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VENGRAI ŽYGI

Sydney Morning Heralde, kovo 16- 
tą skelbiama, kad'Budapešto gatvėmis 
žygiavo 2,000 vengrų, švęsdami 1848 
metų vengrų sukilimą prieš Austrijos 
valdžią. Vakariečius stebina tai, kad 
buvo leidžiama sakyti prakalbas. 
Praėjusiais metais vengrai irgi bandė 
atšvęsti tą sukaktį, bet buvo išsklai
dyti. Tačiau šįmet policija tvarkė 
judėjimą, kad kelias būtų laisvas 
žygiuojantiems.

Prakalbose buvo sugretinti 1848 ir 
1956 metų sukilimai.
Žygiuotojai dainavo dainas, vieną 
draudžiamą apie Transylvanią, dabar

B R O TESTAI

ARMIJOS CHO

Sausio mėn. Kanadoje lankėsi 
Raudonosios armijos choras ir sovieti
niai ledo ritulio žaidėjai.
Raudonosios armijos choras davė tris 
koncertus Toronte. Jų dainos buvo 
gražios, bet karinės uniformos sukėlė 
ant kojų tūkstančius demonstrantų, 
kilusių iš pavergtų Sov. Sąjungos 
kraštų. Jie demonstravo prie Massey 
Hall salės, kur vyko raudonarmiečių 
koncertai.

Demonstrantų buvo tūkstančiai su 
plakatais, kurių įrašai buvo: "Kaip 
drįstate dainuoti, kai mūsų tauta 
verkia?" "Kaip drįstate juoktis, kai 
mūsų tauta liūdi?"

"Mes negalime girdėti dainų jūsų 
ginklų triukšme!" "Raudonoji armija

AVO BUDAPEŠTE

esanti dalis Rumunijos su didele 
gyventojų dalim etniškais vengrais.

Žygiuotojus vedė Gyorgy Gado, 
žymus asmuo, neoficialios demokratų 
partijos vadas ir redaktorius už
drausto žurnalo "Demokrata".

Kalbėtojams paminėjus Imre Nagy, 
Ministerį pirmininką 1956 metų suki
limo metu, minia plojo ir šaukė. Imre 
Nagy sušaudė, kaip revoliucijos kalti
ninką.
Tibor Pakh, advokatas, prakalboj 
pasakė, kad 1956 m. Sov. Sąjunga 
prižadėjo išsinešdinti iš Vengrijos. Jis 
siūlė klausytojams dėti pastangas, kad 
pažadas būtų įvykdytas.

PRIEŠ RAUDONOSIOS

RĄ KANADOJE

- karo nusikaltėliai". Vienam plakate 
buvo atvaizduotas lokys su užrašu 
USSR ryjąs Pabaltijo valstybes ir 
Afganistaną.

Raudonosios armijos choro kon
certai Kanadoje atnešė žalą Sov. 
Sąjungai ir Kanados valdžiai.
Sov. Sąjungai žalingi tokie koncertai 
užjūriuose, nes atnaujina senas žaiz
das išeiviuose ir jie protestais 
atkreipia visų dėmesį į sovietus, kaip 
okupantus daugelio kraštų.

Kanados svarbieji laikraščiai nei
giamai reagavo į dabartinės Kanados 
valdžios iškvietimą ir globojimą so
vietinių koncertų. Rinkimuose tas 
gali nemaloniai atsiliepti.

Skuodį išleidžia Naujas Lie Skyrius
A m e r i k o n Romoje

Plėšrus lokys - Sov. Sąjunga drasko Baltijos valstybes ir Afganistaną.

Pasiekė Vakarus
Lietuvių Informacijos Centras pra

neša, kad Nijolės Sadūnaitės prisimi
nimų antrojo dalis pasiekė Vakarus. 
Šis 88 psl. rankraštis, užvardintas 
Penkti metai Gerasis Dievas slepia 
mane nuo KGB objektyvo, liudija 
Sadūnaitės nepaprastą gilų tikėjimą ir 
ištikimybę tiesai.

Autorė antroje prisiminimų dalyje 
įdomiai ir vaizdžiai aprašo savo, 
brolio ir jo šeimos pergyvenimus jai 
slapstantis jau penkeris metus nuo 
saugumo agentų.

Sadūnaitė 1982 m. pabaigoj pradėjo 
slapstytis iškilus rimtai arešto grėsmei 
jai sugrįžus į Lietuvą. Pirmoji prisimi
nimų dalis, kurią lietuvių kalboje 1985 
m. išleido Ateities leidykla KGB 
akiratyje vardu, nušvietė jos pergyve
nimus arešto ir įkalinimo metu.

Sadūnaitė atliko 6 metų bausmę 
nuo 1974-1980 m. sovietiniame gulage 
už LKB Kronikos perrašinėjimą. 
Sadūnaitė savo vėliausiuose prisimini
muose nemažai dėmesio skiria ir 
kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
paveikė jos gyvenimą, pvz. savo 
tėvams, vyskupui- kankiniui Vincen
tui Borisevičiui, buvusiam ilgamečiam 
kaliniui Petrui Paulaičiui, vokiečiui 
gydytojui Fridrichui-Juozapui Haas Ir 
kt.

Antrosios dalies tekstą mašinėle 
perrašė ir padaugino Lietuvių Infor
macijos Centras. Jį į anglų kalbą jau 
išvertė Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. Kazim
ieras Pugevičius. Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai, t.y. pirmosios ir antro
sios dalies junginys, bus netrukus 
išleista anglų kalba.

KOvo 6 d. gautas telefonu 
pranešimas iš VLIK O atstovo Ziuriche 
A. Klimaičio, kuris šiandien telefonu 
kalbėjo su Vytautu Skuodžiu, Vilniuje.

Skuodis :gavb leidimą js Sovietų 
vyriausybės išvykti į Ameriką.
Leidimas išvykti yra jam, jo žmonai ir 
dukrai Daivai.

Užvakar Skuodžiui skambino JAV 
konsulas Leningrade, pranešė jam, 
kad jo išvykimui Amerikon kliūčių 
nėra.

Skuodis dėkoja visiems lietuviams ir 
kitataučiams, kurie jam padėjo 
materialiai ir moraliai.

Skuodis toliau pranešė, kad dr. 
Algirdas Statkevičius yra Vilniuje, ir 
su juo kalbėjo.

Skuodis parašė pareiškimą 
Vyriausiam Sovietų teismui, kad 
paleistų Gintautą Iešmantą ir Povilą 
Pečeliūną, kurie kartu su juo buvo 
nuteisti. Rašė, kad jam atrodo 
paradoksiška, kad jis laisvas, o jie ne.

Kun. Alfonsas Svarinskas randasi 
Vilniaus KGB kalėjime, matyt 
tardomas.
Spėjama, kad jam buvo pasiūlyta 
pasirašyti pareiškimą - kokia formule, 
nežinoma. (ELTA)

SPAUDOS SĄJUNGOJE
Atsistatydinus Broniui Žaliui iš L. B. Spaudos Sąjungos valdybos, į jo 

vietą yra pakviestas Alius Migus. Alius yra gerai žinomas Sydnejaus 
lietuviams kaip aktyvus veikėjas ir ilgametis Lietuvių klubo direktorius, o 
visoj Australijoj, kaip 1986 metų Lietuvių Dienų rengimo komiteto 
pirmininkas. Malonu, kad Alius įsijungė į Spaudos Sąjungos darbą.

L. B. Spaudos Sąjungos valdyba.

Penktadienį, vasario 27, Lietuvių 
Informacijos Centras, Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos žinių 
agentūra, oficialiai Romoje atidarė 
naują skyrių, kuriam vadovaus šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius prel. 
Algimantas Bartkus.

Šia ypatinga proga Lietuvių 
Informacijos Centro būstinėje New 
Yorke ir naujame skyriuje šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje 
susirinko visa eilė bičiulių pamatyti 
pirmą tarpįstaiginę telefaxinę 
komunikaciją, t.y. fotografiniu būdu ir 
minučių greitumu dokumentų 
apsikeitimą.

Šį istorinį įvykį New Yorke liudijo J. 
E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
laisvosios Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis, New Yorko 
pranciškonų viršininkas ir Aidų re
daktorius Tėvas Leonardas Andrie- 
kus, OFM, 
Darbininko redaktoriai Tėvas Korne
lijus Bučmys, OFM, Paulius Jurkus, 
Vitalis Žukauskas, vyskupo sekre
torius Petras Ąžuolas, Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius, pavaduo
tojos Gintė Damušytė ir Marijona 
Skabeikienė,
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Kultūrinės žinios
Lietuvių rašytojų draugijos valdyba 

praneša, kad 1986 m. dailiosios 
literatūros premiją paskirs trijų 
draugijos narių komisija - Alė Rūta, 
Bernardas Brazdžionis ir dr. Elena 
Tumienė. Autoriai arba leidėjai pra - 
šomi 1986 m. išleistų knygų tris 
egzempliorius atsiųsti komisijai iki š. 
m. balandžio 1 d. šiuo adresu: Alė 
Rūta-Arblenė, 306 22nd Street, Santa 
Monica, C A 90402, USA.

Dail. Bronė Jameikienė, vitražų 
kūrėja, yra tvirtai jaugusi į meno 
pasauli Havajuose, kur susikerta 
kultūrinės Rytų ir Vakarų apraiškos. 
Nuo 1971 m. ji dirba Honolulo dailės 
akademijoje, yra sukūrusi penkiolike 
vitražų dideliems Šv. Petro episko- 
palų šventovės langams.

Dail. B. Jameikienė savo vitražams 
nuo 1960 m. naudoja spalvotą skaldytą 
stiklą, išgaudama šviesos efektus, 
kurių nėra plono stiklo vitražuose. 
Honolulo dailės akademija kasmet 
surengia metinę parodą, jai pasirin
kdama paskutiniuosius metų mėne
sius. Pernai buvo surengta jau 36-toji 
metinė paroda "Havajų dailininkai 
1986". Vertintojų komisija parodai 
atrinko apie šimtą grafikų, tapytojų, 
skulptorių bei kito žanro dailininkų ir 
fotografų. Šešis parodos dalyvius 
pakvietė pati Honolulo dailės akade
mija, įvertindama jų pasižymėjimą 
Havajų meno pasaulyje.

Šion grupėn buvo įjungta ir dail. B. 
Jameikienė, parodai pateikusi tris 
naujausius savo vitražus: "Egzotiniai 
drugeliai" (1986), "Derlius" (1985) ir 
"Gaidžių karalius" (1985). Nors dail. 
B. Jameikienės vitražai buvo Įkainoti 
tūkstančiais dolerių, du iš jų įsigijo 
Honolulo dailės akademija.

Baltijos kraštų liaudies tapybos 
darbų paroda atidaryta Lietuvos 
dailės parodų rūmuose, Vilniuje.

Jon buvo atrinkta ir įjungta 60 
mėgėjiškų dailininkų iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, parodai pateikusių 
po keturis savo kūrinius, priklau 
sančius pastarajam dešimtmečiui. 
Liaudies menininkus skiria ne tik 
amžius, profesija, bet ir nevienodas 
pasiruošimas tapybai. Parodos senoliu 
buvo pripažintas kaunietis V. Vasi
liauskas, einantis jau 92-tuosius 
amžiaus metus. Jo puoselėjamas 
tradicijas tik pradeda tęsti jaunimo 
atstovės E. Kniūkštaitė ir L. Meškai- 
tytė. Baltiečiai liaudies tapytojai 
bendradarbiauja jau pora dešimt
mečių, susitikdami seminaruose, eks
kursijose ir parodėlėse. Vilniškė 
paroda yra pirmoji platesnė nuosek
laus, sistemingo darbo ataskaita. Jos 
lankytojų laukė gamtos ir darbo 
vaizdai, šventės, etnografinės kompo
zicijos, portretai ir natiurmortai.

Veiklos keturiasdešimtmetį pami
nėjo Vilniaus universiteto baltų 
filologijos būrelis. Pirmajame veik
los dešimtmetyje būrelio nariai dau
giausia domėjosi lietuvių kalbos 
žodynu ir stilistika. Tame laikotarpyje 
buvo išleistas būrelio narių verstas, 
docento J. Kabelkos redaguotas 
žymaus baltisto J. Endzelyno darbas 
"Baltų kalbų garsai ir formos". 
Vėlesniais metais dėmesys nukrypo į 
fonologinius ir apskritai struktūrinius 
kalbos tyrinėjimus. Aktyviai stilistų 
sekcijai vadovavo prof. J. Pikčilingis. 
Dar vėliau, įsigijus spektro analiza-
torių, imtasi ekperimentinės fone- purvais ir šmeižto. Merdinčio lalkraš-

A. Verai G aidžionienei

mirus, Lidiją, Reginą ir Viktorą bei jų šeimas giliai užjaučiame.

I. ir A. Dudaičiai, L. ir V. Deikai ir M. Migevičienė.
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tikos, o po kiek laiko - statistinių 
tyrimų. Prof. A. Paulauskienės vado
vaujama būrelio sekcija sudarė at
virkštinį lietuvių kalbos žodyną, rinko 
faktus "Druskininkų tarmės žodynui", 
kuris jau įteiktas leidyklai. Pastarai
siais metais daugiausia domėtasi 
akcentologija ir diachronine lingvis
tika.

Baltų filologijos būrelis yra daug 
prisidėjęs prie tarmių tyrinėjimo. 
Būrelio nariai su Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkų klubu jau dvylika 
metų dalyvauja metinėse ekspedi
cijose, renkančiose medžiagą "Lietu
vių kalbos žodynui".

Vasario 7 d. Vilniuje surengtu 
koncertu buvo paminėtos muziko 
Stasio Šimkaus gimimo šimtosios 
metinės. Apie muziką kalbėjo J. 
Gaudrimas. St. Šimkaus simfoninę 
poemą "Nemunas" atliko simfoninis 
orkestras, diriguojamas J. Aleksos. 
Jo dainas atliko solistai V. Daunoras 
ir R. Mačiūtė.

Muz. Šimkaus metinės minimos 
visoje Lietuvoje.

Kovo 9 dieną Tasmanijos univer
sitete įvyko steigiamasis "Lietuvių 
studijų draugijos” susirinkimas. Suda
rytas provizorinis komitetas, suside
dantis iš Algio Taškūno - pirmininko ir 
narių: Rožės Wilson, teresės Eskey - 
Doran ir Genovaitės Kazokienės.

Šio projekto iniciatorius, steigėjas 
ir organizatorius buvo vienas vienin
telis žmogus - mokslo darbuotojas 
Algis Taškūnas. Rūpestis dėl lietuvių 
kultūros išlaikymo ir jos tolimesnio 
likimo ir buvo šios draugijos įkūrimo 
priežastimi. Draugijos tikslas yra 
sudominti australų studentų ir uni
versiteto personalą lietuvių tauto
saka, menu, istorija ir tuo būdu įsigyti 
daugiau intelektualinių draugų, kurie 
ateityje turėtų tam tikrą ryšį su 
lituanistika, o tuo pačiu ir su Lietuva. 
Taip tikimasi pratęsti grandūię žmo
nių, susietų su lietuviškom proble
mom.

Draugijos steigėjas yra numatęs 
tolimesnėje programoje lituanistines 
paskaitas, lietuvių liaudies meno 
demonstravimą, meno ir knygų paro
das, koncertus, tautinių šokių vaka
rus.

Algio Taškūno projektas yra toli 
siekiantis ir reikalaujantis didelės 
paramos iš kitų. Šiuo pranešimu yra 
kreipiamasi į plačiąją lietuvių ben
druomenę Australijoje prašant įstoti 
nariais į "Lietuvių studijų draugiją", 
susimokant $20 nario mokestį. Jau 
vien tik draugijos narių padidėjimas 
šios draugijos veiklą sustiprins. 
Draugijos adresas:
T.V.V. Lithuanian Studies Society 
P.O. Box 777, Sandy Bay, 
Tas. 7005 Australia.
Tikime, kad lietuvių bendruomenė 
šios draugijos tikslus supras, juos 
įvertins ir savo įstojimu tiesioginiai 
veiklą parems.

Minės Maironio 125-sias metines. 
1987 m. lapkričio 2 d. sukanka 125 
metai, kai gimė poetas, lietuvių 
literatūros klasikas Maironis.
Šiam įvykiui pažymėti sudaryta orga
nizacinė komisija. Jos pirmininku 
patvirtintas Lietuvos rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas A. Maldonis.

Anglai sako: kuo daugiau, tuo 
geriau. Lietuvių išeiviai sako: kuo 
daugiau, tuo blogiau. Kai nustojo eiti 
Čikagos "Naujienos", žmonės sakė: 
Dėkui Dievui, bus mažiau drabstymosi 

čio redaktorius dar suskubo "gražiais 
žodžiais" pasveikinti naujai gimstantį 
įpėdinį.

LIETUVIŲ BALSAS. Leidėjas: 
Lietuvių Spaudos Bendrovė, vyr. 
redaktorius Antanas Kučys.

Laikraštis spausdinamas ant gero 
popieriaus, daug ryškių iliustracijų, 
turi 12 puslapių. Prenumeratos kaina 
metams - 25 dol., atskiras numeris - 
1 doleris.

Tarp kitų laikraščio bendradarbių 
matome pavardžių iš "Naujienų" 
antkapio. Linkėkime, kad tie bendra
darbiai nepašarvo'tų gražaus nauja
gimio.

Sovietų dailininkas Georgi 
Mikailov, 46 metų, buvo nuteistas 
šešeriems metams kalėjimo už tai, kad 
jo bute buvo rasta paveikslų, kurie, 
sovietų valdžios akimis žiūrint, 
netinkami, nes sukurti prasilenkiant 
su nustatytomis taisyklėmis.
Dabar dailininką Georgi Mikailov 
paleido iš kalėjimo, kuriame jis išbuvo 
tik 13-ka mėnesių. Jis jau atvyko į 
Paryžių.

Dailininkas Mikailov buvo fizikos 
mokytojas ir moderniškų dailės 
kūrinių rinkėjas. Kai jis 1985 metais 
rugsėjo mėn. paprašė, kad norėtų 
išvykti pas žmoną į Prancūziją, tai 
buvo tuojau pasodintas į kalėjimą. Jo 
žmona Veroniųue Marchal dėjo 
didžiausias pastangas Prancūzijoj, 
kad vyrą išgelbėtų. Prancūzijos 
valdžia paprašė sovietų valdžios, kad 
Mikailovui būtų leista atvykti į 
Prancūziją pas žmoną.

Pasirodo, kad Georgi Mikailov jau 
buvo nuteistas anksčiau ištrėmimu į 
Sibirą, neva su tikslu, jo galvoseną 
perauklėti. Nuo 1979 iki 1982 jis 
išbuvo Sibire už tai, kad 
organizuodavo moderniojo meno 
parodas savo1 bute, Leningrade.

Nėra žinomą kokiose aplinkybėse 
jis vedė prancūzę, kad ji liko gyventi 
Paryžiuje, o jis Sovietų Sąjungoje.

Paralelė, romano rankraštis, 
pasirašytas Rimo Skeveldros slapy
vardžiu, yra pirmasis veikalas, kurį 
gavo New Yorko šaulių kuopa pagal 
savo paskelbtą romano ar novelių 
rinkinio konkursą Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejaus proga. Už 
geriausią kūrinį, kurį įvertins speciali 
komisija, New Yorko šaulių kuopa 
skiria 1000 dolerių premijų.

Šiam konkursui kūriniai turi būti 
gauti iki šių metų birželio 1 d. 
Kūrinių rankraščiai siunčiami šiuo 
adresu: Kęstutis K. Miklas, 71 
Farmers Avenue, Plainview, NY 
11803, USA.

MIMO ŽVAIGŽDĖS SYDNEJUJE
Pereitą šeštadienį, kovo 14 d. 

lietuvių namuose Bankstowne progra
moje "Pakeliui į ..." pasirodė mimo 
aktoriai Liudvika ir Ron Popenha- 
genai iš Amerikos. Programa buvo 
aukšto lygio ir plataus užsimojimo, 
išpildymas stulbinantis. Tokio įspū
dingo, išdailinto ir profesionalaus 
pasirodymo mažai kas tikėjosi; malo
niai nustebę žiūrovai pasijuto gausiai 
apdovanoti. Programa susideda iš 
trijų dalių: įvado, pasibaigiančio 
vestuvėmis, kaimiško gyvenimo vaiz-

Verai Gaidžionienei

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Lidijai ir Broniui Žaliams, Reginai 
Gaidžionytei ir Viktorui ir Lilei Gaidžioniams.

Jonas ir Marija Zinkai, Ramunė ir Rasa su šeimomis.

A. A. "Verai G aidžionienei

mirus, jos dukras Lidiją ir Reginą, sūnų Viktorą ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Vita ir Aleksas Jakštai - NSW.

B. Žalys

ŠIENPJOVIAI

Pustomų dalgių garsai 
pažadina miegantį rytą----
Iš užgirio saulę gražuolę 
prikelia paukščių daina... 
Spindi pievos 
rasom deimantinėm, 
bręstantį rugį laukuose 
tyliai glosto 
tik tik prabudęs vasaros vėjas —

... o pievoj 
jau pradalgį varo plovėjai - 
kol dar nenudžiūvo žolė, 
kol rytas ankstus, 
kol saulė rasų nesurinko, 
kol vieši dar gaivi vėsa —

O reikės dar daug pradalgių išvaryti 
baltų dobilėlių lankose, 
o reikės dar daug godų išgodoti 
ant dalgio palinkus perdien - 
kol saulė nusės vėl už girios, 
kol rasos iš naujo nukris, 
kol kils vėl pro medžių viršūnes 

birželio balkšva pilnatis.

delio ir turistinės kelionės skersai 
Europą. Aplankoma Lietuva ir Vil
nius. Atlikėjų rolės be perstojo 
keičiasi. Vaidyba, išraiškos šokis ir 
mimas susipina į dinamišką vienetą, 
kuriame teatro, kabareto ir cirko 
elementai palaiko vienas kitą dailioje 
harmonijoje. Veiksmo ir judesių eiga 
kartais pertraukiama atlikėjų sustin
gimu choreograflškai charakteringose 
pozose. Paprastos, bet rūpestingai 
parinktos ir spalvingos kaukės prideda 
pasirodymui egzotikos ir klouniško 
tono.

Pasirodymo žvaigždė Liudvika Po 
penhagen - lietuvaitė Liuda Apinytė, 
sydnejiškė, prieš gal 12 metų išvažia
vusi į platų pasaulį ieškoti laimės ir 
talentų pripažinimo. Jos vyras Ron 
kilęs iš lowos, Amerikoje. Abu yra 
baigę aukštuosius mokslus, abu studi
javo mimą Paryžiuje. Judviejų sukurti 
pasirodymai pristatomi pasauliui 
"Theatre Oblique” vardu. Jie yra 
dalyvavę mimo festivaliuose Edinbur
ge, Strassburge ir Vancouveryje ir 
taip pat plačiai gastroliavę J.A.V. 
mokyklose ir universitetuose.

Jų pasirodymas Bankstowne Sydne- 
jaus lietuviams buvo ypatingai maloni 
staigmena, už kurią abiem aktoriams 
ir vakaro rengėjams liekame didžiai 
dėkingi. Padėka taip pat priklauso 
Alg. Dudaičiui, tvarkiusiam apšvie
timą ir K. Ankui už garso sistemos 
operavimą.

Joakimas Vėjas.
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POLITIKA
Antradieni, kovo 3 dieną, vakare 

Britų ITV televizija parodė pabal- 
tiečius liečianti filmą, kuriame žiūro
vai galėjo matyti pamaldas Londono 
lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
pokalbi apie šiuo metu D. Britanijoje 
vykstančią "karo nuskaltėlių medžio
klę".

Televizijos korespondentas prie 
bažnyčios kalbėjosi su DBLS pirm. 
Jaru Alkiu ir valdybos nariu politi
niams reikalams Zigmu Juru. Lietuviai 
sakė, kad jie apgailestauja, kas karo 
metu vyko Lietuvoje, bet tų Įvykių 
svarbiausias kaltinimas buvo Sovietų 
Sąjunga, kuri, susitarusi su naciais, 
davė pradžią karui. Tad tikri karo 
nusikaltėliai yra sovietų valdžios 
žmonės, kurie pradėjo karą ir pavergė 
Lietuvą.

Žymiausias Londono dienraštis 
"The Times" (III.3) išspausdino 
vedamąjį "Wiesenthalio bylos" klau
simu. Straipsnyje tarp kitko sakoma, 
kad Britanija yra krikščioniškas 
kraštas ir jo teisės principai remiasi 
daugiau pasigailėjimo, negu keršto 
jausmais. Teisinės procedūros pagrin
du yra prielaida, kad kaltinamasis yra 
nekaltas kol neįrodyta, kad kaltas. 
Įstatymas šiuo klausimu yra sudėtin
gas, bet aiškus. Jis neleidžia traukti 
atsakomybėn tų žmonių, kurių taria
mi nusikaltimai buvo (vykdyti užsie
nyje. Tam tikrais atvejais Įstatymas 
gali leisti asmenį ištremti 1 tą 
valstybę, kur tariamas nusikaltimas 
buvo įvykdytas. Bet įstatymas nelei
džia ištremti Britanijos piliečių. 
Tačiau, jeigu pilietybė buvo Įsigyta 
neteisėtu būdu, tai ji gali būti 
panaikinta.

Mielas Redaktoriau,
pas mus Hobarte pateko i rankas 

Australijos užsienio reikalų ministerio 
Bill Hayden pasirašytas 17-kos pus
lapių aplinkraštis visiems parlamen
tarams ir greičiausiai kaikurioms 
valdžios Įstaigoms.

Tame aplinkraštyje duodami nuro
dymai ir patarimai, gal netgi ir 
Įsakymai, kaip elgtis, ar kaip laikytis 
santykiuose su Įvairiomis grupėmis,ar 
judėjimais kitose valstybėse, su kurio
mis Australija susiduria normalia 
tvarka, kur tačiau šie judėjimai, kovos 
grupės yra disidentinio pobūdžio - 
priešingos esamai politiniai padėčiai 
tose valstybėse kaip pavyzdžiui 
Afganistane, Šri - Lankoje, Pietų 
Afrikoje, Maroke, Kampuchea ir 
eilėje kitų kraštų.

Taigi tokio aplinkraščio buvimas ir 
atatinkami nurodymai įvairių grupių 
ir judėjimų atžvilgiu yra patvirti
nimas, kad Australija žino apie 
disidentinių grupių buvimą ir daugeliu 
atvejų duoda suprasti, kad kai kur tas 
disidentines grupes palaiko.

Mums yra ypatingai įdomus ir dar 
daugiau reikšmingas 14-tas puslapis, 
kuriame per kelioliką eilučių apta
riama Baltijos valstybių padėtis: 
"Australija nepripažįsta De jure 
inkorporacijos, bet neabejoja ir ne
ginčija , kad Sovietų Sąjunga turi 
visišką kontrolę Baltijos kraštuose ir 
nepripažįsta jokios Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių egzistencijos'. 
Aplinkraštis nei vienu žodžiu neužsi
mena,net neprileidžia tokios minties, 
kad Baltijos valstybėse galėtų būti 

koks nors pasipriešinimas, protestas, 
ar judėjimas prieš Sovietus, kad koks 
nors disidentinis veikimas vyksta prieš 
Sovietų valdžią.

Reiškia Australijos vyriausybė ži
no, kad Laose, Kampucheajoje, Bur- 
moje, Šri- Lankoje. N. Guinejoj, 
Philipynuose, N. Kaledonijoj, Čilėje, 
San Salvadore, Pietų Afrikoje, Sacha
roje ir dar eilėje kraštų yra grupės, 
armijos, ar dideli judėjimai, kurie 
nesutinka su esama tvarka, tai tvarkai 
priešinasi daugelyje vietų net ginklu 
ir teroru, tačiau Baltijos valstybėse 
visiškai ramu. Ten žmonės, atrodo, 
patenkinti, nėra nei politinių kalinių, 
nėra religijos persekiojimo, nėra 
"Bažnyčioskronikos", "Aušros", Hel
sinkio grupių, žmogaus teisių gynėjų 
nėra nieko kas, kituose kraštuose 
pasitaikius, galėtų būti pripažinta, 
kaip reikšmingi faktai. Tuo būdu šis 
aplinkraštis, kas liečia mus, yra 
sąmoningas faktų užslėpimas ir visiš
kas "nepripažinimas De jure" panei
gimas, pasakyčiau išjuokimas. Tai 
turėtų žinoti kiekvienas estas, latvis 
ir lietuvis ypač šiais rinkiminiais 
metais, gi Krašto valdybos, Baltų 
Taryba turėtų visomis jėgomis ir 
aiškiai reaguoti, taip kaip 1974 
metais.

Pabaltijo kraštai priešinasi nelega
liai inkorporacijai, priešinasi ir kovoja 
prieš rusifikaciją turi efektyvią opo
ziciją per pogrindžio organizacijas, 
leidinius, judėjimus ir viešas disiden
tines grupes, taip kaip P.L.O, African 
National Congress, ir eilė visokių 
komunistinių judėjimų Pietų Ameri
koje ir Azijos kraštuose.

A. Kantvilas.

John Bennett.

Rytų europiečiai - politiniai pabė
gėliai Australijoje yra apkaltinti 
koloboravę su naciais.
Spaudoj, televizijoj ir per radiją, kas 
savaitę, lietuviai, latviai, estai, ukrai
niečiai ir eilė kitų, yra vadinami 
naciais. Tuo pažeidžiamos žmonių 
teisės demokratiniam krašte.

Netik socialistų valdžios organai, 
bet ir opozicija nesirūpina, kad tokie 
užpuolimai pažeidžia demokratinės 
sistemos principus.
Laimė, kad yra keletas žymių 
australų, kurie tokį gėdingą puldi
nėjimą pasmerkia.

Melbourno teisininkas John 
Bennett, Australijos Civilinių Teisių 
Unijos prezidentas prieš metus pra
dėjo ginti politinus pabėgėlius.
John Bennett pasiuntė teisiškai moty
vuotą laišką Menzies tyrinėjimų 
komisijai, taip pat Federal Attorney 
General Bowen raštą, kuriame
išvardija 14-ka punktų, kuriais 
Menzies raportą kritikuoja.

Adelaidės Vilniaus Tunto skautės-tas.
Pirmoj eilėj iš kairės: Rasa Pociūtė, Audra Milen, ir Dana Baltutytė. 
Stovi iš kairės: Anita Baltutytė, Lina Jablonskytė, Audra Paškevičiūtė, 
Dana Kalibataitė, Loreta Jablonskytė, Antanas Pocius ir Vanessa Milen.

John Bennett atvyksta į Sydnejų ir 
viešam susirinkime, kroatų klube, 
Punchbowl priemiestyje, Punchbowl ir 
Canterbury Rds. kampas, kalbės tema 
"Nazi hunt - Witch hunt".
(Nacių medžioklė - Raganų medžiok
lė).

Mūsų tautiečiai turės gerą progą 
pasiklausyti šio pavergtų tautų drau
go, atvykdami i minėtą susirinkimą, 
kuris įvyks kovo mėn. 30 d., 7 vai. 
vakare.

Pirmą kartą Leningrado 
laikraščiuose pasirodė policijos 
prašymas, kad gelbėtų sugauti 
žmogžudį, kurio nuotrauką irgi 
išspausdino su Įspėjimu, jog jis 
ginkluotas ir labai pavojingas.
"Leningradskaja Pravda" praneša, 

kad oficialus asmuo iš Vidaus reikalų 
ministerijos liepia žmogžudį sugauti, 
nes jis papildė keletą kriminalinių 
nusikaltimų Sverdlovsk - Leningrad 
linijos traukiny.

Paieškomas vyras esąs žinomas 
asmuo, 20 metų, Arturas Sakalauskas, 
lietuvis. Spaudoje net paskelbta 
kokiais drabužiais jis dėvi ir paduoti 
penkių telefonų numeriai, kuriais 
galima apie jj pranešti.

Iki šiol nebuvo Įprasta, kad spaudoj 
apie tai skelbtų. Gal kagėbistai 
(KGB) žūtbūt norėdami Artūrą 
Sakalauską suimti skelbia, kad jis 
žmogžudys.

KOVOS PUNSKE
Varšuvoje valdžios leidžiamas sa

vaitraštis "Argumenty" 1986 m. 51- 
52 nr. išspausdino M. Jarockos 
straipsni "Kaip vikaras iš lietuvių 
velnių vijo". Straipsnio autorė, kaip 
jau antraštė rodo, humoristiškai 
aprašo lietuvių-lenkų kovas Punsko 
parapijoje dėl kalbos šventovėje. 
Punsko klebonijoje yra saugomas 
Lenkijos karaliaus ir Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Zlgimanto Vazos 
raštas, kuriuo Punsko parapija yra 
apdovanojama žemėmis su sąlyga, kad 
jos klebonu bus lietuvis arba lietuviš
kai mokantis dvasiškis. 1932 m., 
negausiems iš kitur atkeltiems, len
kams reikalaujant, vyskupas Lukoms- 
kis įvedė lenkiškus pamokslus. Po karo 
(Punską klebonu buvo atkeltas kun. 
Kaminski, kuris lietuviškai nemokėjo.

Lietuviai pamanė, kad lietuviškos 
pamaldos visai bus panaikintos ir per 
lenkišką pamokslą ėmė lieuviškai 
giedoti Rožini. Tai išgirdęs lietuviškai 
mokantis jaunas vikaras išbėgo iš 
zakrlstrijos ir ėmė šaukti:
- Jus turbūt velnias apsėdo, kad savo 

klebono neklausote., ir ėmė skaityti 
egzorcizmus.

Dabartinis Punsko klebonas prel. 
Dzermeika, pagal straipsnio autorę, 
stangias! būti ir lietuviams ir lenkams 
teisingas. M. Jarocka pastebi, kad 
Punsko lietuviai per mišrias vedybas 
nutausta.

SYDNEJUJE
Dainos chore

Sydnejaus Dainos choras vėl gyvuo
ja su jaunais dirigentais: Birute 
Aleknaite ir Justinu Ankum. 
Dirigentai ir šiek tiek praretėjusios 
choristų eilės laukia Įsijungiant naujų 
choristų ir chorisčių.

į chorą Įstojo Ida Barilienė su 
puikiu altu - ji sustiprins negausius 
altus.
Repeticijos vyksta kiekvieną penkta
dieni 7.30 vai. vakare, Lietuvių klube.

Iš Dainos choro, sveikatos sumeti
mais pasitraukė ilgamečiai choristai: 
Cecilija Protienė ir Aleksandra su 
Zenonu Storpirščiai. C. Protienė 
dainavo Dainos chore nuo pat jo 
įsikūrimo dienos 1954 metais. Zenonas 
Storpirštis Dainos chorui pašventė 25 
metus. Jo žmona Aleksandra chore 
atlikdavo solo partijas reikalui esant.

Dainos choristai, pasitraukusiems 
linki sėkmės.
Choro valdyba dėkoja Valei Stanevi
čienei, Marytei Paltanavičienei, 
Cecilijai Protienei už skanius tortus, 
iškeptus dirigento B. Kiverio išleis
tuvėms.

Ačiū M. A. Statkams už dovanėlę 
Br. Kiveriui.

A. Kramilius 
Dainos choro pirm.
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A. A. Verai G aidžionienei

mirus, giliai užjaučiame dukteris Lidiją, Reginą ir sūnų Viktorą, jų šeimas 
bei artimuosius ir kartu liūdime.

Tamara, Benius Vingiliai ir šeima
E. Bliokienė.

Uoliai skautų veiklos rėmėjai

Verai Gaidžionienei

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų, Australijos rajono vadeivą, ps. 
Viktorą Gaidžionį su šeima, dukteris, židinietes Reginą ir ps. Lidiją 
Žalienę su vyru.

L.S.S. Australijos Rajono Vadija.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

SUSITAIKĖ BENDRUOMENĖS
Praėjusių metų pabaigoje spaudoje 

ir per radijo valandėles Čikagoje 
nuskardeno žinia: JAV Lietuvių 
Bendruomenė susitaikė su JAV Re
gistruota Lietuvių bendruomene. Ži
noma, žinia gana būdinga ir drauge 
džiuginanti. Lietuviškoji išeivija, 
skaitanti spaudą, gerai žino tų dviejų 
LB susipykimo priežastis. Susipyko 
taip, kad JAV LB padavė į ameri
kiečių teismą R LB už pasisavinimą 
Lietuvių Bendruomenės vardo ir tuo 
vardu įsiregistravlmą valdžios įstai
gose. Susipykta ne juokais. R LB jai 
priimtinoje spaudoje plakė JAV LB už 
būtus ir nebūtus "nusikaltimus". 
Dažnai prikišdavo, kad LB vadovau
jantys asmenis, esą, klastoję rinkimus 
į LB Tarybą, kad net "kolaboruoja" su 
okupantais ir 1.1. Žinoma, JAV LB irgi 
netylėjo, dažnai spaudoje "paplak 
davo taip vadinamus reorgus". Ir taip 
dama be galo. Byla amerikiečių 
teisme tęsėsi virš dešimtmečio. Advo
katai lupo honorarus, tačiau niekaip 
neįstengė vienokiu ar kitokiu būdu 
bylos užbaigti. Bylos vedimo kaštai 
abiem pusėm gerokai atsėjo.

Pagaliau, atrodo, abi pusės priėjo 
išvados, kad tai beprasmiškai kovo
jama, eikvojamos visuomenės suau
kotos lėšos, silpninama lietuviškos 
veiklos pozicijos. Na, pagaliau, 
šmeižtų pylimas vienų kitiem ant 
galvos nėra jau perdaug kultūringas 
žygis.

Ar R LB buvo Įsitvirtinusi lietuvis 
kajame gyvenime? Bešališkai stebint, 
R LB pozicijos kiek išryškėjo Čika 
goję, kur, faktinai tas bendruomenių 
išsiskyrimas Įvyko. O Įvyko greičiau
siai dėl to, kad į vieną LB Tarybą 
kandidatavę asmenys nebuvo išrinkti. 
Po to keletas "iniciatorių" ėmė 
kaltinti rinkiminę komisiją, kad ji 
klastojusi balsus, kad rinkimai buvę 
"suklastoti, sukti":. Žinoma, tiems 
neišrinktiesiems, o veikliems lietu
viams, buvo gal ir skaudus smūgis.

Greičiausia tos "nelaimės" paakinti 
tik tie buvę kandidatai ir pradėjo 
"versti LB valdžią" Čikagoje. Ir 
(sisteigė taip vadinama R LB apy
linkė Marquette Parke, o vėliau 
susibūrė jų šalininkai. LB pavyzdžiu 
išsirinko R LB Tarybą, Prezidiumą ir 
skardenos! spaudoje smarkai veikią.

Tiesa R LB šaukė savus suvažia 
vimus, posėdžiavo, net bandė suruošti 
vieną kitą didesnės apimties kultūrinį 
renginį, tačiau, pasirodė, jėgos per 
mažos ir renginiai nesėkmingi.

Tačiau ambicijos R LB nestokojo ir 
net bandė kalbėti visos lietuvių 
išeivijos vardu. Tuo tarpu net iš pačių 
RLB narių teko išgirsti, kad rėmėjų 
teturima virš poros šimtų iš viso. 
Tikrumoje, tas visas bereikalingas 
ermidėlis daugiausiai reiškėsi Čikar 
goję, o kitose kolonijose neturėjo 
jokios reikšmės ir nesulaukė prita
rimo.

RLB gretose matome labai gerų, 
patriotiškai nusiteikusių žmonių. Tik 
iš šalies stebint nesuprantama, kad tie 
žmonės organizavo "kitą bendruo
menę", kai ir JAV LB yra begalės 
darbų ir jie mielai galėtų tilpti savo 
darbais. Žinoma, gal tik neturėtų taip 
jau trokštamų titulų, o tektų pasiten
kinti mažesniais postais.

Pagaliau ermidėlis baigėsi. Abi LB 
pasirašė susitaikinimo komunikatą. 
Čia svarbiausia esmė, kad abi pusės 
nutraukia amerikiečių teisme vestą 
bylą ir nei viena pusė neieškos išlaidų, 
padarytų bylos vedimo metu, atlygi
nimo. Komunikatą pasirašė abiejų LB 
valdybų ir Tarybų pirmininkai bei 
atsakingi asmenys.
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Žinoma, tuo labai džiaugiamės. 
Pagaliau bus sugrįžtama i garbingesni 
kelią, gal nustos vieni kitiem rauti 
plaukus ar pravardžiuoti net "kolobo- 
rantų, superpatriotų " vardus prise
gant.

Kas po to, ko tikimasi iš abiejų LB 
dabar? Susitarime, atrodo, nenorė
ta pasakyti, kad vieni prieš kitus 
kapituliuoja. Tik vengs išpuolių, 
užgauliojimų, bet, atrodo, bandys 
kiekviena bendruomenė eiti savo 
veiklos keliu.

Tuo reikalu teko pasikalbėti su JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmininku 
inž. Vytautu Volertu, viešėjusiu 
Daytona Beach, Floridoje ir kalbė
jusiu nepriklausomybės atkūrimo 
šventės minėjime. Volertas kaip tik 
buvo vienas iš iniciatorių ir įgaliotinių 
iš JAV LB Krašto valdybos tartis su 
reorganizuotos bendruomenės žmo
nėmis šį nelemtą reikalą užbaigti.

Volertas pastebėjo, kad susitarimas 
pasiektas, o dabar bus dedamos visos 
pastangos, kad ta žaizda greičiau 
užgytų ir kad registruotos LB aktyvūs 
žmonės galėtų vieningai ir glaudžiai 
dirbti su LB žmonėms. To, esą, 
siekiama ir laikas žaizdas užgydys.

Šis pranašavimas duoda gerų vilčių. 
Jeigu abi pusės parodys nuoširdumą, 
pagarbą vieni kitiems ir ieškos bendro 
kelio lietuviškajai veiklai, tai šis 
susitarimas bus labai vertingas ir 
pradžiugins lietuvius, dirbančius viso
se gyvenimo srityse.

Tad kaip matome, "kovos" kirviai 
atšipo. Nelaimėjo nei viena pusė. Ir 
tai parodo, kad yra negera, kada 
žmonės pilni ambicijų, net pykčio 
nueina į teismus. O išeivijoje mūsų 
jėgos akivaizdžiai menkėja. Tad 
neskaidyti, bet burti jas reikia 
lietuviškiems darbams, kurių begales 
atlieka seniai jau veikianti Lietuvių 
Bendruomenė.

SVEIKA
TASMANIJA I

Per šventą Kazimierą įsėdom į 
laivą, priėmusį ne tik mus, bet ir mūsų 
sunkiai pakrautas mašinas, sutalpi
nusią visą mano, naujakurės, gyveni
mą.
Visai raidiškai tariant, kelionė buvo 
sapnas, nes plaukėm nakčia, sūpuo
jamos liūliuojamos jūros bangų. Atsi
budom tik prie Tasmanijos krantų.

Graži Tasmanija, savo taikia nuo
taika primenanti Lietuvos pelsažą. Ir 
bepiga man buvo gėrėtis pievom, 
slėniais ir kalneliais, mano dukrai 
Ugnei vairuojant visą kelią.

Skersai Tasmaniją geru vieškeliu 
galima pervažiuoti per 2-3 valandas, 
bet mes pasirinkom menkesnį kelią, 
kelią per kalnus, nors mano senas 
žemėlapis, antroj kalnų pusėj rodė 
septynias mylias nepraeinamas: be 
jokio takelio. Tikėjome tasmaniečių 
progresu, nors mintis, kad priva
žiuosim kelio galą, tyliai ruseno 
pasąmonėje. Bet kas čia tokio! Oras 
gražus, laukai kvepią, Jei reikės - 

apsisuksim ir grįšim. Pasieksim Ho- 
bartą per 6 valandas, mūsų niekas 
ne ve ja.

Pirmas įspūdis labai jau mielas, nes 
kraštas pasirodė stipriai tautiškai 
nusiteikęs: visos pievos geltonos, 
medžiai žali, o stogai, retkarčiais 
pasirodantys, raudoni. Taip ir riedė
jom lietuviškose spalvose iki pačių 
kalnų.

Ten matėme gaisrų paliestus miškus 
ir - Dionyzo Poškos baublį. Vėliau 
privažiavom Biliūno kalną: apvaliais 
akmenimis beveik visas apkrautas, vos 
tik aukštai mažas žalias tarpelis 
belikęs, o pati viršūnė su žiburiu - 
debesėlio paslėpta tūnojo. Taigi, taigi, 
dar vis tebedega drąsuolio belau
kiantis žiburys, dar laimė neišdalinta, 
dar taika galutinai neužviešpatavusi 
žmonių širdyse. Išlipom pasižiūrėti. 
Stebėdama kalną galvojau: aš tuo 
drąsuoliu nebūsiu, nes vien tik žiūrint 
į juodus akmenis kūnas pagaugais 
nueina. Vienam akmeniui pajudėjus, 
visi ristus! žemyn nebesulaikomai, 
užmušdami ne tik žmones, bet ir 
pačius dinosourus. Džiaugėmės, kad 
žemė buvo rami, nedrebėjo ir niekam 
negrąsė.

Tarp kalnų, papėdėje, užtikome ir 
Anykščių Puntuką. Tai štai koks jis 
turistas! Iki pačio Tasmanijos vidurio 
prisikasęs.

Kelyje, kartas nuo karto, buvo 
įterptos grotelės, kad gyvuliai nepra
eitų. Kokie gyvuliai kalnuose? Tas
manijos tigras! Bet ir tas nelabai 
nugąsdino, nes rankinuke turėjau 
revolverį. Tikrą, dar iš "Aušrossūnų" 
pastatymo.
Prieš, turbūt, 20 metų jis kartą 
pykštelėjo ir taikliai nudėjo vieną 
rusų žandarą. Taigi, iškilus reikalui, 
antras šūvis klius ne rusiškam, bet 
tasmaniškam tigrui.

Tada pastebėjom, kad benzinas 
staiga lyg ir išgaravo. Prisiminėm, kad 
jokios mašinos nesam sutikusios. 
Atrodo, lyg ir niekas čia nevažinėja...

Jei pakalnėje, kaip žemėlapis rodo, 
nebebus kelio, kaip mes sugrįšim 
atgal? Mūsų laimei, tasmanlečiai 
yra progresyvūs žmonės: pakalnėje 
kelias buvo! Iš tikrųjų ne kelias, bet 
kelelis: siauras, lopytas ir duobėtas, 
bet pravažiuojamas.
Pralėkėm pro žemėlapyje pažymėtus 
miestus, susidedančius iš trijų namų, 
smuklės ir krautuvytės. Didesni miestai 
turėjo po dešimt namų, dvi smukles, 
mokyklą ir bažnyčią. Patekus į 
pagrindinį vieškelį, susisiekimui pagy
vėjus, pasijautė gyvenimo tempas: 
grįžau į priprastą aplinką. Ir taip, nė 
vieno šūvio neiššovusios, nugalėjom 
visą Tasmaniją
Šovinius sutaupėm sekančiam " Aušros 
sūnų" pastatymui.

Hobarto kalnas tarnavo mums 
kelrodžiu. Juo vadovaudamos, nurie- 
dėjom tiesiai Taškūno universitetan. 
Spėkit, kas mus ten pasitiko? Ogi 
išklijuoti lapeliai ant visų langų ir 
durų: Pabandykit ką nors naują, 
įstokit {"Lietuvių studijų draugiją". 
Kas nenorėtų ką nors nauja išbandyti? 
į "Lietuvių studijų draugiją" (sto
jom.
Ar nesakiau, kad visa Tasmanija 
tautiškai nusiteikusi?

Genovaitė Kazokienė

AR ŽINOTE, KAD:
- Mūsų Galaktikoj yra penki milijardai 
žvaigždžių, didesnių už Saulę.

Brangiam tėvui ir seneliui ,
įį 

A. A. Petrui Klygiui

mirus, jo dukrai Eugenijai ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime.

Vita ir Aleksas Jakšiai - NSW.

DEMO NSTR A V O

PROTESTAS PRIEŠ 
ŠEVARNADZĖS VIZITĄ

N.S.W. Pavergtų Tautų komitetas 
ryšium su Sovietų užsienio reikalų 
ministerio Ševarnadzės vizitu Austra
lijoje buvo suorganizavęs protesto 
demontraciją. Kovo 3 d. į Canberrą 
vyko autobusais žydai ir afganai, bei 
kiti pavieniai pavergtų tautų žmonės.

Kovo 4 d. pietų metu apie du šimtai 
pavergtų Tautų žmonių demonstravo 
centrinėje Sydnejaus Martin Plaza 
gatvėje ir išdalino 2000 lapelių, 
klausiančių tikrojo vizito tikslo, 
reikalaujant paleisti politinius kalinius 
ir laisvą susisiekimą su giminėmis už 
geležinės sienos.

Vakare Ševarnadze turėjo iš aero
dromo atvykti į Regent viešbutį, kur 
Jo laukė triukšminga minia žydų ir 
pavergtų tautų demonstrantų.

Demonstrantai persimetė prie vals
tijos administracinio pastato, kur 
premieras Barry Unsworth ruošė 
sutikimą - vakarienę šiame pastate.

Apie 7 vai. vakare pasirodė 
vilkstinė baltų automobilių Iš kurių 
pasipylė eilė svečių, kuriuos palydėjo 
žalių kiaušinių kruša iš žydų grupės. 
Po šio incidento atsirado saugumietis 
su dideliu lietsargiu ir štai po dešimt 
minučių atvyko pats Ševarnadze, kurį 
tuojau uždengė su tuo dideliu liet
sargiu, deja kiaušiniai jau buvo 
išmėtyti anksčiau ir mūsų "svečias" 
greitai dingo už stiklinių durų. Žydai 
buvo susivežę galingus garsiakalbius 
ir reikalavo leisti žydams emigruoti iš 
sovietijos.

Televizija ir radio pranešė, kad 
demonstravo žydai, lietuviai ir kiti 
rytų Europos žmonės.

Ž Y D U G E L BĖT OJ AI
"The Jeruzalem Post" sausio 24 d. 

laidoje pateikia statistikų, pagal kurią 
144 asmenys Lietuvoje prisidėjo prie 
žydų gelbėjimo vokiečių okupacijos 
metais. Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, 
Estijoje, Jugoslavijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, Italijoje, 
Graikijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje 
buvo mažiau gelbėtojų negu Lietu
voje, bet jų daugiau buvo Olandijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir to 
meto Vokietijoje.

1967 m. Vilniuje buvo išleista S. 
Binkienės knyga "Ir be ginklo kariai", 
kurioje rašoma apie žydų gelbėjimą 
Lietuvoje. Svarbiausias žydų gelbė
tojas kun. Paukštys nėra šioje knygoje 
aprašytas. Jis dar 1944 m. sovietams 
užėmus Kauną, nežiūrint žydų užta
rimo, buvo išgabentas į Sibirą. Jo 
veikla yra aprašyta Izraelyje išleis
toje "Juodojoje knygoje".

J.B. (T.Ž.)

" Ž ALGI RI O” 
N ESE K M&S

Sovietų spaudoje rašoma, kad iš 
septynių rungtynių dėl čempionų 
taurės Kauno vyrų krepšinio komanda 
"Žalgiris" pralaimėjo penkias ir 
nepateko į keturių geriausių komandų 
skaičių, kurios dalyvaus turnyre dėl 
taurės. Pagal korespondentą, žalgi
riečiai per daug pasitikėjo savo 
jėgomis ir per mažai dėjo pastangų 
laimėti. Tas pats korespondentas rašė, 
kad dėl blogų treniravimo metodų 
sovietų krepšininkai neprilygsta ame
rikiečiams.
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GAMT OS
"Mūsų Pastogės" skaitytojai turbūt 

bus pastebėję Australiškoje spaudoje 
laiškų ir aistringų pasisakymų apie 
konservatorius, gamtos mylėtojus ar 
civilizacijos nešėjus. Besilankydamas 
Lietuvių Dienose didmiesčiuose bu
vau dažnai paklaustas, ar mes Čia 
Tasmanijoje norime užtvankų, elek
tros energijos, medienos eksploata
cijos, ar gyvenam augindami daržo
ves, džiaugdamiesi saule, grynu oru ir 
vėjelio šlamėjimu šimtamečių medžių 
šakose.

Daugeliui iš mūsų Palangos pušynas primena jaunystės dienas.

Nesileisdamas svarstyti specialistų 
išvedžiojimų ar statistikų, norėčiau 
tik pasidalinti su skaitytojais mintimis 
apie gamtą ir ž mogaus santykius su ja.

Krikščioniškos pasaulėžiūros Įta
koje pripratome galvoti, kad Dievas 
atidavė visą pasaulį žmogui valdyti, 
viešpatauti ir naudotis jo gėrybėmis.

Žmogus tapo visatos valdovas ir 
karalius ir bent kokia mintis, kad 
pasaulyje yra ir kitų būtybių, kurios 
gali turėti panašias teises į gyvenimą, 
kaip ir žmogus, dar vis lieka nelabai 
priimtina mūsų visuomenei. Kadangi 
konservatoriai pasireiškia daugiausiai 
iš kairiojo sparno, tai mūsų pabėgėlių 
bendruomenei gamtos saugojimo 
judėjimas atrodo dar baisesnis.

Šiandien taCiau jau atsiranda balsų 
ir krikščionių tarpe, kurie kviečia mus 
susimąstyti, kas dedasi pasaulyje, ar 
žmogus Iš tikrųjų tebėra teisus.

Norėčiau pakalbėti tik apie dalelę 
gamtos - natūralų mišką, kuris 
dingsta nuo žemės paviršiaus baugi
nančiu greičiu, užleisdamas vietą 
ūkiams, kasykloms, keliams, žodžiu 
sakant civilizacijai, kuri atrodo yra 
tikrai vertingas žmogaus užsiėmimas.

Ar rūpinamės, kad keli tūkstančiai 
rūšių augalų, grybų, kirminų ir
vabzdžių, varlių ar žvėrių, paukščių

K E M K I M E

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

APS AU G A
ar peteliškių bus sunaikinta. Atrodo 
žmogui tie dalykai ne taip jau 
reikalingi, kai kas yra net pavojinga.

0 be to, argi iškirstas miškas vėl 
neatauga? Šis paskutinis pasakymas 
turbūt yra pats klaidingiausias. Kiek
vienas miškas, ar tai šaltesnio klimato 
giria, ar džiunglės tropikuose, yra 
skirtingas nuo kitų vietų - laukų, 
kalvų ar kalnų. Miškas yra turbūt 
turtingiausias įvairenybėmis, bet ir 
jautriausias pakeitimams.

Harmoninga miško gyvybių - au

galų ir gyvulių egzistencija truko 
milijonus metų netrukdomai prisitai
kinti viens prie kito ir pasėkoje 
ekologinė lygsvara tapo tokia jautri, 
kad, palietus vieną gyvybės rūšį, gali 
jau sudrumsti visą aplinką. Kritulių 
kiekis irgi priklauso nuo miškų ir jų 
tankumo. Kiek mes galime iškirsti 
miškų, kad prarastume lietų ir žemė 
pavirstų į dykumą? Klaidinga galvoti, 
kad neįžengiamos, išsilapojusios 
džiunglės iškirstos ir išvalytos pavirs 
derlinga ir našia dirva. Deja, po vieno 
derliaus žemė tampa nevaisinga.

Yra žmonių, kurie galvoja, kad 
kiekvienas kraštas, valstybė turi 
turėti bent truputį nepaliestos natū
ralios gamtos, kur žmogus galėtų 
dvasiniai atsigaivinti. N ereikėtų 
kiekvienam į tas vietas nuvykti, nes 
ne visi yra stiprūs ir judrūs, tačiau 
vien tik žinojimas apie tokias vietas iš 
knygų ir aprašymą, mintis apie 
turtingą miškų palikimą naujoms 
generacijoms, būtų jau dvasinis pasi
tenkinimas.

Beatodairiškas žmogaus ir civiliza
cijos skverbimasis į gamtos paslaptis 
gali būti pragaištingas tai aplinkai. 
Kažkas pasakė, kad "nepaliesta 
gamta yra lyg vaivorykštė": kuo mes 

vis arčiau prie jos prieinam - tuo ji

toliau pasitraukia.
Galima būtų kalbėti apie miško 

gyvulių gyvenimą ir santykius su 
augalais, kaip jie viens kitu naudojasi 
ir viens kitam padeda.
Augalų tyrinėtojai - mokslininkai 
randa ir kitų gėrybių harmoningame 
miško sugyvenime. Šakų pyniava, 
žvėrių, vabzdžių, grybų ir samanų, ar 
kerpių karalystės, kurias saugo pas
laptingas miško tankumynas, yra 
nepakeičiamas lobynas įvairių infor
macijų apie gyvybės rutuliuojamąsi 
surinktas ir sukrautas per milijonus 
metų ir "sunaikinti mišką būtų tas 
pats, kaip sudeginti senovės Aleksan
drijos biblioteką", sako gamtos gynė
jas Norman Myers. Mes lietuviai 
turėtume meilę miškui dar daugiau 
suprasti, jai pasiduoti. Juk mūsų 
protėviai laikė mišką šventu, mišką 
garbino gynė ir saugojo. Vakaruose 
šių dienų gamtos saugotojai dažniau
siai priklauso kairiosios pasaulėžiūros 
sparnui, todėl mūsų išeivijos spauda 
žiūri į juos su nepasitikėjimu ir dažnai 
su pajuoka. Dažnai tas nepasiti
kėjimas turi ir pagrindą, nes gamtos 
saugotojai pasiduoda kitoms įtakoms, 
ypač marksistinės, kai tuo tarpu patys 
didžiausi nusikaltėliai gamtai yra kaip 
tik visi komunistiniai kraštai. Su 
pasibaisėjimu konstatuojama, kad 
centriniai ir dalinai rytinės Europos 
miškai katastrofišku greičiu žūsta, 
net bijomasi, kad jau per vėlu juos 
beišgelbėti. Priežastis yra oro, van
dens ir dirvožemio užteršimas sunkio
sios pramonės atmatomis.

Komunistiniai kraštai kažkodėl ma
žiausiai rūpinasi surasti ir pritaikinti 
priemones, kurios mažintų oro taršą.

Gal mums Australijoje tokia katas
trofa dar negręsia, tačiau supraskime 
prieš kelerius metus vykusią kovą 
Tasmanijoj dėl Franklin upės, dėl 
tropikinio miško Queenslande, ar vėl 
dabar protestus dėl Slapiųjų miškų 
Tasmanijos valstybiniuose parkuose. 
Mažai kas iš mūsų bendruomenės 
domisi tais dalykais, lyg, rodos, šis 
kraštas yra svetimas, nepagalvodamas 
kad daugeliui teks Čia pasilikti 
amžinam poilsiui, gi mūsų vaikams čia 
yra tėvynė. A Kantvilas.

SKIRTINGA LENKŲ PAŽIŪRA
Egzilinei lenkų vyriausybei Lon

done nesiseka įtikinti Lenkijos po
grindį, kad reikia reikalauti 1939 m. 
Lenkijos sienų rytuose. Paryžiaus 
lenkų žurnalas "Kultūra" š.m. sausio- 
vasario laidoje išspausdino pasikalbė
jimą su Krokuvos pogrindžio leidyklos 
"Arka" redaktoriais, kurių vienas 
pareiškė: šiuo metu sienų problemos 
nėra, nes nei Lenkijoje nėra gausesnių 
tautinių mažumų, nei lenkai niekur 
nesudaro didesnės grupės gyvenančios 
palei Lenkijos sienas. Tačiau netgi 
jeigu padėtis ir būtų kitokia, svajonės 
apie sugrįžimą į Vilnių Ir Lvovą būtų 
pavojinga iliuzija. Jeigu sovietų 
Imperija ir subyrės, kas tikrai vėliau 
ar anksčiau įvyks, negalime pradėti 
sugyvenimo su mūsų kaimynais lietu
viais, gudais, ukrainiečiais, slovakais, 
čekais ir vokiečiais nuo ginčų dėl 
sienų. "Status quo" priėmimas, net
gi jeigu ir nebūtų pilnai teisingas, yra 
vienintėlis protingas sprendimas".

ž a su a © s
Sovietų S-ga paskelbė vasario 26 d. 

vėl pradėjusi branduolinių ginklų 
bandymus po oficialios 19 mėnesių 
pertraukos, kai JAV neprisidėjo prie 
bandymų sustabdymo. Amerikiečių 
žvalgybos žiniomis sovietai nesilaiką 
savo išreklamuoto bandymų sustab
dymo, visą laiką vykdydami mažo 
galingumo branduolinių ginklų sprog
dinimus.

D. Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher, šio mėnesio pabaigoje 
numačiusi apsilankyti Sovietų Sąjun
goje, paprašė Sovietų vyriausybės 
leisti jai susitikti su disidentais dr. 
Andriejumi Sacharovu, psichiatru dr. 
Anatoliu Koriaginu bei už religinę 
veiklą 9 metus kalintu Aleksandru 
Ogorodnikovu.

Audros metu prie JAV krantų 
nuskendo sovietų prekinis laivas, 
gabenęs miltus iš Kanados į Kubą. 
JAV pakrančių sargybos malūnspar
niams pasisekė išgelbėti visus įgulos 
narius prieš laivui paskęstant.

Smarkus žemės drebėjimas Ekva
dore pareikalavo virš 1000 gyvybių. 
Kalnuose ištisi kaimai buvo palaidoti 
nuo šlaitų atsipalaidavusios žemės 
masių.

Iranas įrengė dvi raketų bazes prie 
Hormuz Sąsiaurio, grasindamas at
kirsti įplaukimą į Persų įlanką Ir 
sustabdyti visus naftos laivus. 
Hormuz sąsiauris yra 80 km. pločio, 
lengvai raketomis kontroliuojamas. 
Iki šiol tiek Iranas, tiek jo priešininkas 
Irakas užpuldinėdavo naftos laivus 
lėktuvais, bandydami užblokuoti vie
nas kito gyvybinius naftos kelius.

Prahoje pasibaigė džazo muzikantų 
teismas.
Jau eilė metų, kai čekų disidentai 
muzikai, nepatenkinti komunistinės 
valdžios suvaržymais kultūrinėje sri 
tyje, būrėsi muzikų unijos džazo 
sekcijoje, veikdami gana savarankiai 
nuo kultūros ministerijos.

Teismas nuteisė džazo sekcijos 
pirmininką Karei Srp 16 mėnesių 
kalėjimo už "nelegalų komercinį 
veikimą". Sekcijos sekretorius Vladi
miras Kouril nuteistas 10 mėnesių 
kalėti. Eilė kitų muzikų gavo suspen
duotas bausmes.

NSW aukščiausias teismas atmetė 
D. Britanijos vyriausybės prašymą 
sustabdyti buvusio britų žvalgybos 
agento Peter Wright atsiminimų 
spausdinimą Australijoje. Šios knygos 
spausdinimas uždraustas D. Britani
joje, kur jį stabdo valstybės paslapčių 
skelbimo įstatymas.

Peter Wright, 25 metus tarnavęs 
britų kontražvalgybos agentūroje M I 
5, savo atsiminimais gali padaryti D. 
Britanijos vyriausybei daug nemalo
numų.
D. Britanija yra nusprendusi šį teismo 
sprendimą apeliuoti aukštesnei 
instancijai.

A. A. Verai G aidžionienei

mirus, jos dukrą Lidiją, žentą Bronių Žalį, dukrą Reginą, sūnų Viktorą su 
šeima ir visus Jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame jų liūdesyje ir 
skausme.

E. ir E. Šliteriai, Queenslandas

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC 
44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.

Visą koresopondenciją ir aukas prašome siusti adresu: 
P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

A. L. Fondo Valdyba.

A. A. Verai Gaidžionienei

mirus, židiniečius Lidiją, Reginą ir Viktorą bei jų šeimas giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. <.

Sydnejaus Skautų Židinys.
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MUSŲ SKAUTAI
16-TOJI PASAULIO SKAUTŲ 
JAMBORĖ AUSTRALIJOJE

Laikas slenka greitai. Kaip vakar, 
rodos, 1983. 7. 4-14 Kanadoje - 
Kananaskis - Alberta buvo 15-toji 
jamborė. Dar liko keli mėnesiai, tada 
Australijoje - Catarakto skautų parke 
N.S.W. 1987 m. gruodžio 30 d. 
prasidės ir 1988 m. sausio 10 d. 
užsibaigs 16-toji Pasaulio Skautų 
Jamborė. Tos didelės stovyklos šūkis 
yra "Bringing the World Together" - 
sujungti pasaulį kartu.

Catarakto skautų parkas yra apie 
70 km. į pietus nuo Sydnejaus, netoli 
Catarakto užtvankos. Stovyklavietės 
plotas 160 hektarų (395 akrai), turi 
savo kelius, vandentieki, kanalizaciją, 
elektrą. Stovykla yra padalinta į 11 
pastovyklių, kurios pavadintos 
Australijos gyvūnijos vardais,o keliai, 
ėjimo takai - augmenijos. Tos įvairios 
augmenijos ir gyvūnijos, Catarakto 
skautų parke ir apylinkėse - National 
parke yra nemažai. Stovykla gali 
sutalpinti virš 25000 žmonių.

Ši pasaulinė skautų Jamborė 
Australijoje ir pietiniame žemės 
pusrutulyje bus pirmą kartą. 
Australijos skautai didžiuojasi būdami 
16-sios Pasaulio Skautų Jamborės 
rengėjai, tuo pačiu - pirmieji, dideliu 
mastu pradedą švęsti Australijos 200 
metų sukaktį. 1985-86 metais šioje 
stovyklavietėje Australijos skautija 
įsigijo daug patyrimo ruošdama savo 
14-tąją jamborė.

Manoma, kad skambus jamborė 
šūkis - "sujungti pasaulį kartu" 
sutelks apie 15000 skautų. Jau 1986 
metų pabaigoje užsirašė 13499 skau
tai iš 69 kraštų. Be Australijos, 
didžiausią grupę sudarys JAV (2960), 
Britanija (760), Kanada (600), Pran
cūzija (600), Vokietija (500), Norve
gija (440), Naujoji Zelandija (400), 
Šveicarija (300), Japonija (350) ir t.t. 
Kitus kraštus atstovaus mažesni 
skaičiai, ar net tik keli skautai. Šita 
pasaulinė jamborė vilioja ne vieną 
skautą, bet stovyklos išlaidos - 
mokestis yra A $ 395, o kur dar 
kelionės išlaidos, ypač atvykstantiems 
iš toli.

Jamborės dainos "Bringing the 
World Together" - žodžių ir muzikos 
autorius yra australas Ken Bayly.

Tikime, kad su JAV kontingentu gal 
atvyks vienas kitas lietuvis skautas, 
kurio vienetas yra užregistruotas pas 
amerikiečius. Neoficialiai Lietuva 
buvo atstovaujama iki šiol kiekvienoje 
Pasaulio Skautų Jamborėje.

B.B.

SODYBOJE
Sydnejaus Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugija ir Lietuvių 
Sodybos Patikėtinės praneša, kad 
Lietuvių Sodyboje Engadine yra 
vienas laisvas butas.

Susidomėjusius apsigyvenimo sąly
gomis prašome kreiptis į Patikėtinių 
pirmininkę ir draugijos iždininkę 
Tamarą Vingilienę (02)602-6358.

Lietuvių Sodyboje gali apsigyventi 

lietuviai: moterys nuo 60 m. o vyrai 
nuo 65 m., šeima arba pavieniai 
asmenys.

Butas susideda iš dviejų kambarių, 
trečias kambarys yra susidėti daik
tams. Virtuvėje yra elektrinė virimo 
plyta, šaldytuvas ir spintelės.
Vonios kambaryje yra tualetas, vonia 
ir skalbimo mašina.

įėjimo mokestis šiuo metu yra 
$13000. Tai yra gyventojo įnašas už 
butą iki gyvos galvos. Butai palieka 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos nuosavybė. D-ja yra regis
truota labdaros organizacija. Butų 
negalima parduoti nei paveldėti.

Tamara Vingilienė 
Patikėtinių pirmininkė ir Draugijos 
iždininkė.

Savaitinis buto išlaikymo mokestis 
1987 m. yra $7 per savaitę. D-ja 
apmoka mokesčius: vandens, savival
dybės, šiukšlių išvežimo, pastatų 
apdraudimo D-ja apmoka elektrą už 
kiemo apšvietimą ir remontuoja pas
tatus, jeigu pataisymai yra reikalingi 
dėl normalaus vartojimo ir susidėvė
jimo. Jeigu žala buvo padaryta dėl 
gyventojų nerūpestingumo ar žala 
padaryta tyčiomis, tai tokiu atveju 
pats gyventojas privalo atlikti visus 
remonto darbus ir padengti susidariu
sias išlaidas. Lietuvių Sodybos gyven
tojai patys apsimoka savo buto 
elektrą, telefoną ir, jeigu nori, 
apsidraudžia savo asmeninį turtą. 
Gyventojai patys save prisižiūri 
išsiverda sau maistą ar palaiko švarą 
savo bute. Visi yra prašomi kiek galint 
padėti kiemo aptvarkyme. Prie butų ar ŽINOTE, KAD:
yra darželiai, tai žmonės paprastai su -Beveik kiekvienoj pasaulio kalboj 
malonumu juos apsitvarko. Laiks nuo žodis "motina" prasideda raide "m".

laiko patikėtinės pasamdo vyrą vie
nam kitam didesniam darbui atlikti.

Apmokamo personalo neturime: 
valdybos narės ir Patikėtinės dirba 
nemokamai administruoja Lietuvių 
Sodybą. Daug mažesnių ir didesnių 
darbelių atlieka patys gyventojai. 
Tokiu būdu vieni kitiems padėdami 
mes išvengiame dažno samdymo 
amatininkų, kurie Australijoje yra 
labai brangūs, tokiu būdu verčiamės 
neblogai finansiniai ir galime už tokį 
mažą mokestį leisti žmonėms apsigy
venti.

Jeigu atsirastų lietuvė ar lietuvis, 
kurie, dėl nelaimingai susidėjūsio 
gyvenimo, neturi tų $13000, o yra 
reikalingi pastogės, tegul kreipiasi į 
valdybą bei į Patikėtines, kiekvienas 
prašymas bus rūpestingai svarstomas. 
Slaugymo namų prie Lietuvių Sodybos 
nėra. Tačiau lietuvis gydytojas dr. L. 
Petrauskas reguliariai kas dvi savaites 
atvažiuoja į Sodybą aplanko savo 
pacientus. Reikalui esant dr. 
Petrauskas atvažiuoja į Lietuvių 
Sodybą bet kada.
Rimtai susirgus gyventojas yra pagul
domas į vietinę ligoninę. Malonu 
pastebėti, kad sodybiečiai vieni kit
iems padeda ir kasdieniniame gyve
nime ir ligoje. Kiekvienas butas prie 
lovos turi aliarmo mygtuką, kurį 
paspaudus užsidega šviesa lauke ir 
žmonės iš kitų butų ateina pasižiūrėti 
kas atsitiko.

Pačioje sodyboje yra Onos Bau- 
žienės vardo seklyčia. Tai yra saliukė 
kur laiks nuo laiko vyksta subuvimai: 
gyventojų įkurtuvės, gimimo dienos, 
neperseniai vyko vieno gyventojo 
dukters vestuvių vaišės.

Seklyčioje kartais surengiamos ge
gužinės pamaldos, Kūčios, Nauji 
Metai, priimami svečiai atvykę iš arti 
ir toli. Lapkričio mėn. paprastai 
suruošiamas šeimų sekmadienis, susi
artinimas senimo ir jaunimo. Prie 
seklyčios yra A.A Povilo Aleknos 
vardo biblioteka atdara kartą per 
savaitę, kur yra geras knygų rinkinys. 
Lietuvių Sodyboje gyvena valdybos 
sekretorė4kuri tvarko visą korespon
denciją ir įvairius kitus reikalus.

Taip pat, Sodyba turi virtuvės 
šeimininkę, kuri mielai pavaišina iš 
toliau atvykusius. Kartais lietuviškos 
organizacijos pasinaudoja seklyčia. 
Valdyba ir Patikėtinės prašo visus 
tautiečius iš visos Australijos aplan
kyti mūsų Sodybą ir pasidomėti šiuo 
lietuvišku kampeliu.

V. Kabailienė.

VISK AS
PRAEI NA...

Jos gyveno trys. Visos buvo 
paskutinėj klasėj ir džiaugėsi, paga
liau galėsiančios palikti mokyklą. 
Negalima būtų pasakyti, kad jos visos 
taip labai norėjo palikti mokyklą. Ne, 
greičiausiai galima būtų tvirtinti, kad 
to tenorėjo tik dvi. Taip, tik dvi, nes 
jos buvo gražios. Žinojo, kad yra 
gražios, kad daugelis jomis rūpinasi, ir 
daugelis jaunų galvų dėl jų naktimis 
nemiega. Juokinga, o visdėlto taip 
buvo. Jos gaudavo iš jaunesniųjų 
klasės draugų laiškų su naiviais meilės 
prisipažinimais ir būdavo laimingos. 
Bet gaudavo tik jos dvi. Trečioji buvo 
užmiršta. Kada abi ilgai šokdavo ir 
lankstydavęs! prieš veidrodį, besi- 
rengdamos į vakarą, trečioji ramiai su 
kasdieniniais rūbais sėdėdavo prie 
stalo, lyg ko laukdama. Norėtųsi 
tvirtinti, kad ji laukdavo greičiau 
išeinančių draugių, su kuriomis ji 
gyveno nuo pat pirmųjų klasių, su 
kuriomis ji dalindavosi tėvų atvež
tomis gėrybėmis.

Kada jos išeidavo į pasimatymus ar 
vakarus, ji prieidavo prie veidrodžio. 
Šiaip ji bijodavo i jį pasižiūrėti. Tada ji 
ieškodavo ko nors savo veide gražaus 
ir patenkinamo. Ir ji niekada nieko 
daugiau nepamatydavo, kaip tik 
apsiblaususias ir ilgesio pilnas akis. Ji 
pyko ant kažko, kas žemėj grožį 
nelygiomis dalims padalino. Jai prisi
mindavo pasakos apie karaliaus duk
teris ir našlaitę pelenę. Ji tada 
mąstydavo, kad ji pelenė. Ne, jos 
draugės neskriausdavo, net geros jai 
buvo, bet visdėlto ji buvo pelenė. 
Rytais, kada draugės po šokių su 
šypsenomis miegodavo, sapnuodamos 
savo buvusius ir būsimus princus, ji 
keldavosi ir gamindavo pusryčius. Jai 
nebūtų geriau, jei keltųsi visos trys 
kartu. "Tegu miega”, sakydavo ji sau. 
Vėliau jos visos kartu valgydavo. Ji 
tylėdavo ir klausydavos draugių 
džiaugsmo valandų ir tie pasakojimai 
kartais užliedavo ją, užmiršdavo savo 
vienatvę ir pradėdavo šypsotis, lyg 
rodos, pati tą būtų pergyvenusi. 
Vėliau, kada draugių pasakojimai 
aptildavo, ji dar labiau nuliūsdavo. 
"Ak, kad kas kada nors pasakytų, jog 
mane myli. Tegu meluotų ar juoktųsi, 
tik svarbu, kad to nežinočiau ir 
patikčiau nežinanti. Man užtektų 
vieno prisiminimo, kuris priverstų 
krūtinę sušilti ir širdį tankiau plakti". 
Ji kažko laukė ir tikėjosi. Ne visą laiką 
ji laukė, nes savo negražumą pradėjo
justi jau būdama aukštesnėse klasėse. 
Ir vėliau šis jausmas, kaip dulkės 
švariam vandeny į dugną, sėdo į jos 
širdį.

Bet būdavo momentų, kada ji 
džiaugdavosi. Kartais susirinkdavo 
draugės ir deklamuodavo eilėraščius 
apie perdaug lekiančias dienas. Tada 
ją užliedavo lengvutė šiluma.
- Taip, dar po dešimties metų mes 
būsime vienodos, o dar po penkiolikos 
metų mums nebeegzistuos grožis, ir 
bus vistiek, kad kažkada buvo puikios 
vasaros, kad buvo mylimos ir gražios. 
A, kaip gera, kad viskas praeina. Tarp 
daugelio neteisybių žemėje yra viena 
didelė teisybė - praėjimas. Viskas 
praeina ir susilygina. Toli palieka, 
nebepasiekiamos ir nebeprišaukiamos, 
laimės ir džiaugsmo valandos ar 
kančios metai. Taip, nepaprastai 
teisingas yra laikas. Jo nepapirksi. Jis 
nepripažįsta nei draugų, nei aukso, 
nei meilės. A. B.

A. A. Verai G aidžionienei

iškeliavus amžinybėn liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų 
Viktorą Gaidžionį, dukrą Leonidą Žalienę ir jų šeimas bei artimuosius.

Balys ir Valentina B arkai - Sydnejus.

A. A. VINCUI KASPUČIUI

taip staiga ir netikėtai į amžinybę iškeliavus, giliai užjaučiame jo žmoną 
Teofilę ir drauge liūdime.

J. Milla ir šeima, Drummoyne, NSW.
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JAUNI MO

| Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia jaunimą tarp 16 - 35 metų i

JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ

kuris jvyks balandžio 17-18 dienomis

ME L B O U R N E

Suvažiavimo tikslas yra supažindinti faunimą su Kongreso paruošimo 
darbais ir siekiais, išrinkti atstovus kurie reprezentuos Australijos jaunimą 
Kongrese, dalyvauti paskaitose, pasitarimuose. DIdUi Šeštadieni ruošiamas 
margučių dažymas.

Norintieji kandidatuoti i atstovus prašomi paduoti pareiškimus ALJS 
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 1 ALJS valdybą.

E. ŽUKAUSKAITEI 21 METAI

E. Žukauskaite 1984 m. laimėjusi 
princesės karūną Fairfleldo miesto 
festivalyje.

LAIŠKAS REDAKTORIUI
"Mūsų Pastogėje" (1987. Nr. 8) 

sporto skyriuje buvo patalpinta žinu
tė: "sako kad Sporto šventės metu 
klubų atstovai, "Varpo" energingą 
pirmininkę Birutę, norėjo koman
diruoti nekuriam laikui 1 Adelaidę... 
Būtent, padėti atgaivinti negaluojanti 
’’Vyčio" klubą”.

Tokie Ir panašūs užgauliojimai - 
pašaipos Adelaidės "Vyčio" adresu 
"Mūsų Pastogėje” prasidėjo jau prieš 
30 metų, nuo 7-tos Sporto šventės 
Sydnejuje.Dažniausiai tokių užgaulio
jimų autorius prisidengdavo "Rimo 
Gailiaus", "Tas pats" ir kitokiom 
slapyvardėm, o 1975 metais kovo 24 d. 
Antanas Laukaitis rašinyje "Sudie 
Adelaidės "Vyčiui" atšventė "šio 
buvusio pulkaus lietuviško sporto 
klubo pakasynas".

Adelaidės "Vytis" 37-toje Sporto 
Šventėje Sydnejuje išsikovojo mergai
čių krepšinio nugalėtojų titulą, li
rą vietą berniukų krepšinyje ir III- 

člą vietą moterų krepšinyje bei II - rą 
vietą moterų tinklinyje.

Melbourne " Varpas" pasitenkino 
II- ra vieta vyrų bei moterų ir III- 
čia vieta berniukų krepšinyje, o 
tinklinio pirmenybėse nedalyvavo. 
Taigi, kuriame klube daugiau negala
vimų? Liūdnesnė padėtis Geelongo 
"Vyčio” klube, kurie šioje Šventėje 
neiškovojo nei vienos pirmaujančios

Benediktui Liūgai

mirus, jo sūnus: Vaclovą, Edvardą, Henriką, Algirdą ir dukrą Bernadetą - 
Birutę su vyru, giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Jonas Lizdenis - Canberra A.C.T.

Jauniausiai Juozo ir Olgos Žukaus
kų dukrai Elenutei suėjo 21 metai. 
Šia proga jos tėveliai Cabramatoje 
suruošė Elenutei pagerbimo vaišes. 
Dalyvavo giminės ir daug lietuviško, 
junimo, kurie palinkėjo Elenutei 
laimės ir sėkmės jos gyvenime.

Elenutė yra gerai žinoma lietuvių 
bendruomenėje. Ji nuo jaunų dienų 
ateitininkė, ir tautinių šokių šokėja. 
Anksčiau buvo įsijungusi ir J Dainos 
chorą, bet dėl mokslo turėjo laikinai 
pasitraukti. Šiandien Elenutė yra 
mokytoja ir dirba Campbeltown aukš
tesnėje mokykloje. Pradėjusi mokyto
jauti Elenutė vėl sugrįžo l Dainos 
chorą. Džiaugiamės Elenutės papil
dymu chorisčių gretas ir kartu linkime 
sėkmės jos profesijoje ir visuome
niniame gyvenime.

J. Jaunutis
Ilgametis Adelaidės "Vyties" klubo 

pirmininkas ir XIX-ios Sporto Šventės 
šeimininkas.

vietos krepšinio pirmenybėse, tink
linio varžybose nedalyvavo, tad kodėl 
pašiepiamas Adelaidės "Vyčio" klu
bas? Šia tema kalbant norėčiau 
priminti, kad X-toje Sporto Šventėje 
Sydnejaus "Kovą” atstovavo St. 
Juraitis ir tik 5 jaunos krepšininkės, 
tačiau jokių pašaipų dėl to spaudoje 
nebuvo.

Adelaidės "Vytis" yra vienas iš 
tvirčiausių lietuvių sporto klubų 
Australijoje ir atsiekti rezultatai 
kalba patys už save leidinyje: 
"Lietuviai Sportininkai Australijoje” 
257-271 puslapiuose.

Pasididžiuoti galime netik atsiek
tais rezultatais mūsų Sporto Šven- 

mūsų Širdyse...
Pirmadienio rytas. Pro redakcijos 

kambario langus saulės spinduliai 
glostė veidus suteikdami rytmečio 
nuotaiką. Kambaryje tyla, tik retkar
čiais Jadvygai paspaudus kompiuterio 
mygtuką, pažymėtą raide "p" pasi
girsdavo tarškėjimo garsai. Tai vyks
tąs tekstų spaudinimo procesas.

Staiga net nepaslbeldęs, pro duris, 
kaip perkūno trenktas, į kambarį įlėkė 
mūsų kolonijos visų amatų žinovas 
Gedas. Uždusęs, pabalęs, braukdamas 
prakaitą nuo veido, virpančiu balsu 
pašnibždomis prabilo - Antanas...

Gedas kiekvieną pirmadienio rytą 
atveždavo Antano rašinius "M.P." 
sporto skyriui. Ši rytą Gedas rašinių 
neatvežė tik skaudžią žinią, kuri širdį 
apgaubė liūdesiu.

Antanas Laukaitis, mūsų mielas 
sporto skyriaus redaktorius paguldy
tas i ligoninę sunkiai širdies opera
cijai.

Pildydami jo pageidavimą, šią 
skaudžią žinią pergyvenome tyliai, 
nepasidalindami su sporto skyriaus 
skaitytojais ir su visais laisvame 
pasaulyje gyvenančiais lietuviais, ku
rie skaito Antano reportažus mūsų 
spaudoje.

Šiandieną visiems pranešame malo
nią žinią: mūsų mielas Antanas 
Laukaitis, po sėkmingos operacijos, 

tėse, bet ir sportininkais kurie pasiekė 
tarptautinio standarto lygi: R. Ar
lauskas šachmatuose, A. Ignatavičius 
krepšinyje, A. Kitas futbolo bei A. 
Snarskytė stalo teniso sporto šakose.

"Vyčio” krepšininkai atstovavo 
Pietų Australiją vyrų, moterų, ber
niukų, mergaičių rinktinėse ir yra 
pasipuošę Australijos čempionų titu
lais. Taip pat ir tinklinio sekcijoje. 
Adelaidės "Vyčio" reprezentantai 
dominavo rinktinėse Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse 1978 m. Toronte bei 
1983 m. Čikagoje ir šių sportininkų 
laimėtų medalių kraitis žymiai pra
lenkia kitus klubus.

Adelaidės sporto vadovai suorgani
zavo ir labai sėkmingai pravedė Š. 
Amerikos vyrų krepšinio rinkimės 
vizitą 1964 metais Australijoje. Jų 
nuopelnu 1980 m. Sporto Šventėje 
Adelaidėje dalyvavo Š. Amerikos 
vyrai krepšininkai ir moterų tinklinio 
komandos, kas ne tik Įnešė gyvastin
gumo i šios Šventės varžybas, bet 
suteikė progos jiems pabendrauti ir su 
kitų mūsų klubų sportininkais.

Australijos lietuvių sporto klubų 
atstovai Įvertindami Adelaidės "Vy
čio" svarų Įnašą mūsų organizacijos 
veikloje pavedė suorganizuoti IlI-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
1988 m. Adelaidėje.

Pašaipos vietoj Adelaidės "Vyčio" 
klubas užsitarnavo pagyrimų už 
skaitlingą dalyvavimą Sporto Šven
tėse: 1981 m. Geelonge, 1982 
Melbourne, 1983 Hobarte, 1984 Can- 
berroje, 1985 ir 1986 Sydnejuje, o šiais 
metais vėl teks keliauti ( Geelongą. 
Reikėtų atsižvelgti Į dabartinę Aus
tralijos ekonominę padėti, taigi ir 
atostogas ne taip lengva gauti 
švenčių laikotarpyje, kaip būdavo 
anksčiau.
Be to finansinė našta 7 metus iš eilės 
gastroliuoti po adelaidiškiams tolimas 
vietoves darosi sunkiai pakeliama 
našta jaunoms šeimoms. Nežiūrint, 
kad Adelaidė randasi labai nedėkin

yra grįžęs l namus. Savo sesutės, 
atvykusios iš Lietuvos, globoje jau
čiasi gerai ir tikisi netolimoje ateityje 
vėl pradėti normalų gyvenimą.

Žinodamas, kaip mūsų mielą Anta
ną vertina laisvojo pasaulio lietuviai 
už jo (dėtą darbą sporte ir spaudoje, 
tegu man būna leista visų vardu 
palinkėti jam sveikatos ir laimingo 
gyvenimo.

Mielas Antanai - esi mūsų širdyse ir 
mintyse.
Vincas Augustinavičius - "M.P." 
redaktorius.

goje geografinėje vietovėje mes dar 
pajėgiame skaitlingai dalyvauti visose 
Sporto Šventėse, nes jaučiame tvirtą 
tautiečių užnugari tiek iš moralinės 
tiek ir iš finansinės pusės.

Šiuo pasisakymu nenoriu sumažinti 
Birutės nuopelnų mūsų sporto organi
zacijos veikloje. Už tai A. L. B. 
Krašto Taryba išreiškė viešą padėką 
Birutei Adomavičienei už Įdėtas 
pastangas Melbourno lietuvių sporto 
klubo "Varpas" sulietuvinimo, (domu, 
kokią bausmę klubų atstovai pritaikys 
šio Adelaidės "Vyčio" klubo pašaipos 
autoriui sekančiame suvažiavime?

Robertas Sidabras
PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių sporto klubas 
"Kovas" narių metinis susirinkimas 
Įvyks kovo 29 d. sekmadieni 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 i sporto klubo 
"Kovas” metini susirinkimą. Pagei
daujantys kandidatuoti l valdybą, 
prašomi sutikimą žodžiu ar raštu 
paduoti valdybos nariams.

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

Ed. Lašai t is "Kovas" pirm.

Nauja "VARPO" valdyba:
Birutė Adomavičienė - pirm. 5783825, 
Zita Sadauskienė - sekr. 5574125, 
P. Adomavičius - ižd., D. Sadauskas - 
berniukų atst., G. Žiedienė Doncas
ter - Bulleen atst., D. Balnionytė - 
moterų atst. ir E. Ragauskas - vyrų 
atst.
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SYDNEJUJE
600 METŲ KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS
Praėjusią savaitę Sydnejuje įvyko 

organizacinio komiteto posėdis, ku
riam pirmininkavo prel. P. Butkus.

Nutarta šį jubiliejų atšvęsti rugsėjo 
6 d. į pamaldas kviesti Sydnejaus 
archivyskupą Edward Clancy, N.S.W. 
Premjerą opozicijos lyderį, kitų 
bendruomenių atstovus, spaudą, bei 
televiziją.

Sekantis komiteto posėdis įvyks 
balandžio 12 d. tuoj po pamaldų, 
parapijos salėje, Lidcombe. Visi 
komiteto nariai ir suinteresuoti šiuo 
minėjimu prašomi dalyvauti.

A.Kramilius 
Organizacinio komit. sekr.

"SŪKURYS" DĖKOJA.
Sydnejaus tautinių šokių grupė 

"SŪKURYS" nuoširdžiai dėkoja už 
sekančias aukas. Talka Sydnejaus 
skyr. $300, Maj. A. Kutka $100, 
Sydnejaus Apylinkės valdyba $100.

"Sūkurio" valdyba.
MINĖJIMAS

Kovo 8 d. Lietuvių namuose 
Bankstowne, Sydnejaus Dariaus ir 
Girėno šaulių kuopos valdyba surengė 
Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvinskio 58 m. 
mirimo sukakties minėjimą, kurį 
pradėjo š. k. pirmininkas St. Pačėsa. 
Šaulių Sąjungos įkūrėjas, mirusieji 
šauliai, kariai ir partizanai pagerbti 1 
min. susikaupimu. Prelatas P. Butkus 
sukalbėjo invokaciją.

Gerai paruoštą paskaitą skaitė 
visuomenininkas V. Patašius 
Meninėje dalyje: St. Pačėsa ir A. 
Savickienė paskaitė eilėraščių.
J. Muščinskienė ir A. Savickienė, 
gitara pritariant, padainavo 3 dainas. 
Jos buvo apdovanotos gėlėmis.

Vėliau buvo rodomas šaulio Pr. 
Sakalausko pagamintas televizijos 
filmas, apie Australijos lietuvių meną 
ir kultūrą.

Gausingais fantais loteriją pravedė 
St. Pačėsa, o laimingus bilietus 
ištraukė A. Savickienė.

Minėjimas praėjo gana darniai ir 
gražiai. s. P.

KAZIUKO MUGĖ
Šv. Kazimiero šventė buvo nukelta į 
kovo 15 d., kur šiai dienai skirtas 
mišias atlaikė prel. P. Butkus. 
Organizuotai pamaldose dalyvavo 
skautai ir atliko mišių skaitymus.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
tradicinė Kaziuko mugė, kurią 
suruošė Katalikų Kultūros draugija. 
Mugėje aktyviai reiškėsi skautai ir 
sportininkai.
Skautės vaišino svečius karštomis 
dešrelėmis, ir kavute.

A. Kramilius.

LATROBE VALEY
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS.

Nepriklausomybės šventės minėji
mas Latrobe Valley seniūnijoje įvyko 
vasario 22 d. Moe mieste.
Praeityje į seniūnijos minėjimus at
vykdavo 40 žmonių, tai sakydavom 
kad renginys gausus.
į šį minėjimą suvažiavo 55, tai vienas 
iš skaitlingiausių.
Seniūnė V. Koženiauskienė atidarė 
minėjimą ir pristatė garbės svečią, 
Krašto valdybos sekretorę Alisą 
Baltrukonienę skaityti paskaitą.

Prieš paskaitą išklausėme juostelėje 
įkalbėtą, "Pasaulio Lietuvio" redak
toriaus B. Nainio Vasario 16-tos 
proga sveikinimą. A. Baltrukonienė 
kalbėjo apie atsiekimus, džiaugsmus ir 
skaudžius įvykius.

Paskaita buvo kruopščiai paruošta 
ir užtai latrobiečiai yra jai dėkingi. 
Prašome ir ateityje mūsų neužmiršti, 
apsilankyti.
Po paskaitos klausėmės informacijos 
biuro pirm. Viktoro Baltučio kalbos, 
perduotos Lietuvių Dienų metu, per 
Sydnejaus lietuvišką radijo valan
dėlę. Kalba sukėlė diskusijas ir 
nemažai klausimų į kuriuos atsakė A. 
Baltrukonienė. Kai kurie norėjo gauti 
kasetės kopijas.

V. Koženiauskienė priminė apie 
sekančio sekmadienio Krikščionybės 
minėjimą Melbourne ir kvietė visus, 
kas gyvas, vykti į šv. Patriko katedrų. 
Sale seniūnė E. Eskirtienė kvietė į 
žuvavimo pikniką Stratford mieste 
kurio pelnas skiriamas "Baltic News" 
leidinio paramai. Minėjimą baigėm 
griausmingai sugiedodami Tautos 
Himną. Toliau vyko vaišės, pašneke
siai, pravesta loterija.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie pa
kluso seniūnės kvietimui ir dalyvavo 
minėjime, loterijos fantų aukotojams 
ir sodybos šeimininkams p.p. Šabrins- 
kams.
Speciali padėka Alisai Baltruko- 
nienei. a.a.

CANBERROJE
Telefonu Jura Kovalskis pranešė, 

kad vietos savivaldybė pagerbė lietuvį 
dailininką Henriką Šalkauską pava
dindama jo vardu gatvę esančią 
Canberros priemiestyje, Lyneham.

S
PADĖKIME KLIERIKAMS 

LIETUVOJE.
Paskutinių trijų metų laikotarpyje 

sėkmingai esame savo aukomis parė
mę idealistus jaunuolius, kurie sun
kiose sąlygose ruošiasi kunigystei. 
Tad ir šioje gavėnioje vienu iš gerų 
darbų misijoms - tebūnie mūsų aukos 
Lietuvos klierikams. Šiuo metu jau yra 
paaukoję: Ona Liutikienė iš Pertho 
200 dol., Sydnejaus lietuvių kape
lionas 100 doi., O. ir A. Leveriai 40 
dol., Vytas Račiūnas 20 dol., S. ir A. 
Montvidai 20 dol., P. ir J. Kušleikiai 20 
dot, St. Vladiška 20 dot, V. ir J. 
Zablockiai 20 dol., Adelė Skirkienė 10 
dol.

Skelbiu šią žinutę ir aukotojus 
tikėdamas, kad apie tai išgirdę 
atsilieps ir kiti nuoširdūs tautiečiai. 
Ačiū aukojusiems.
Šį vajų noriu užbaigti prieš Velykas.

Prel. P. Butkus.
Adelaidėje

"RAMOVĖS" NAUJA VALDYBA

Š.m. vasario 8 d. įvykusiame 
skyriaus narių susirinkime buvo per
rinkta skyriaus valdyba, kuri pasis
kirstė pareigomis sekančiai: 
Pirminininkas. V. Vosylius, tel. 42 
4051, vicepirmininkas J. Jaunutis, 
tel. 277 4514, sekretorius V. Petrė- 
nas, tel. 337 6695, iždininkas J. 
Bočiulis, tel. 262 2615, parengimams - 
J. Lenktys, tel. 264 9452.

Paieškoji mas

Paieškomas J. Jasys, gyvenęs 27 
Stephen St. Edwardstown, S.A.

Prašom atsiliepti šiuo adresu: 
Akvilia Zavišaitė, 43 Stevenson Place 
East Newcastle, NSW, 2300, Tel. 26- 
26-59.

MELBOURNE
Viktorijoj apie 100 -tą etniškų 

grupių, besirūpinančių senyvais 
žmonėmis, gavo pašalpas.

Melbourne lietuvių moterų Šalpos 
draugijai paskyrė $1000.

# 4*

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ |
* NAMUOSE *

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 7.08 1414 
4^ ~ 
if 29 kovo Sekmadienį 2.30 p.p.
~?r

TURGUS
4*
& 

Geros premijos puiki nuotaika daug laimikių.

ATEIKITE NESIGAILĖSITE

★★★★★
4t
* Gegužės mėn. 2 dieną šeštadienį 8 v. v. įvyks tradicinis

4fr METINIS KLUBO BALIUS 
4t

įdomi programa, šokiai iki 1 vai. ryto. Apsirengimas vakarinis.
4r Baliaus metu bus traukiama loterija - pirma premija Evos Kubbos 4^
4? paveikslas. 4*
4^ Loterijos bilieto kaina - $1.00. Loterijos bilietai jau platinami. 4^
4r Kviečiame jau dabar sudaryti savo svečių grupes ir užsisakyti stalus, nes 4^ 
4r vietų skaičius ribotas. 4*
45- 4*
4* 4*
4^ VALDYBA 4*

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

4fr įėjimas $25 asmeniui įskaitant vyną, šampaną ir karštus pietus.
4t Svečiai bus aptarnaujami prie stalų.

GALINGASIS DIEVAS

Kitas iš Jėzui duotų titulų yra 
"Galingasis Dievas". (Iza. 9:6) Tai 
nereiškia kad Jėzus yra pats "Visa
galis Dievas", bet reikia suprasti kad 
jis buvo labai Dievo išaukštintas ir kad 
Sutvertojui patiko praminti jį galingu 
Dievu ir pagarbinti jį. Skaitydami Jono 
5:22,23 mes sužinome, kad Dangiš
kasis Tėvas yra atidavęs savo Sūnui 
visą teismą ir dėlto nori kad visi 
gerbtų Sūnų taip kaip jie gerbia Jį.

Izaijo 53:12 ir vėl parodo mums 
kaip aukštai Jėzus buvo išaukštintas. 
Šitame skyriuje pranašaujama apie 
pasaulio Atpirkėjo kentėjimus ir mirtį. 
Dėl jo ištikimumo Sutvertojas duoda 
jam šitokį pažadą: "Jis dalins galin
gųjų išplėšąs" - Šita Rašto dalis 
išsipildė tada kai Jėzus buvo prikeltas 
iš numirusių ir išaukštintas Dievo 
sosto dešinėje. Tuomet jis pasidarė 
"galinguoju Dievu", į kurį turės 
šauktis viso pasaulio žmonės; nes per 
jį tikrąjį Tvėrėjo Atstovą, ateis 
išgelbėjimas iš nuodėmės ir mirties ir 
visi žadėtieji palaiminimai.

Kita apie Jėzų parašytoji prana
Mylį tieęą literatūrą gausite veltui. Rąžykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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šystė išpranašavo, kad jo vardas bus 
"Imanuelis", kas reiškia "Dievas su 
mumis".
(Iza. 7:14) Nereikia manyti kad čia 
pasakyta, kad Jėzus yra pats Visagalis 
Dievas, arba Sutvertojas; tikrybėje jis 
yra Dievo Atstovas. Jėzaus atėjimas 
ant žemės numirti už žmones buvo 
stebėtinas Dievo meilės parodymas. 
(Jono 3:16) Jo stebuklai labai aiškiai 
parodė dievišką galybę, kurią panau
dos pagarbintasis Kristus išgydymui 
visų sergančiųjų ir prikėlimui visų 
mirusiųjų.

Apie Jehovos, paties Tvėrėjo asme
nybę, Šventąjame Rašte pasakyta, 
kad joks žmogus negali jį matyti ir 
išlikti gyvas. (2 Moz. 33:20) Bet 
Jezuje žmonės matė apsireiškiantį 
garbingą Dievo pobūdį; ir kuomet 
pažadėtoje Dievo Karalystėje bus 
vykdomi teisingi jo įstatymai, žmo
nės dar aiškiau pamatys Visagalin- 
čiojo Dievo teisingumą, išmintį, meilę 
ir galybę, kuri per jo Atstovą bus 
naudojama jų amžinam palaiminimui. 
Todėl su džiaugsmu žmonės pripažins 
Jėzų Dievo Atstovu, ir žiūrėdami į jį 
jie matys Dievo pribuvimą tarp jų.
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