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MOTINOS DIENOS PROGA PRISIMINKIME VISAS MOTINAS

GYVENANČIAS IŠEIVIJOJE IR LIKUSIAS TĖVYNŽUE.

Juozas Almis Jūragis

MĄSTAU

APIE MOTINĄ

Šviesios žvaigždės žiūri žemėn, tyli. 
Tyli jos, mirgėdamos danguos. — — 
Ilgesys skausmu širdies gelmes pripylė, 
Ir tamsi naktis manęs nemyli, 
Ji liūdnumo mano nepaguos ...

I žvaigždes kreipiu ėš savo veidą 
Ir žvaigždynams spindintiems šaukiu:
- Iš tėvynės perduokit nors aidą, 
Kaip motulė ten dienas praleidžia 
Žalumoj atbundančių laukų!

Ką ji veikia, kai naktis užkrinta, 
Ką ji mąsto, kai šviesi diena?
Ar sode, senelio užsodintam, 
Senos obelys žiedais nušvinta, 
Ar jau skamba volungės daina?

Man žvaigždynai tolimi atsako, 
Žinią neša jų blyški šviesa:
- Ją tuščių namų tylumas plaka, 
Kur tik žengia, ji vienatvės taką 
Sudrėkina ašarų rasa ...

Eva Januškaitė - Mauragienė.
GJmusi 1889 m. Šaukėnuose, Šiaulių apskrityje.(98 m.)

Ieško ji, nors nežinią patyrus, 
Tavo pėdsakų lyg trukusios gijos ... 
O jei būtum mažas jai numiręs, 
Tiktai kapas būtų jus atskyręs, 
Būtum likęs netoli nuo jos ...

Jei žinotų, kad gimtinės smėlis 
Tave amžiais saugos lyg namai, 
Kad ir ji, užbaigus žemės kelią, 
Toj pačioj duobėj gulės kapų kalnely, 
Kur paminklus saugo tyluma.------

Ten gimtinės žemė jus apsiaustų, 
Velėnos žaliuojančios vėsa,
Ir kai Angelą varpai šventovės gaustų, 
Būtų gera jai gulėt ir jausti - 
Šalia ilsis jos šeima visa ...

Vien vargai jos menką būstą lanko ... 
Jos širdis pavargusi seniai ...
Jai skaudu, kad jėgos greitai senka, 
Kad užspaus akis ne sūnaus rankos, 
Kad kapai išskirs jus amžinai ...

PASAULYJE
Libijos vadas, pulkininkas Gaddafi 

pareiškė, kad trečiasis pasaulinis 
karas (vyks Ramiojo vandenyno (Pa
cific) srityje. JAV-bės panaudos 
atominius ginklus.

Australijos demokratų kandidatas i 
senatą Richard Jones pareiškė, kad 
JAV-bės greičiau pradės karą iš 
"Pacifiko", kurio salose gyvena juodi 
žmonės, negu gausiai apgyventuose 
Europos kraštuose. Pagal Richard 
Jones, Gaddafi nėra toks idiotas, 
kokiu jis yra vaizduojamas. Jo planai 
(vykdyti pasaulinę revoliuciją yra toli 
siekią. Jis nori "išvesti iš pusiausvy
ros" Ameriką ir Izraelio (takos sferoje 
esantj vakarų pasaulį.

Manau, kad esu seniausia lietuvė 
motina Australijoje, Motinos Dienos 
proga norėčiau palinkėti visoms 
lietuvėms motinoms džiaugsmo, turin
čioms savo vaikus anūkus ir proanū- 
kus. Motinoms malonu matyti savo 
vaikus ir jais rūpintis. Tegu Visa
galis Dievas laimina motinas ir visus 
lietuvius.

Gaddafi jau darbuojasi ta linkme. 
Jis treniruoja teroristus, aprūpina juos 
ginklais ir pinigais. Partizaniniam 
karui ir teroro veiksmams yra įjungti 
nariais IR A ir PLO.

Gaddafi darbuojasi, kad būtų įta
kingas Pacifike. Jo manymu, silpniau
sia vieta Pacifiko srityje yra Šiaurės 
Azija tarp šiaurės ir pietų Korėjos. 
Čia ir prasidėtų trečiasis pasaulinis 
karas. Nepaprastai perkrauti žmonė
mis ir pilni industrijos vienetų yra šie 
kraštai: Kinija, Japonija ir Korėja, 
taip pat Sov. Sąjunga. Taigi šiaurės 
Azijoj dėl galios rungtyniaujasi trys, 
strateginiai pajėgios valstybės: JAV- 
bės, Sov. Sąjunga ir Kinija.

Libijos susidomėjimas pietų Pacifi- 
ku yra menkas.

JAV-bės neįsileis Dr. Kurt Wald
heim, jeigu jis bandys apsilankyti, kaip 
privatus asmuo.

Austrija yra pasipiktinusi ir grąžino 
savo ambasadorių iš Vašingtono 
pasitarimui. Austrai griežtai atmeta 
kaltinimą jų prezidentui Dr. Kurt 
Waldheim.

Austrijos užsienių reikalų ministe- 
ris Alois Mock yra nustebęs, nes prieš 
Dr. K.Waldheim nėra nė krislelio 
įrodymo, kad jis būtų nacių karo 
nusikaltėlis.

Dr. Kurt Waldheim iškilo diplomati
nėje tarnyboje, kaip Jungtinių Tautų

Gyvenau Kybartuose, užauginau dešimt vaikų: septynis sūnus ir tris-dukras. 
Kiekvieną sekmadienį dalyvauju lietuviškose pamaldose. Skaitau lietuvišką 
spaudą, išeinančią Australijoje. Prižiūriu pati save, mėgstu mėgsti ir lošti 
kortomis, turiu gerą atmintį.

Tėvynėje, Motinos dienoje melsdavausi Kybartų bažnyčioje.
Australijoje, Motinos dienoje mane aplanko vaikai, anūkai ir proanūkai. Man 
jie suteikia didelį džiaugsmą pasveikindami gražia lietuviška kalba.

Kiekvieną šeštadienį klausau lietuvišką radijo valandėlę.

prezidentas. Kai jis pernai, kovo mėn. 
bandė gauti kandidatūrą į preziden
tus, pasaulinio žydų kongreso nariai 
apkaltino jį vokiečių armijoj, Jugosla
vijoj, pasižymėjusį karo meto įvykdy
tais žiaurumais.

Vašingtone, Pasaulinio žydų kon
greso nariai, pareiškė protestą dėl 
galimo Dr. K. Waldheim atvykmo į 
JAV-bes.

Maskvos centre balandžio 27 d. 
įvyko demonstracija prieš atominius 
ginklus. Tą dieną suėjo lygiai metai 
nuo Černobylio katastrofos.

Demonstrantai nešė plakatus su 
užrašais: "Černobylis neturėtų pasi
kartoti" ir "Branduolinės jėgainės turi 
būti saugios".

Demonstrantai, iš viso 20, vaikščio
jo Arbat praėjime, skirtam pėstie
siems, ir prašė praeivių pasirašyti ant 
plakatų. Daugelis pasirašė ir viskas 
ėjo gerai, iki neatvyko vakarų 
korespondentai su televizijos mecha
nikais ir aparatais. Grupė slaptųjų 
policininkų tuojau įsikišo ir sustabdė 
filmavimą. JAV-bių NBC filmuotojų 
kamera buvo nusviesta ant grindinio, 
liko apdaužyta. Penkis demonstruo
tojus suareštavo. Kitus demonstruo
tojus išvaikė.

Sovietų žmonės parodė savo nuo
monę apie Černobylio katastrofą 

balandžio 27 d. Mitinskoye kapinėse. 
Tūkstančiai žmonių nuvyko į kapines 
ir tyliai praėjo pro 26 paminklus, kurie 
pažymi Černobylio aukas. Daugelis 
žmonių verkė.

Sovietų valdžia Černobylio ka
tastrofos metinių proga paskelbė, kad 
jie pastatys dvi .naujas branduolines 
jėgaines Černobylije.

Europoj ir tolimųjų rytų kraštuose 
dešimtys tūkstančių žmonių de
monstravo Išreikšdami pyktį dėl 
buvusios katastrofos.

Europoj demonstravo Švedijoj, Vak. 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Italijoj, Brita
nijoj, Olandijoj ir Japonijoj.

Pakistanas prašė skubiai paskolinti 
JAV-bių lėktuvų su radarais, kad 
apsigintų nuo karinių lėktuvų, at- 
skrendančių iš Afganistano ir bom
barduojančių Pakistano pasienio vie
toves.

Amerikiečių valdžios admi
nistracija studijuoja Pakistano prašy
mą. Manoma, kad praeitų keli 
mėnesiai, iki viskas būtų tinkamai 
sutvarkyta ir Pakistano karinių lėk
tuvų pilotai taptų pilnai apmokyti 
valdyti lėktuvus su radarais.

Pakistanas yra susirūpinęs, nes 
Afganistano ir Sovietų kariniai lėktu
vai paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpyje nuolat bombarduoja civilinių 
gyventojų miestus.
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KERŠTO TEISĖ

IR JOS PASEKMĖS
Prieš I-mą Pasaulinį karą, Europos 

krikščioniškų tautų kultūroje vyravo 
nuomonė, kad geriau išteisinti dešim
tis kaltų, kaip nubausti vieną nekaltą. 
Po karo Sovietų teisininkai pirmieji 
buvo priversti pakeisti tą nuomonę ir 
teisėjai turėjo laikytis įsakymo, kad 
geriau nubausti dešimtis nekaltų, kaip 
vieną kaltą išteisinti. Ta pačia linkme 
nuėjo Hitlerio Vokietija ir kitos 
totalitarinio rėžimo valstybės.

Po II Pasaulinio karo įsigalėjo 
Vakarų pasaulyje keršto teisė, kuri 
tebesitęsia iki šiol. Yra didelis 
dekadensas ne tik teisinėje srityje bet 
visoje mūsų amžiaus kultūroje, nes tas 
skaudžiai paliečia visą mūsų moralę ir 
teisingumo sąmonę. Prieš tokios teisės 
legalizavimą turėtų protestuoti visas 
kultūringas pasaulis. Istorija žino, 
kiek daug pastangų žmonijai reikėjo, 
kad panaikintų keršto papročius ir 
keršto teisę,. Ir štai šiandien keršto 
teisė tampa ne tik papročiu, bet 
legalizuotu įstatymu, tarsi nežino
tume, kad kerštas kerštu nėra 
panaikinamas ir tiesa niekada 
nesurandama.

Turime valdžios paskelbtą naują 
teisinę instituciją, pavadintą Head of 
Special Investigations Unit, kuo ji 
skirsis nuo Amerikoje veikiančios 
Office of Special Investigations (OSI) 
nežinia, gal tik kitu vardu, nes iš 
pavadinimo atrodo, kad tos pačios 
funkcijos bus vykdomos, ir apkal
tinama medžiaga bus priimama iš 
Simon Wiesenthal Centro J.A.V-bėse 
ir Izraelyje.

Prie šito Australijos valdžios pa
reiškimo Australijos Baltų Taryba 
paskelbė Mūsų Pastogėje Nr. 16 
specialų pranešimą. Dėl to pranešimo
kai kurių punktų norėčiau padaryti 
keletą pastabų.

3. The baltic people support the 
punishment of true, proven war 
criminals.

Šitas pareiškimo punktas yra lako
niškas ir blankus, jis be abejo pasisako 
už keršto teisę. Kas nustato "war 
criminal” definiciją, kas nusprendžia 
"prove", jei ne teisėjai? Taigi 
atiduodamas reikalas į teisėjų rankas. 
Iš patyrimo žinome, kad komunistinis 
teisėjas buvo ir yra verčiamas paklusti 
komunistinės partijos linijai, kad 
nacių teisėjas buvo verčiamas paklus
ti nacionalsocialistų partijos intere
sams, kas gali garantuoti, kad 
sionistas teisėjas nebus verčiamas 
atsižvelgti Izraelio interesų? Tokios 
garantijos Australijos demokratinė 
vyriausybė negali duoti, nes teisėjas 
demokratinių kraštų yra laisvas ir 
naudojasi savo sąžine. Kadangi keršto 
bylose teisėjai gali būti šališki, tai 
todėl ir tokių bylų neturėtų būti.

Po 40 metų ar daugiau, sunkiai gali 
būti įrodomas nusikaltimas, bet dar 
sunkiau yra įtariamajam apsiginti, 
įrodyti! savo alibi, savo liudininkus ir 

dokumentus pristatyti. Tokiu būdu iš 
teisėjo rankų iškrenta svarstyklės ir 
joks sąžiningas teisėjas negali tokių 
bylų svarstyti, jis turi jas atmesti, nes 
šalys nėra lygiai traktuojamos įstaty
mais. Todėl ir tokių bylų teisingas 
Sprendimas nėra galimas.

9. Šio punkto pabaigoje siūlyčiau 
pridėti: ... and for acting in Australia 
or elsewhere against USSR imperia
lism".

Bendrai, norėčiau pasakyti, kad, 
mes, Baltai, turėtume laikytis arčiau 
prie mus išėjusius ginti advokatus, 
kaip John Bennett, President, Austra
lian Civil Liberties Council, Santa
maria, žymus politikas ir žurnalistas ir 
daugelis kitų, kurie nori mums padėti 
ir apginti Australiją nuo pavojaus 
įsivesti keršto teisę ir sukelti neapy
kantą žydų tautai. .A. Mauragis

JI SAVO R AI 
LIETUVOS

Jas dažnai sutinkame gatvėse, 
parduotuvėse, geležinkelio stotyse, 
pajūriuose ir šventovėse. Jos tokios 
nevienodos: vienos aukštaūgės, kitos 
mažesnio stoto; vienos šviesiaplaukės, 
kitos tamsios; vienos lieknos kaip 
nendrės, kitos sustambėjusių formų. 
Bet visos jos turi vieną bendrą žymę - 
jos yra motinos. Mes matome jas, 
laikančias kūdikius ant rankų, mato
me jas vaikučius už rankutės vedan
čias, matome jas būrelio vaikų 
apsuptas. Matyti motiną su kūdikiu 
yra kasdieniškiausias vaizdas.

Ir galbūt kaip tik dėl to kasdieniš
kumo mes dažnai visiškai užmirštame, 
koks nuostabus naujos gyvybės gimdy
mo galių proveržis ir ugdymo sugebė
jimų išsiskleidimas yra motiniškumas 
ir koks kilnus ir nepaprastas yra 
motinos pašaukimas.

Apie gyvybinį motinų vaidmenį 
aiškiaregiškai yra kalbėjęs mūsų 
garsusis rašytojas ir filosofas Vydū
nas. "Būdamos motinos, moterys 
ypatingai yra reikšmingos naujajai 
kartai, būtent savo vaikams. Ale ne 
vien tuo, kad jos globia, bet labiau 
tuo, kad iš jų gyvenimo, iš jų kraujo, 
jų nuotaikos ir vidinių pergyvenimų 
tenka vaikams, ką jie iš motinos 
paveldėja. Vaikai kalbą tikriausiai 
išmoksta iš motinos. Su jos kalba 
persimeta ant jų nuolatai motinos 
sąmoningumas, visas vidinis jos gabu
mas, jos malonumas, nuoširdumas, 
teisingumas ir švelnumas."

Tokios Vydūno įžvalgos tik patvir
tina ir labiau pabrėžia tai, ką mes 
anksčiau išreikšdavome pasakymu, 
kad motina yra pirmoji vaiko etinių ir 
religinių dorybių įkvėpėja ir jo 
tautinės dvasios skėpytoja, vertesnė
už šimtą mokytojų. Šis pasakymas 
mokytojų profesinės garbės nenuver
tina, tik labiau atkreipia dėmesį į tąi, 
kad motina savaime ir betarpiškai 
kūdikį auklėja visomis savo biologi
nėmis ir dvasinėmis savybėmis ir tokiu 
būdu padeda stipriausius pagrindus 
vaiko fizinei sveikatai ir dvasiniam 
išsivystymui.

Motinos ir kunigo pašaukimai laiko 
atžvilgiu yra lygūs. Jie užsidėdami 
visam gyvenimui. Kaip kunigas, kartą 
pašventintas, nebegali pakeisti savo 
luomo, taip ir motina, kartą pagim
džiusi kūdikį, nebegali pakeisti savo 
motiniškos širdies ir vaikui skiriamų 
meilės jausmų. Jie lieka meilės ryšiais 
pririšta prie vaiko visam laikui ir 
meilės pareiga įpareigota juo rūpintis 
visą gyvenimą, net ir tada, kai vaikas 
yra jau suaugęs ar net pasenęs.

Motinos likimas - darbo ir savęs 
išsižadėjimo gyvenimas. Ji savo auką 
atiduoda kasdien nesibaigiančiuose 
namų ruošos darbuose, besirūpindama 
vaikų sveikata, jų pažanga moksle, 
visu jų ateities gyvenimu, jų būsimąja 
laime, kuriai paruošti kelią kiekviena 
motina laiko būtiniausia savo pareiga.

Mūsuose yra įsigalėjusi poetų 
pakurstyta vienašališkai idealistinė 
sentimentali pažiūra į motiną kaip į 
baltos lelijos veidą po baltu nuometu, 
kaip į močiutę sengalvėlę, balta 
skarele ryšinčią, vakarais rož ančiaus 
poterėlius varstančią. 0 tie vaizdai 
yra taip tolimi nuo kietosios gyvenimo 
realybės. Jeigu praėjusių laikų mūsų 
tautos motinos tebūtų buvusios tik 
tokios trapios, baltutės lelijėlės, 
baltutęs sengalvėlės, kas gi tada būtų 
šėręs kiaules, melžęs karves, rišęs 
rugius, grėbęs šieną, krovęs šieno ir 
javų vežimus? Kas būtų dirbęs 
mėšlavežio, kūlimo ir linamynio talko
se? Kas būtų bulves kasęs nuo lietaus 
išpijusioje dirvoje?

Dauguma lietuvių motinų per 
šimtmečius gyveno arti žemės. Darbas 
buvo jų didžioji malda Dievui. Jos

KOŠE NEŠA
A T EI TJ

buvo praktiškosios realistės. Jos 
nebijojo purvo, prakaito, pūslėtų 
delnų, nes suprato, kad tik iš darbo 
kyla šeimos ir tautos gerovė. Ir savo 
kūdikius jos glamonėjo nuo darbo 
sudiržusiomis rankomis. Gyvenimas 
reikalavo, kad jų valia ir raumenys 
visada būtų įtempti. Gyvenimo kovoje 
už pragyvenimą, už ūkio ir ateinančių 
kartų progresą lietuvė motina stovėjo 
greta savo vyro ir lygiai su juo dirbo 
laukų darbus vasarų kaitroje ir rudens 
darganose. Vaikų gimdymas ir augini— 
mas buvo tiktai tarsi viršvalandžiai 
šalia neatidėtinų ūkiškų užsiėmimų. 
O žiūrėkite, kiek tos paprastutės 
ūkininkės prigimdė Lietuvai žymių, 
talentingų, genialių žmonių! Kaip jos 
sugebėjo tamsiuose ir brutaliuose 
praeities šimtmečiuose išlaikyti gyvą 
lietuvių kalbą, gyvą tautinę dvasią!

Ir išeivijoje lietuvė motina tebeturi

SI UNTI NI AI

Sovietų Sąjunga pranešė visiems 
kraštams, priklausantiems Tarptauti
nei pašto unijai, kad nuo gegužės 1 d. 
muito deklaracijos formos siuntiniams 
turės būti pildomos prancūzų ar rusų 
kalbomis. Šią informaciją Lietuvių 
Informacijos Centrui perdavė Walter 
Duka. JAV pašto vicedirektorius, su 
kuriuo LIC vedėja Gintė Damušytė 
kartu liudijo JAV Kongreso apklausoj 
apie sovietų pašto pažeidimus.

Sovietai taip pat perspėjo, kad nuo 
gegužės 1 visi siuntiniai su neteisingai 
išpildytomis muito formomis iš viso 
nebus priimami, o automatiškai atme
tami ir grąžinami.

Tame pačiame komunikate sovietai 
pabrėžė, kad kiekvienas siunčiamas 
dalykas ir jo vertė turi būti atskiru 
sakiniu apibūdintas ir pažymėtas. 
Bendri prekių užvardinimai, kaip 
"drabužis", "kosmetika" ir pan. nėra 
priimtini.

Sovietai teigia, kad jie šias taisyk
les įveda "išvengti laiko gaišinimo 
muito formalumuose ir pagreitinti 
pašto ekspedijavimą". Sovietai irgi

dail. ŠIMONELIENĖS

tuos pačius rūpesčius, kokius turėjo 
jos motinų motina senojoje tėvynėje. 
Ji taip pat stovi šalia savo vyro kovoje 
už duoną ir vaikų gerovę, nes vieno 

' vyro uždarbio nebeužtenka tinkamam 
buitiniam apsirūpinimui. Gyvendama 
labai civilizuotame krašte, ji dabar 
vairuoja automobilį, valdo kompiute
rius, naudojasi naujausiais technikos 
išradimais darbovietėje ir namuose. 
Ta prasme ji gal kiek lengviau gyvena, 
negu gyveno jos prosenelė Lietuvoje. 
Bet motinos širdies ir jos meilės savo 
vaikams jokie technikos išradimai 
pakeisti negali.

Ir šiandienines motinas džiugina jų 
vaikų geras elgesys ir laimėjimai 
moksle, sporte, talentų išvystyme. 
Taip pat šiandienines motinas skau
dina jų vaikų nesėkmės bei juos 
supantys pavojai kaip narkotikai, 
baisios ligos, lytinių iškrypėlių ant
plūdis. Neturėdamos priemonių už 
savo vaikus prieš tuos pavojus kovoti, 
jos šaukiasi Dangaus ir žmoniškumo, 
dar nepraradusių žmonių pagalbos. 
Jos yra pasiryžusios savo vaikų laimei 
ir gerovei viską paaukoti ir nesupran
ta, kodėl tie, kurie turi priemones ir 
galią, joms nepadeda. Jos pasijunta 
skaudžiai (žeistos, kai vietoje veiks
mingos pagalbos joms tik giltinę su 
dalgiu rodo...

Motinos dienos proga sveikiname 
visas motinas, šiame žmogaus gyvybės 
branginimo supratimą praradusiame 
pasaulyje; pasiaukojusias kilniai moti
nystei. Lietuvė motina visais laikais 
buvo ir dabar yra Lietuvos gyvybės 
versmė. Nešiodama savo kūdikėlį, ji 
savo rankose neša Lietuvos ateitį.

Juozas Almis Jūragis.

Į LIETUVĄ

tvirtina, kad naujieji reikalavimai 
pilnai derinasi su Tarptautinės pašto 
unijos reikalavimais.

JAV pašto centrinė jau nuo š. m. 
balandžio 15 d. įveda naująsias 
sovietų taisykles su tikslu, kad dabar 
siunčiami siuntiniai, kurie pasieks 
Sovietų Sąjungą iki gegužės 1 d. 
pilnai išpildytų sovietų reikalavimus. 
Kitaip siuntėjai praras ne tik pašto 
išlaidas, bet ir bus priversti sumokėti 
siuntinio sugrąžinimo mokestį.

1984 m. Sovietai sustabdė siuntinių 
siuntimą per licenzijuotas persiuntimo 
kontoras: per jas Lietuvos žmonės 
galėjo gauti iš užsienio siuntinių, 
apmokėtų siuntėjų muitais. Dabar 
nepaprastai aukštus muitus apsimoka 
patys gavėjai. Vienintelė likus gali
mybė siųsti siuntinius į Lietuvą būtent 
tiesiog per paštą, dar daugiau 
apribota naujais sovietų reikalavi
mais.

JAV pašto centrinė užprotestavo, 
kad naujieji pakeitimai buvo nepakan - 
kami anksti jai pranešti. Sovietai į 
protestą nereagavo. (LIC)

dail. P. ALEKSOS

Kanadoje išleisti du filateliniai vokai 
Lietuvos krikščionybės sukakčiai 
paminėti
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TAUTOS LIKIMAS — 
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso paruošiamasis darbas inten
syvėja.
Balandžio 17 dieną Melbourne įvyko 
Organizacinio komiteto posėdis, ku
riame dalyvavo vietiniai jo nariai 
kartu su Sydnejaus, Canberros ir 
Adelaidės komisijų atstovais.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso organizacinio komiteto suvažiavimo 
Melbourne dalyviai.

Stovi iš kairės Petras Aras - Registracijos komisijos pirm., Birutė 
Prašmutaitė - Stovyklos programos kom. pirm., Antanas Stepanas - Studijų 
dienų kom. pirm., Rimas Skeivys - Transporto kom. pirm., Antanas 
Stankevičius - Stovyklos kom. pirm., Aldona Butkutė - Spaudos ir 
informacijos kom. pirm.

Sėdi iš kairės J. Mašanauskas - Finansų kom. pirm., Dona Sadauskaitė - 
Org.kom. sekretorė, Henrikas Antanaitis - Org. kom. pirm., Kristina Coxaite 
- Atidarymo kom. pirm., Petras Kružas - Parengimų kom. pirm, ir Brigita 
Karazijienė - Uždarymo komisijos pirmininkė.

Šiame Organizacinio komiteto po
sėdyje buvo galutinai priimtas 
kongreso šūkis. Jis pasirinktas atsi
žvelgiant 4 iš Lietuvos pogrindžio, 
spaudos reiškiamą susirūpinimą mora
liniu tautos pakrikimu, kuris pasireiš
kia girtavimu, šeimų nepastovumu, 
ištvirkavimu ir kriminaliniais nusikal
timais. Išeivijoje jaunimo tarpe yra 
jaučiamas nutautėjimas, perdėtas ieš
kojimas materialinio gerbūvio, sava
naudiškumas, nevertinimas dvasinių 
vertybių.

Šeštajame pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese bus ieškoma atsakymo t 
klausimus, kaip galima padėti Lietu
vos ir užsienio jaunimo dvasiniam 
atsinaujinimui. Iš to išplaukia kon
greso šūkis: "TAUTOS LIKIMAS - 
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ".

Virš dvidešimties posėdžiautojų 
visą dieną svarstė kongreso organi
zacinius klausimus. Posėdžiui pirmi
ninkavo organizacinio komiteto pirm. 
Henrikas Antanaitis, sekretoriavo 
Dona Sadauskaitė.

Pranešimą apie Atidarymo komisi
jos veiklą Sydnejuje padarė Kristina 
Coxaite, kuri nuo šių metų pradžios 
vadovauja šiai komisijai.

Reigistracija iš užsienio atvykusių 
atstovų prasidės jau gruodžio 18, kai 
tikimasi atvyks Pietų Amerikos atsto
vai. Sekančias dvi dienas registruosis 
Šiaurės Amerikos, Europos ir Austra
lijos atstovai. Registracija vyks 
Sydnejaus Lietuvių namuose. Tuo pat 
laiku ten vyks Pietų Amerikos atstovų 
suvažiavimas.

Kongreso atidarymo pamaldos įvyks 
St. Mary katedroje sekmadienį, gruo
džio 20 dieną 12 valandą.

Po iškilmingų pamaldų kongreso 
atstovai, dalyviai ir svečiai eisenoje 
žygiuos Sydnejaus gatvėmis į Shera
ton Wentworth viešbutį, kuriame įvyks 
iškilmingas kongreso atidarymas. Ta
me pačiame viešbutyje vakare įvyks 
kongreso atidarymo balius. Sekančią 
dieną, pirmadienį, atstovai persikels į 
Namaroo Convention Centre, kur 
prasidės rimtas kongreso darbas - 

Studijų dienos.
Ši kongreso dalis bus prieinama 

visiems lietuviams.
Tuo pat laiku Sydnejaus Lietuvių 
namuose vyks anksčiau buvusių kon
gresų atstovų suvažiavimas, o vakare 
vyks koncertas ir jaunimo talentų 
pasirodymas.

Gruodžio 24, tikimasi, kad Sydney 
Lietuvių namuose įvyks bendros 
kūčios. Kalėdų dieną kongreso paren
gimų nebus.

Gruodžio 26 kongreso dalyviai 
pajudės Canberron. Čia atstovai 
pasiners į visą seriją paskaitų, 
diskusijų, seminarų. Tarp paskaitoms 
numatytų temų, apie kurias suvažia
vimui pranešė A. Stepanas, yra 
Lietuviška veikla be lietuvių kalbos, 
mišrių šeimų vaidmuo lietuviškoje 
veikloje, Religijos vaidmuo dabarti
nėje Lietuvoje, Dabartinės Lietuvos 
jaunimas, Ryškesni pasipriešinimo 
momentai Lietuvoje, pagalba tautie
čiams Lietuvoje, Tautos išlikimo 
perspektyvos, Ryšiai su Lietuva, 
Išeivijos lietuvių reputacija jų gyve
namuose kraštuose ir daug kitų.

Antanas Stepanas, padedamas Sau
liaus Varno ir Audronės Stepanienės 
organizuoja prelegentų atvykimą ir 
Studijų dienų pravedimą Canberroje.

Stovyklos organizavimo ir Adelai
dės kongreso renginių darbą referavo 
A. Stankevičius. Pirmieji stovyklau
tojai į netoli Adelaidės esntį Rose
worthy College, kuriame vyks stovyk
la, atvyks gruodžio 30.
Atstovai iš Canberros stovyklą pa
sieks Naujų metų išvakarėse. Visi - 
stovyklautojai ir Adelaidės lietuviai •• 
'Naujus metus sutiks kartu.

Birutė Prašmutaitė posėdžiautojus 
supažindino su stovyklos programa. 
Numatyta 37 įvairių užsiėmimų 
būreliai, kurie apims visus pasireiš
kimus lietuviško gyvenimo. Neužmirš
tas sportas, ekskursijos, stovyklautojų 
pasirodymai, įvairūs žaidimai.

Po stovyklos kongresas persikels į 
Melbourną užbaigtuvėms. Kongreso 
užbaigimo darbų komisijai pirminin
kauja Brigita Karazijienė. Nors Mel
bourne kongreso atstovai ir dalyviai 
tebus tris dienas, bet į jas tilps bent 
pora ekskursijų, gegužinė, koncertas, 
balius ir net ankstyvi pusryčiai ant 
Yarros krantų.

Po trijų savaičių intensyvaus po

sėdžiavimo, diskutavimo ir bendra
vimo sausio 10, po oficialaus kongreso 
uždarymo visi jo dalyviai pasklis po 
pasaulį atsigaivinę lietuviškoje dva
sioje. j. M

NAUJOJI 
POLITI K A

Išryškėjo naujos "gorbačiovinės" 
politikos išeivių atžvilgiu bruožai. 
Apie tą politiką pastaruoju laiku gana 
atvirai Pasisakė Vilniaus KP aparato 
nariai.

Naujas "Gimtojo Krašto” redakto
rius Algimantas Čekuolis "pažangie
čių" "Laisvėje" tvirtino, kad jo 
savaitraštis teiks "objektyvią infor
maciją" ir stengsis "statyti tiltus" 
tarp krašto ir išeivijos. Esą, "gyveni
mas įrodė" sovietinės santvarkos 
Lietuvoje rėmėjų teisumą, ir todėl 
"mes gimtinėje" (t.y. KP aparatas) 
galime "netgi išmokti dovanoti tiems, 
kurie vis dar nesupranta, kaip istorija 
pasisuko".

Pasak Cekuolio, "mus jungia svar
biausi žmogui dalykai: meilė protėvių 
žemei, viena kalba ir vienas kraujas". 
Tačiau Čekuolis primena, kad "nie
kada neatsisakysime mūsų principi
nių, tarybinių, klasinių, taikos gynimo 
ir tautų draugystės pozicijų". Žada 
jis duoti ir atkirtį išeivių leidiniams ar 
užsienio radijams, jei jie "meluos, 
šmeiš, kurstys".

Naujai paskirtas "Tėviškės" Drau
gijos pirmininkas Vaclovas Sakalaus
kas tikisi platesnio bendradarbiavimo 
kultūros srityje, pasidžiaugia didė
jančiu išeivijos jaunimo susidomėjimu 
Lietuva. Anot jo, "vis labiau savo 
pozicijas praranda patys reakcingiau- 
sieji emigracijos sluoksniai: VLIKas 
bei kitos į jį panašios organizacijos". 
Vadovaujantį vaidmenį emigracijoje 
palaipsniui perimanti jaunesnioji kar
ta, kuri "supranta, kad Tarybų 
Lietuva yra faktas,kad nuo jų norų, jų 
tenykščio patriukšmavimo niekas čia 
nesikeis".

Naujoji politika, be abejo, populiari 
Lietuvoje - jai pritaria dauguma 
komunistų ir nekomunistinės masės, 
išsiilgusios laisvesnio žodžio ir glau
desnių ryšių su išeivija. Ta politika 
nepatenkinti šiltų vietų netekusieji 
biurokratai ar ideologijai gręsiančių 
pavojų bijantys dogmatikai. Bet 
politiką gręsiančių pavojų bijantys 
dogmatikai. Bet politiką, kaip ir 
anksčiau, nustato Kremlius - "aukš
tyn (į, Taikos gynimo komitetą) 
įspirtas" buvęs G.K. redaktorius 
Vacys Reimeris ir naujuoju redakto
riumi paskirtas Algimantas Čekuolis 
abudu sekė ir seka Maskvos liniją. 
Skirtumas tas, kad naujoji linija 
žymiai patrauklesnė. Ir už ją Lietuvos 
komunistams reikės duoti ataskaitą - 
įrodyti jog pakankamai išeivių "per
auklėta" ir todėl apsimokėjo sumažin
ti marksizmo-leninizmo krūvį ir 
apeliuoti į išeivių tautinius jausmus.

Maskvos tikslai aiškūs: išnaudoti 
išeivių tėvynės meilę, kad jie pripa
žintų tos mylimos tėvynės okupaciją. 
Nemažiau aiškios ir jos viltys: kad 
išeivių jaunoji karta praras politinę 
nuovoką, palaidos Lietuvos laisvės 
siekį, nesugebės atskirti savo tėvų 
žemės kultūros nuo sovietinės ideolo
gijos, ir ilgainiui susižavės gulagine 
santvarka. Ar tos viltys išsipildys? 
Atsakymas didele dalimi pareis nuo 
išeivių sąmoningumo bei ryžto.

(ELTA)

A. A. Leonardui Karveliui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Haliną, sūnų ir marčią.

Antanas Šutas
Valius Šutas su šeima, NSW.
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LIETUVOJE

ATVIRUMO STOKA

Kovo 18 d. Vilniaus radijas pranešė 
apie įvykusį Lietuvių Mokslo Draugi
jos kongresą. Pirmininkas Antanas 
Barkauskas kalbėjo apie atvirumo 
stoką. Jis pažymėjo, kad paskaitinin
kai vis dar turi didelių sunkumų gauti 
informacijų iš Centrinio Statistikos 
Biuro. Iki šiol jiems neteikiama pilnų 
davinių apie gyventojų sveikatos 
stovį, uždarbius, pragyvenimo lygį, o 
apie nusikaltimus, girtuoklystę ir 
gamtos apsaugos stovį visiškai jokios 
informacijos neduodama.

IŠRADIMŲ PARODA
Kovo Mėnesį Panevėžyje penkias 
dienas vyko siūlomų išradimų paroda. 
Eksponuota apie 40 įrengimų ir 
prietaisų bei kita tiek jų pade
monstruota stenduose.

PEREITA PRIE VISUOTINIO 
ŠEŠIAMEČIŲ MOKYMO

1986-87 mokslo metais iš esmės 
pereita prie visuotinio šešiamečių 
mokymo. Daugiau kaip pusė šešiame
čių mokosi mokyklose, kiti - vaikų 
ikimokykinėse įstaigose.

PAVASARINIS ŠAUKSMAS

Jau ruošiamasi pavasariniam šauki
mui į Raudonąją armiją. Naujokų 
rūmuose vyksta respublikos miestų ir 
rajonų karinių komisarų, vyriausiųjų 
gydytojų pavaduotojų - šaukimo 
komisijų narių bei komisariatų kari
ninkų, dirbančių su šaukiamojo am
žiaus jaunuoliais, pasitarimas.

EISMO NELAIMĖS

Sausio ir vasario mėnesiais Lietu 
voje iš viso buvo 375 eismo nelaimės. 
Žuvo 50 žmonių, 397 sužeisti.

ITALŲ MENO DIENOS

Kovo pabaigoje Vilniuje prasidėjo 
italų meno dienos, kurias surengė 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugija 
kartu su TSRS - Italija.

Atidaryta italų dailės paroda, 
pristatyti italų meno dienų dalyviai 
pianistai, kurių koncertai vyks Vil
niuje ir Kaune. Vyks svečių iš Italijos 
susitikimai su respublikos visuomenės 
atstovais.

SOLISTO V. KUPRIO SUKAKTIS

Lietuvos valstybinis akademinis 
operos ir baleto teatras, pažymėda
mas solisto Vincento Kuprio 50-mėtį, 
pakvietė į operos "Borisas Goduno
vas" spektaklį, kuriame sukaktuvi
ninkas atliko pagrindinį veldmenį.

V. Kuprio balsas, atrodo, niekad 
nepavargsta, nepaisant didelio krūvio. 
Jo repertuare - apie 70 vaidmenų. Šį 
sezoną teatras rodo 17 operų. 14-oje 
iš jų dainuoja V. Kuprys

DIDYSIS PRIZAS - KAUNIEČIUI

Kovo pabaigoje Taline įvyko tar
prespublikinės foto parodos "Gintaro 
kraštas -87” vertinimo komisijos 
posėdis. Didysis prizas už nuotraukų 
seriją "Paskutinieji namai” paskirtas 
kauniečiui R. Požerskui.

(LIC)
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Įlietu vi u S O D YBA
ŽYMUS RAŠYTOJAS

Sėslūs yra Melbourne lietuviai. 
Panašiai kaip tie Persijos klajokliai 
prieš 7000-čius metų pradėję organi
zuotis t gentis.

Atsikėlę i Melbourną prieš 50-ts 
metų, pamėgo šią vietą ir pamažu 
įleido šaknis į šią vešlią žemelę ir, per 
visą pusę šimto metų, bekovodami su 
naujo gyvenimo reikalavimais, kūrėsi, 
statėsi ir, metai po metų, gerino savo 
ir savo šeimos žmoniškąją padėtį, 
neužmiršdami, kad jie yra lietuviai - 
senos ir garbingos tautos atstovai ir 
darė viską, kad ir jų vaikai pajustų 
priklausomumą lietuviškai praeičiai.

Tik atvykus, mums nebuvo galimy
bių jungtis į platesnę tautinę bend
ruomenę, nes dviejų metų darbo 
prievolė plačiai mus išsklaidė po visą 
didįjį Melbourne miestą. Dabar, kada 
daugumas mūsų jau yra išėję į pensiją, 
mūsų vaikai spėjo sukurti savas 
šeimas ir išsikėlė gyventi į nuosavus 
namus, daugelis mūsų pajuto, kad 
mūsų pasistatyti erdvūs gyvenamieji 
namai pasidarė per dideli, mūsų sodai 
ir daržai ir gražiai įkurtos šeimyninės 
sodybos napaliaujamai reikalauja daug 
darbo ir laiko jų priežiūrai, o mūsų 
amžius, su kiekviena diena , vis 
daugiau mus lenkia prie žemelės ir vis 
dažniau norisi prisėsti ir pasilsėti.

Kiekvieną mus pradeda slėgti 
mintis, kad laikas būtų palengvinti 
mūsų likusį gyvenimą ir neprošalį 
būtų mums keltis į mažesnius namus 
su mažesniu kiemu ir sodu ir, kadangi 
vaikai jau augina savas šeimas ir vis 
mažiau beatsilanko į mūsų namus, ar 
nevertėtų turėti artimesnius kaimy
nus - tautiečius, su kuriais dažniau 
būtų galima pasikalbėti ir arčiau 
pabendrauti, o reikalui esant, gal ir 
vienokią ar kitokią pagalbą greičiau 
būtų galima tikėtis susilaukti.

Skaitome spaudoje, kad Sydnejaus 
ir Adelaidės lietuviai jau yra pradėję 
kurti vyresnio amžiaus tautiečiams 
sodybas, kurios vis daugiau įgauna 
populiarumo, nes tai lyg maži lietuvių 
vienkiemiai, su naujai pastatytais 
gyvenamaisiais namais, kurie suartina 
tautiečius ir sukuria lyg ir atskirą 
mažą valstybę, kuri tvarko gyvenimą 
pagal jų pačių numatytas taisykles.

Balandžio 12-tą dieną, Melbourne 
Lietuvių namuose, susirinko virš 70 
tautiečių, kurie atsiliepė į Dainos 
Sambūrio vadovės Danos Levickienės 
kvietimą apsvarstyti Lietuvių sodybos 
steigimą. Pasirodo, kad jau kuris 
laikas kaip Danutė domisi šiuo reikalu 
ir su Viva Aleknos ir dar kai kurių 
tautiečių pagalba aiškinosi su ati
tinkamomis įstaigomis dėl galimybių ir 
sąlygą tokiai sodybai steigti. Susirin
kimui pirmininkauti buvo pakviestas 
Apylinkės valdybos atstovas dr. 
Arūnas Staugaitis, kuris vaizdžiai 
nupasakojo susirinkusiems apie numa
tytą projektą ir paprašė susirinkimo 
sekretorės Irenos O'Dwyer užproto
koluoti nutarimus.

Dana Levickienė, Viva Alekna ir 
Jonas Mašanauskas nupasakojo susi
rinkimui apie esamas galimybes to
kiam sumanymui realizuoti ir pabrėžė, 
kad tam įgyvendinti pirmiausia reika
linga turėti organizuotą tautiečių 
grupę, kuri sudarytų komitetą pro
jekto organizavimui.

Su užsidegimu ir dideliu susido

mėjimu, nedelsiant buvo išrinktas toks 
komitetas iš sekančiųjų tautiečių: 
Dana Levickienė, Viva Alekna, Juo
zas Petrašiūnas, Arūnas Staugaitis ir 
Leonas Baltrūnas.

Dana Levickienė Dainos Sambūrio 
vadovė ir Lietuvių sodybos komiteto 
narė.

Kadangi tolimesnei veiklai būtina 
turėti lėšų, susirinkimas nutarė, kad 
norintieji dalyvauti šio gražaus pro
jekto įgyvendinimui, einamiesiems 
reikalams tvarkyti, įmoka po $10.- . 
Netrukus, naujasis komiteto iždinin
kas Juozas Petrašiūnas, lengvai reali
zavo šį nutarimą, kas oficialiai įgalins 
naująjį komitetą užregistruoti, atitin
kamose įstaigose, Melbourne lietuvių 
naujai steigiamą sodybą.

Pasirodo, kad Viktorijos valdžia 
išleidžia naują įstatymą tokių sodybų 
organizavimui ir net numato valstijos 
finansinę paramą tokių sodybų sta
tymui.

Naujasis komitetas įsipareigojo iš
tirti visas galimybes ir ieškoti 
užpirkimui tinkamos vietovės Mel
bourne apylinkėse apie ką bus 
informuojama Melbourne lietuvių 
bendruomenė per lietuviškus radijo 
pusvalandžius, per lietuvišką spaudą 
ir per šaukiamus informacinius susi
rinkimus. Norintieji prisidėti prie šio 
gražaus sumanymo organizavimo pra
šomi susimokėti $10.- ir tuomi tapsite 
dalyviai šio kilnaus ir prasmingo 
projekto. Šiuo reikalu galite gauti 
daugiau informacijų paskambinę tele
fonu Danai Levickienei - 8488836.

Atrodo, kad Melbournas turės savo 
lietuvišką sodybą, kuri su laiku gali 
išaugti į lietuvišką vienkiemį arba net 
miestelį, nes čia numatoma statyti ne 
tik gyvenamus namus šeimoms ir 
viengungiams, bet ir kolektyvinį 
pastatą, kuriame būtų susirinkimų 
salė, virtuvė su bufetu, skaitykla 
biblioteka, ir pirmos pagalbos kam
barys.

Rimtai pagalvokite, pasvarstykite 
ir apsispręskite, nes dabar yra pats 
laikas prisidėti prie Melboumo lietu
vių naujos sodybos steigimo.

Leonas Baltrūnas

Gorbačiovo paskelbtasis "glasnot" 
pradeda stipriai reikštis sovietų 
literatūriniame pasaulyje.

Sov. Rusijoj gyvena žymus rašy
tojas Anatoli Rybakov. Geriausiai 
visiems žinomas jo veikalas yra 
''Sunkus smėlis". Fabula vystoma apie 
žydų kančias nacių okupuotam mies
telyje, Ukrainoje.

Šiuo metu sovietų literatūriniame 
akiratyje daug kalbama apie Ryba
kovo veikalą pavadinimu: "Arbato 
vaikai", nors veikalas dar neišleistas. 
Rybakovas šį veikalą parašė prieš 20 
metų. Buvęs literatūros žurnalo 
"Novy Mir" Aleksander Tvardovsky 
1962 m. išspausdino Akeksandro 
Solženicino "Viena diena Ivano De- 
nisovičo gyvenime", tai knyga apie 
kalėjimus Stalino laikais. 1966 m. 
Tvardovsky preiškė, kad 1967 m. 
pasirodys pirma dalis veikalo "Arbato 
vaikai". Deja, nepasirodė. 1978 m. 
kitam mėnesiniam žurnale "Oktyabr" 
buvo paskelbtas sąrašas knygų, kurias 
dalimis spausdins 1979 metais. į tą 
sąrašą buvo įtraukta "Arbato vaikai". 
Vėl nebuvo spausdinama. Tačiau 
šįmet sovietų Rašytojų Unijos žur
nalas, išeinąs 600 puslapių "Družba 
Narodov", išspausdins serijomis trijų 
mėnesių laikotarpyje: balandžio, ge
gužės ir birželio mėnesiais. Rybakov 
tikisi, kad sovietų spaustuvė veikalą 
išleis kietais viršeliais.

Ištisus 20 metų Rybakov prašomas, 
kad leistų veikalą išspausdinti Vaka
ruose, atsisakydavo pareikšdamas: 
"Šis veikalas reikalingas mano kraštui 
ir mano tautiečiams. Pirmiausia turi 
būti išspausdinta mano tėvynėje ir tik 
po to kituose kraštuose".

Rybakov veikalas "Arbato vaikai" 
vaizduoja klaikų sovietų istorijos 
laikotarpį, kai Stalinas kraštą valdė su 
skleidžiamos baimės pagalba. 
"Arbato valkai" veikale tironas sako: 
Valstybės aparatas, kuris yra patiki
mas vykdytojas aukščiausios galios, 
turi visur skleisti baimę. Tuomet 
baimė persiduoda žmonėms".

Veikalo fabula: grupė draugų 
gyvena butuose, 51 Arbat gatvėje, 
netoli Maskvos centro. įvykiai vys
tomi kūrybiniai ir įdomiai apie tų

SVEIKINIMAI IŠ JAV

"Pasaulio Lietuvio" redaktoriui B. 
Nainiui grįžus iš Australijos Dr. P. 
Kisielius (Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Garbės Teismo pirmi
ninkas) prašė sutelkti žinių apie 
praėjusias Lietuvių Dienas ir Krašto 
Tarybos suvažiavimo nutarimus. Pa
pildomai jis prisiuntė laišką "Mūsų 
Pastogės" redaktoriui prašydamas 
platesnės Informacijos. Kartu siunčia 
linkėjimus V. Bukevičiui, Dr. B. 
Vingiliui ir kitiems prleteliams su
tiktiems jam besilankant Canberoje 
Lietuvių Dienų metu 1984 metais. 

A. A. Kazimierui AudriuSkai

mirus, jo žmoną Veroniką, nuoširdžiai užjaučiame jos liūdesyje ir skausme.

Sydnejaus Liet. Moterų Social. D-jos valdyba ir patikėtinės.

A. A. Elenai Mickevičienei

mirus, vyrą Joną, dukteris Andriutę ir Zitą su jų šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Ona ir Antanas Leveriai su šeimomis - St. Marys.
Ona ir Valentinas Jonušai su šeimomis, Wollongong.

Jaunų žmonių tolimesnį gyvenimą 
Stalino laikais. Veikalas baigiamas 
nužudymu Sergei Kirov, Leningrado 
partijos vado, kurio mirtį Stalinas 
1934 metais panaudojo, kaip prie
žastį, kad pradėtų kruviną terorą. 
Veikale galima suvokti, kad Kirovas 
buvo nužudytas Stalino paliepimu.

Vakarų istorikai jau seniai Kirovo 
nužudymą primeta Stalinui.

Sovietų poetas Jevgenij Jevtušenko 
pareiškė, kad Rybakovo veikalą 
išspausdinus, Sov. Rusijoje, visose 
bibliotekose ir mokyklose nebebus 
galima laikyti seniau parašytų istori
nių veikalu.

Rybakov yra 76 m. karo veteranas, 
užsitarnavęs medalius, bet nėra 
disidentas. Jis yra įsitikinęs komunis
tas ir gerai įsikūręs sovietų rašytojas.

Rybakov spėlioja, gal Gorbačiovas 
veikalą matė, gal net skaitė Ir davė 
leidimą serijomis spausdinti. Rybakov 
pareiškė: "Iki mes stalinizmo padari
nių neištrinsim iš žmonių psichikos, 
tai mes negalėsim žengti pirmyn. 
Norėdami ateity gyventi sąžiningai ir 
teisingai, mes turim objektyvioj švie
soj parodyti praeitį. Mes negalim 
auklėti vaikų ant melų pagrindo".

Anatoli Rybakov veikalas "Arbato 
vaikai" nušviečia Stalino erą taip pat 
talentingai kaip ir Pasternako atvaiz
duota Rusijos revoliucija Ir civilinis 
karas veikale "Daktaras Živago".

Rybakov jaunystėje buvo pasodin
tas į kalėjimą, po to ištremtas trims 
metams į Sibirą, nors ir niekuo nebuvo 
nusikaltęs. Literatūrinę karjerą jis 
pradėjo novelėmis vaikams. Dabar jis 
rašo antrąją "Arbato vaikai" dalį, 
kurią pavadino: "1935-tieji ir sekan
tieji metai".
Rybakov tikisi parašyti ir trečią tomą 
apie praėjusį karą.
, "Jei Dievas leis man pagyventi dar 
šešeris metus, tai spėsiu parašyti ką 
užsibrėžiau", pasakė Rybakov.

Rybakovo išsireiškimas parodo, kad 
jis yra tikintis. Kokiu būdu jis suderina 
savy komunizmą, skelbiantį ateizmą ir 
pasitikėjimą Dievu?

Pasaulinės literatūros akiratyje 
Rybakovo veikalas "Arbato vaikai" 
labai laukiamas. , , , . _Agnė Lukšytė

ŽINIOS

- Britų mokslininkai Išrado naujus 
skiepus prieš kokliušą. Praeis dar keli 
metai, kol galutinai patikrinus bus 
duotas leidimas juos naudoti.
- D. Britanijoje šiuo metu yra daugiau 
kaip 50 tūkstančių kriminalinių, 
kalinių, daugiau negu bet kuriame V. 
Europos bendruomenės krašte.
- Vakarų diplomatų žiniomis, Afga
nistano Logaro rajone partizanai 
nušovė 13 sovietų ekspertų, kurie 
dirbo vienoje vario kasykloje.

Kovo 9. d. trys rusų kareiviai žuvo 
Kabulo mieste.

Mylimai motulei

A. A. Veronikai Baršt.ienel

mirus, dukrai Janinai Vabolienei ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame

Pajauta ir Gediminas Patupiai, su šeima, Eucla, W.A.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO 
VAL D YB A

Sėdi iš kairės: Vincas Ališauskas - iždininkas, Martynas Didžys - 
pirmininkas, Jonas Meiliūnas - sekretorius.
Stovi iš kairės: Ričardas Šemetas - vice-pirmininkas, Andrius Kaspariūnas - 
ūkvedys.
eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Z NT O G AUS

Gyvename komplikuotame kompiu
terių laike. Visas mūsų gyvenimas yra 
suregistruotas kompiuteriuose ne tik 
kiek uždirbame, ar kiek išleidžiame, 
bet ką mėgstame, su kuo draugaujame 
ir už ką balsuojame. Juk ir mūsų 
lietuviškuose pasireiškimuose randa
me kompiuterių atsakymus: kiek 
namuose kalbame lietuviškai, ar 
lankom lietuviškas mokyklas, ką 
studijuojam, ar lankom lieutviškus 
renginius ir t.t... Statistikos, statisti
kos pagal kompiuterius. Paskaitę 
spaudą, randame (vairių ir (domių 
statistikos duomenų.

Viena tokių statistikų yra apie 
naminius gyvulėlius (pets). Kiekvie
nas iš mūsų gyvenime, vaikystėje, 
jaunystėje ar vėliau esame turėję 
naminių gyvuliukių. Rodos, nieko čia 
ypatinga. Bet miesto žmonėms, kurie 
gyvena plieno ir cemento "džiung
lėse", gyvulėliai yra kažkas ypatingo: 
jie atneša džiaugsmą, draugystę ir 
praturtina jų visą gyvenimą.

Pagal apklausinėjimų statistiką 
rasta, kad daugiausiai namuose yra 
laikomi šunys ir katės, o mažiau 
paukščiukai ar kitokių gyviai: vėžliai, 
baltos pelytės, driežai, troplkinės 
žuvelės ir net smaugliai. Užklausus 
gyvulėlių savininkus, beveik kiekvie
nas atsako, kad gyvulėlius laiko dėl 
malonumo ar draugystės, o dar kiti - ir

A. A. Kazimierui Andriuškai

mirus, jo žmoną Veroniką giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Sodybos gyventojai - Engadine, NSW.

N D

> nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,; 
j mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas' 
f AUSTRALIJOJ.
t Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei (vairiomis progomis jam aukosime,; 
t stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.; 

Testamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir; 
adresą:

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.

D R AU G AI

dėl apsaugos. Rasta, kad gyvulėlius 
laikantieji asmenys yra labiau paten
kinti savo gyvenimu, linksmesni ir 
nesijaučia vieniši, kaip tie, kurie 
neturi namie gyvulėlių.

Didelė dalis suaugusių teigia, kad 
vaikai augdami turėtų turėti gyvulė - 
liūs. Jų teigimu auginant gyvulėlius 
namuose; 1. ugdomas švelnumas ir 
atsakomybė, 2. vystoma draugystė ir 
kompanija ir 3. net padeda pasiruošti 
šeimos gyvenimui. Šeši asmenys iš 
dešimties pasisako, kad turėdami 
gyvulėlius jie išmoko pajusti groži, 
atrasti džiaugsmą paprastame gamtos 
pasireiškime (lietaus lašelyje, snaigė
je) ir bendrai išlaikyti jaunatvišką 
dvasią.

87 procentai gyvuliukų savininkų 
žiūri ( savo namų "augintinius" kaip ( 
šeimos narius, net kaip (savo vaikus; o 
tik vienas iš šešių apklausinėtų 
asmenų tuos naminius gyvuliukus 
laiko kaip gyvulius (animals). 99 
procentų asmenų kalbasi su savo 
gyvuliukais kai jie esti laimingi, 

linksmi ar vieniši. Tik mažesnis 
procentas dalijasi vargais ir nelai
mėmis, ir kai esti, blogame upe. Pusė 
gyvuliukų savininkų laiko savo gyvu
liukų nuotraukas piniginėse, namuose 
ant stalelių ir net raštinėse ant 
rašomų stalų. Tarp savininko ir 
gyvulėlio atsiranda didelė komunika-

cija: gyvulėlis j; pasitinka sugrįžtant 
iš darbo, jo laukia, rodo savo PASAULYJE
džiaugsmą ir jj pralinksminina. Kiek
vienas naminis gyvulėlis turi savo 
vardą ir jis šaukiamas reaguoja. Labai 
dažnai yra duodami net žmonių 
vardai.

Beveik visi savininkai, kurie prara 
do savo gyvulėlius, jautėsi praradę 
lyg savo šeimos narj ir beveik visi 
metų bėgyje vėl įsigyja kita jo viton. 
Žinoma, toji statistika buvo surinkta 
iš miesto ir priemiesčių gyventojų. 
Tuo tarpu kaimo žmonės teigia, kad 
jie buvo aplenkti it toji statistika 
netinka jiems. Kaimo žmonėms kiek
vienas paukštelis medyje, voverė 
šakoje ir kitokie gyvulėliai yra jų 
nuolatiniai draugai kurie džiugina jų 
gyvenimą nuo ryto iki vakaro ir p.er 
visą gyvenimą. Gale ir patys apklausi
nėjimų statistikos rinkėjai abejoja, ar 
tikrai žmogų gyvulėlis padaro laimin
gesnių? Gal tie asmenys, kurie laiko 
gyvulėlius, jau yra laimingi ir už tai 
juos (sigyja? O gal pasiturintieji 
žmonės, su geresnėm pajamom yra tuo 
pačiu laimingesni ir gali išlaikyti 
tinkamiau auginamą gyvulėlį. Bendrai 
susumavus, gyvuliukai neatstoja kito 
žmogaus kontakto, bet jie suteikia 
tokį kontaktą, kokio jie negauna ar 
neranda prieinamo iš kito žmogaus.

Gyvulėliai palaiko kompaniją, yra 
kuo rūpintis, yra kas šilta paliesti, 
malonu glamonėti, kažką stebėti ir 
jausti apsaugą. M. R.
OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

B R O TEST U OJA

Congresmenas John Miller iš 
Washingtono valstijos, sužinojęs apie 
Nijolės Sadūnaitės sulaikymą Vilniuje 
iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos, 
tuoj užprotestavo š( žygi su sovietų 
ambasadorium JAV-bėms Jurin Duby- 
ninu. Balandžio9 d. datuotame laiške 
Dubyninui jis rašė:

"Teko man sužinoti, kad balandžio 
2 d. sovietinė valdžia dviem valandom 
Vilniuje, Lietuvoje sulaikė katalikę 
veikėją Nijolę Sadūnaitę. Mano žinio
mis, Sadūnaitė buvo paleista su 
grasinimu, kad ji vis dėl to bus 
traukiama baudžiamojon atsakomybėn 
dėl slapstymosi nuo tarybinės val
džios, kuri, jos įsitikinimu, žadėjo ją 
suimti už jos religinę bei politinę 
veiklą.

"Būčiau dėkingas gavęs paaiški
nimą Sadūnaitės klausimu. Jeigu mano 
žinios yra tikslios, tada klausimas 
kyla, kokiu būdu valdžios žygis 
derinasi su Generalinio sekretoriaus 
Gorbačiovo "glasnot politika?

"Tikėkime, kad paaiškės jog Sadū
naitės suėmimas buvo apgailėtina 
išimtis ir kad kriminalinio nuteisimo 
grėsmė bus kaip skubiai galima 
panaikinta.
"Labai lauksiu Jūsų atsakymo", baigia 
kongresmenas savo laišką.

(L1C)

Kovo 11 d. iš Sibiro tremties 
paleistas žymusis stačiatikių šventi
kas Gleb Jakunin. Jis buvo suimtas 
1979 metais.

54 m. amžiaus šventikas G. Jakunin 
yra vienas iš steigėjų Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Krikščionių Komiteto 
Maskvoje.
Su juo artimai bendradarbiavo kun. A. 
Svarinskas.

Lenkijoje vyksta pasiruošimas 
Eucharistiniam kongresui ir popie
žiaus sutikimui birželio 8-14 dieno
mis. Tai bus Popiežiaus trečioji 
apaštalinė kelionė Lenkijoje. Pats 
popiežius atidarys ir užbaigs Lenkijos 
tautinį Eucharistini kongresą.

Irano ambasadorius Australijai pa
reikalavo, kad ABC atsiprašytų už 
Irano (žeidimą, pajuokiant Islamą ir 
Ayatollah Khomeini komedijos serijo
je "The Dingo Principle". Iranas 
nepriėmė Australijos vyriausybės pa 
siteisinimo, kad valdžia nekontroliuo
ja ABC programų turinio. Ištrėmė du 
australų diplomatus. Vasario mėnesį 
Iranas ištrėmė du Vakarų Vokietijos 
diplomatus po (žeidžiančios televi
zijos programos Vokietijoje.

D. Britanijos užsienių reikalų 
ministeris Sir Geoffrey Howe lankėsi 
N. Zelandijoje ir Australijoje, aptar
damas visą eilę problemų bei aiškin 
damas D. Britanijos politiką kontra- 
versiniais klausimais. Jis (spėjo 
Australijos vyriausybę nežiūrėti per 
pirštus i Libijos prezidento Gaddafi 
bandymą praplėsti savo (taką Pacifi- 
ke. Libijai yra jau pasisekę suorganN 
zuoti pogrindžio grupių Filipinuose ir 
Indonezijoje

Kai kurios Australijos aborigenų 
grupės yra kreipęsi ( pulk. Gaddafi 
moralinės pagalbos ar net piniginės 
paramos.

NSW vyriausybė galutinai ap
sisprendė kasti tuneli po Sydnejaus 
uostu palengvinti susisiekimo proble
moms.

Tuneliui finansuoti mokestis už 
pervažiavimą per Sydnejaus uosto 
tiltą gegužės mėn. pabaigoje bus 
pakeltas iki vieno dolerio. Dabartinis 
mokestis yra tik 20 centų.

Sovietų S-gos ir Lenkijos vyriausy
bių galvos, Gorbačevas ir Jeruzelskis, 
pasirašė bendrą deklaraciją Maskvoje, 
pažadėdami bendradarbiavimą tarp jų 
valstybių ideologinėje, mokslinėje ir 
kultūrinėje plotmėse. Jie pažadėjo, 
kad nebebus iškreipiama istorija 
nagrinėjant Lenkijos ir Sov. S-gos 
santykius praeityje, nebus nutylimi 
faktai. Užsienio stebėtojai nemano, 
kad tai reikštų, kad Sovietai galiau
siai pasakys teisybę apie Katyno 
žudynes.

Besiartinant gegužės 1 d. iškilmėms 
Lenkijoje, Lech Walesa kreipėsi j 
Solidarumo linijos veikėjus, ragin 
damas suruošti tradicines demonstra 
cijas. Tuoj reagavo lenkų policija, 
suimdama apie 90 uždraustosios unijos 
vadovų. Dar kiti 500 Solidarumo 
unijos veikėjų buvo pašaukti ( 
policijos būstines ir (grasinti netruk
dyti Lenkijos valdžios ruošiamų 
iškilmių. Dalis suimtųjų vėliau buvo 
paleisti.

Sovietų S-ga davė leidimą disiden
tui dr. Anatolij Koriagin išvykti ( 
Šveicariją. Dr. Koriagin pagarsėjo,' 
kai atskleidė pasauliui, kad sovietų 
valdžia kalina disidentus psichiatri
niuose kalėjimuose.
Dr. Koriagin yra vienas iš kandidatų 
1987 metų Nobelio taikos premijai.

Naujoji Zelandija ištrėmė Sovietų 
ambasados politini patarėją Sergiejų 
Budnik, dirbusį Wellirigtone nuo 1982- 
rų metų. N. Zelandijos min. pirminin
kas Lange pareiškė, kad Sergiejus 
Budnik priklauso KGB špionažo sek
cijai ir kad jo veiksmai N. Zelandijoje 
nesiderino su jo oficialiomis funk
cijomis.

Smolenske sušaudytas rusų karinin
kas Vasilius Tarakanovas, kuris karo 
metu perėjo (vokiečių pusę ir tarnavo 
SS daliniuose. Karui pasibaigus, jis 
slapstėsi ir dirbo ūkyje netoli 
Maskvos.
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Velykų proga Hobarto Apylinkės 
pirmininkas ir sekretorius aplankė 
vienišus, brandaus amžiaus sulauku
sius tautiečius, daugumoje viengun
gius.

J. Strolls, 80 metų, gyvena prie
glaudoje, Glenorchy miestelyje, netoli 
vietovės, kurioje gyvena daug mūsų 
tautiečių.

A. Degutis, 67 metų, skundžiasi, 
kad niekas neaplankė per paskutinius 
dvejus metus. Prieglaudoje sąlygos 
nepergeriausios, pats jaučiasi gerai.

J. Bukevičius, 79 metų, patalpintas 
psichiatrinėje ligoninėje, be to, para- 
ližuotas. Jau keli metai visų pamirš
tas.

L. Zozas, 81 metų, netekęs vienos 
kojos. Neaplankytas keletą metų.

Velykų pirmadieni Moterų komitetas 

suruošė vaišes Šikšnių namuose. 
Susirinko gražus tautiečių būrelis. 
Pravestos margučių dažymo varžybos. 
Komiteto moterys {teikė dovanėles A. 
Kantvilui ir S. Augustavičiui. E. 
Paškevlčienė pravedė margučių var
žytines ir gautas pelnas paskirtas L. 
Vaičiulevičiui - jaunimo
atstovui, vykstančiam i Jaunimo 
kongresą.

Jau pora mėnesių Tasmanijos lietu
viai rengiasi 600 metų Lietuvos 
krikšto jubiliejui paminėti. Minėjimo 
data numatyta rugsėjo mėn. 26-tą, 
27-tą dienomis.

Motinos dienos minėjimą Bendruo
menės valdyba ir Moterų komitetas 
rengia gegužės 9-tą, Šikšnių namuo
se, 43 Easton Ave., West Moonah.

Visi kviečiami apsilankyti.
S. Augustavičius

Balandžio 26 d. Sydnejaus SBS 
televizijos kanale, "Vox Populi" 
programoje buvo rodomas filmas "A. 
Kramiliaus apkaltinimas karo nusikal
tėliu".
Filme buvo matomos lietuvių pamal
dos ir girdimos choro bei A. 
Kramiliaus giesmės.

Filmo reporteriai kalbėjosi su A. 
Kramiliumi, prelatu P. Butkum, Apy
linkės pirmininku A. Giniūniu, J. P. 
Kėdžių - "News Digest International'' 
redaktorium, L. J. Kramiliene, D. 
Ankiene ir K. Ankum, [rodyta, kad 
A. Kramilius neteisingai apkaltintas,

Vytautas Glažė, gyvenąs JAV- 
bėse, Los Angeles mieste, atvyko j 
Australiją atnaujinti prisiminimus, kai 

vienas iš pirmųjų dirbo Snowy River 
elektros jėgainės statybos darbuose.

Pertho lietuviai nustebo, kad kores
pondentas, aprašydamas krikščio
nybės minėjimo iškilmes, nepaminėjo 
jog E. Stankevičius (teikė dovaną 
arkivyskupui, J. V. Foley.

Balandžio 9-10 dienomis kun. dr. A. 
Savickas pravedė rekolekcijas.

A.A Elena Mickevičienė, 67 m., 
gyvenusi Penrito priemiestyje, mirė 
balandžio 11 d. Palaidota Rookwood 
kapinėse 16 d.

Sydnejaus Lietuvių Sodyboje, En- 
gadinėje, mirė Kazimieras Andriuška, 
72 m.
Palaidotas balandžio 30 d. Rookwood 
kapinėse.

S R O V Ė
(Tęsinys. Pradžia M.P. Nr. 14.)

Nuostabi tyla jį astskiria nuo auksinio 
vakaro ir nuo neišsprendžiamo klau
simo, kaip reiks toliau gyventi ir kaip 
visa baigsis. Toliau Vytas viską gerai 
žino. Net pergerai. Kaip poterius. 
Tiek daug kartų apie tai pasakojo 
mergaitės ir tėvas. Talkininkai grĮžo 
pabaigę rauti linų lauką su triukš
minga daina apie ant pylimo pasėtą 
liną, iš kurio bernelis botagą nuvijo. 
Grįžę jie atsiminė Algį ir jiems 
pasidarė nesmagu. Lyg kas nors per 
laidotuves būtų uždainavęs girto 
dainušką. Jie tylėdami nuėjo prie 
šulinio praustis. Anelija iš gryčios 
atnešė rankšluosčius.
- Lazdos! - kažkas šūktelėjo. Ne visi 
suprato ir išgirdo.
- Lazdos! - pakartojo keli, ir baisus 
nujautimas, kaip mirtis, sustabdė visus 
ir jie ėmė vienas į kitą žiūrėti, 
nenorėdami Išspręsti neišsprendžiamą 
galvosūkį.

- Algirdai! - baisiai sušuko tėvas. 
Vardą pakartojo aidas. Pasiutusi tyla, 
nepajudinama, kaip siena, stovėjo 
kieme. Kažkur bernai barėsi ir 
piemenys botagais pliauškėjo. Kažkur 
skambėjo kibirai, ir girdėti melžėjų 
daina. Bet Petrulio sodyboje buvo 
tuščia.

- Algirdai! - dar kažkas sušuko ir visi 
pažiūrėjo į šulinio nejaukią tamsą.
- Gal miega, - pasakė vienas, kai 
tėvas tvirtu žingsniu atnešė vadžias ir 
pririšo prie rentinio. Vienas jaunas 
bernas suprato ir, numetęs nuo pečių 
švarką, nusileido virve.
- Numeskit dar vieną!
Jie tylomis numetė. Tėvas stovėjo 
kaip akmuo. Neverkė. Gal netikėjo. 
Kiti ištraukė Algirdą ir paguldė 
žolėje. Tokios buvo pabaigtuvės. Jeigu 
būtų pagriebusi laidotuvių nuotaika, 
būtų buvę gerai, bet visi norėjo 
pabėgti, palikę vieną klūpantį tėvą, 
kaip akmenį palaukėje. Ir niekas 
neverkė. Tik ji viena, Stasė. Ji viena 
už tėvą ir už visus. Gal jautė, kad ji 
kalta, bet argi ji, niekada jo 
nemylėjusi, galėjo pradėti mylėti tada 

kada jis liko be kojos!
- Kaip gerai, kad motinos nebėra, - 
tarė tėvas ir išsigando savo žodžių.

Vėliau taip paprasta ir kasdieniška 
buvo. Tiek buvo laidotuvių, ir tiek 
daug kaimynų ūkininkai ant savo 
pečių išnešiojo. Senus ūkininkus prie 
plūgo ir dalgio pakeisdavo sūnūs ir 
juos pačius išnešdavo.' Buvo paprasta 
ir gyvenimas kaime dėl to nesustojo.
Ir beržai vienodai ošė ir žvaigždės tos 
pačios liko, rugpjūčio naktimis labiau 
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sušvisdamos. Tik šulinį naują iškasė.

Petrulio kiemas liko tuščias. Kaip 
rudens laukai. Ir štai dabar jis 
atvažiavo ir girdi tėvo knarkimą. Gal 
seniai jis ramiai bemiegojo.

Vytas žiūri į ant grindų mėnulio 
sukryžiuotus lango rėmus ir negali 
užmigti tuose pačiuose namuose, 
kuriuose šimtus naktų miegojo. Auš
tant užmiega, kaip žmogus, bijodamas 
pervėlai nubusti, kas valandą varty
damasis ir keldamas galvą į vis labiau 
boluojančius langus.

Rytą Vytas atsikelia anksti. Kieme 
tarška kibirai ir šis tarškėjimas jį 
guodžia. Viskas, kaip seniau. Lyg 
niekur nieko. Po pusryčių renkasi 
kaimynai.
- Papasakok, kaip jūs ten su šita 
valdžia kovojate? - klausia jį seniai ir 
jauni.

Vytas kalba apie potvarkius ir 
laikraščius, nelaisvus savo išėjimu, bet 
laisvus žodžiu. Jis pasakoja apie naują 
potvarkį, liečiantį jaunus vyrus. Šis 
kreipiasi tik į jaunimą.
- Ne, jūs neikite! Niekur iš šių 
sodybų! Nebent iki miško! Neikite, 
ligi
pašauks tie, kas turi teisę! Jūsų kraujo 
broliai! - pridūrė.
- Ką, sakai neiti? Mes nežinome kur. 
.Mes apskritai neskaitome jokių skel
bimų. Velniam visa tai. Visa tai 
melas. Viskas ne mums, nors ir 
lietuviškai parašyta. Mes jau atlikome 
stažą, - juokiasi bernai, o seniai papsi 
pypkėmis ir kalba, kad ateis turkas. 
Kažkodėl turkas jiems įsikalė į galvą.

Bet Vytas nebegirdi jų žodžių. 
Jaunimo, baigusio tik pradžios mokyk
lą ir nespėjusio išsitiesti dėl rūpesčių, 
vargo, darbų sodybose, prisirišimas 
prie savosios žemės graudino jį. Jis 
staiga nuliūsta ir žiūri pro langą. Senis 
Petrulis pastebi ir neramiai mirksi 
blakstienomis. "Ko neramus jis dabar 
pasidarė, o taip lyg profesorius 
kalbėjo ir jam akys degė".

"Matai", mąstė Vytas, "jie čia 
tokie kieti ir nuosaikaus galvojimo, o 
aš kažko pabijojau ir išbėgau iš 
miesto, savo darbą užkraudamas 
kitiems." Vytas gailisi, kam sugrį
žo. Ak, nei ten taip jau pavojinga, nei 
ką. Jis neramus atsikelia ir susigal
vojęs išeina į priemenę. Ant grindų 
mėtosi vėjo įpūstas klevo lapas. Vytas 
pakelia lapą ir žvelgia į vieškelio 
beržų eilę. Paskui jį atsikelia kaimy
nai ir atsisveikindami Išeina. Jie prašo 
ateiti naujienų papasakoti ir alaus 
išgerti.
- Taip, būsiu čia. Pasidalinsim 
mintimis ir alum, - atsisveikinėja 
Vytas ir, vartydamas klevo lapą, žiūri 
į vieškelį.
- Velniam aš atėjau? Dėl tėvo? Ak, 
argi tik dėl tėvo?
Greičiau dėl savęs, jis baisiai

pyksta, kam vakar atbrido tuo purvu. 
Rodos, papasakok viską tėvui ir išeik.

"Tikriausiai dėl savo saugumo 
parėjau", Vytui skruostai darosi 
panašūs į rankoje laikomą klevo lapą.

"Ne, bet ir čia yra darbo", 
prašviesėja Vytas, kaip žmogus, kuris 
pametė brangų daiktą ir vėl jį surado.

Vytas paleidžia pavėjui klevo lapą, 
pažiūri į vienplaukį tėvą, kažko 
besikrapštantį paklėtyje, nueina į 
trobą, išima iš lagamino popierių ir 
rašo laišką.

Jis paprašys draugų, kad viską 
siųstų, ką jie turi. Reikia rengtis, nes 
aišku, kad taip nuolat nebus. Vieną 
kurią dieną tai baigsis. Negerai, jei 
užtiks nepasirengusius. Antrą laišką 
Vytas parašo jai. Jai, kuri jam, kaip 
šitie seni jo tėvo namai, brangi. 
Prirašė apie rudenį Ir kaimą. Ji mieste 
augusi, ir kiekvienas jo žodis nuneš 
graudaus rudenio vėjo.

Vytas baigė rašyti. įsikiša abu 
laiškus į kišenę ir išeina į kiemą. 
Rudenio vėjas, kaip šuo, puola jam 
drabužius ir plaukus. Tėvas nuo 
prieklėčio pasikelia:
- Kur išeini?

Į agentūrą, - taria Vytas tyliai ir 
batu teškena i mažą baliuką.
- Arklį pasiimtum ir nujotum. Kepurę 
užsidėk!
- Nereikia. Pėsčias nueisiu. Sveika ir 
gražu. Milijonus kartų čia pėsčio eita.

Vytas išeina iš kiemo. Prie vartų 
nusiskina vieną kekę šermukšnių ir 
eina spjaudydamas rūgščias uogas. 
Prieina grutę vienkiemių. Šunys iš 
karto puola. Vėliau pažįsta. Ne, - jis 
kaime neretas svečias. Prieina sodžia- 
vietę. Pieninė. Toliau agentūra. Vie
noje seklyčioje mokykla, ta pati, 
kurioje mokėsi. Jam vaidenasi išpuvę 
grindys ir maži langai. Bet langai 
dabar dideli ir šviesūs ir per juos 
girdėti kojų bildesys į naujas grindis. 
Vytas pažvelgia į mažo namuko 
langus ir stabteli. Taip, ten Stasė. 
Nuostabi šviasiaplaukė. Anksčiau mo
kėsi siūti, dabar jau pati siuva. Brolis 
miestely tarnauja. Visada anksčiau 
pas ją pirma užeidavo. Ir šokdavo 
kartu ir knygas jai skolindavo. Tik 
dabar truputį kitaip, kažkodėl nebe- 
nuoširdus. Ak, ką čia: juk draugystė 
vienaip ar kitaip, turi baigtis. Jis 
nespėja praeiti pro šį mažą namuką, 
kai lange pamato Stasės akis. Rodos, 
jis mato jų aiškų mėlynumą. Ne, jis 
nemato, bet atsimena, kaip jos seniau 
buvo aitriai mėlynos. Ir plaukų šviesi 
garbana vienu skruostu sruvena. Jis 
stabteli. Ji atidaro langą. Vėjas 
stveria jos baltas garbanas ir plėšia.

- Sveikas, Vytai!
- Sveika, Stase!
Paprasta ir nuoširdų, bet kažkas 

netaip. Ne taip seniau buvo. Jis nieko 
nesako ir suka į kiemą. Kaip ji visdėlto 

panaši į tą, kuriai laišką nešasi 
kišenėje. Gal Stasės draugystė sufor
mavo jam skonį. Jis išgirsta užtren
kiamą langą ir jos žingsniai pasigirsta 
prieangyje. Ji atidaro duris, ir jis 
stipriai spaudžią jos ranką, o du 
laiškai spaudžia kišenę. Ne, ne du, bet 
vienas. Tai, kuri panaši į šitą, 
atidariusią duris. Augšta ir šviesi. 
Plonoka. Net perplona. Jis atsisėda 
mažytėj užstalėje, o ji nuo stalo meta 
siuvinius.

- Parvažiavai? - ji paklausia.
- Taip ir einu į paštą.
Jis atsimena laiškus ir bijo, trinda

masis siauroje užstalėje, juos sulam
dyti. Išsitraukia iš kišenės k padeda, 
ant stalo. Ji žiūri. Paskui, nieko 
nesakiusi, paima nuo stalo ir skaito, 
antraštes. Ji pripratus ir nelaiko to 
nemandagumu.Seniau ji pati būtų 
traukusi juos iš kišenės, norėdama 
atplėšti ir perskaityti. Bet tada buvo 
vaikai. Ji perskaito moterišką pavardę 
ir jos lūpos suvirpa. Ji skubiai meta 
laišką stalan, lyg vokas būtų iš 
įkaitusios geležies.

- Sakai, negali gyventi. Pirmą dieną 
laišką rašai? - klausia ji lyg 
prikaišiodama, lyg juokdamasi.

- 0 gal jau aš seniai čia? - nežino 
ką sakyti.

- Ne, aš vakar tave mačiau po 
beržu vieškelyje stovintį. Jeigu nebū
čiau žinojusi, kad turi kam laiškus 
rašyti, būčiau nuėjusi pasitikti.

- Ak, juk mes amžinai pasiliksim 
draugai?
- Žinoma, bet draugystės būna 
įvairios, - šypsosi ji ir jos šviesų veidą 
užgula šešėlis. Jis nebežino ką sakyti 
ir nori eiti. Paima nuo stalo laiškus ir 
laiko rankoje. Paskui atsistoja.

- Einu! Vėliau užeisiu.
- Taip trumpai! Sakiau, kad tu nebe 

toks. Pabūk, vienai nuobodu. Mama 
išvyko pas brolį į miestelį ir greitai 
negrįš.

Bet Vytui kažko baisu. Kažkas 
netvarkoj. Viskas būtų gerai, jei ji 
kitaip kalbėtų.

- Susitiksim. Dabar čia ilgiau 
pabūsiu.
Ji nušvinta.

- Tikrai būsi? - klausia. Ir jai 
pasidaro ramu. Lyg mirštančiam kas 
būtų pasakęs, kad jis dar ilgai gyvens.

- Taip, susitiksim, - jis griebiasi 
žodžio, lyg skęstantis šiaudo. Prie 
durų jis pamoja ranka ir išeina pro 
siaurus vartus. Pašte atiduoda laiškus 
ir, rodos nuo to palengvėja.
Grįžta namo, atsistoja gonkose ir 
švilpia. Iš gryčios išeina patenkintas 
tėvas, paskui jį bernas Jonas ir į 
tvartus einanti Anelija. Tėvas žiūri į 
Vyto prašviesėjusį veidą ir jo daugelis 
raukšlių išsilygina. Taip gera namuose 
turėti sūnų.
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PRANEŠIMAS
III P.L.S. ŽAIDYNIŲ REIKALU

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy 
nės (vyks ateinančių (1988 m.) 
Kalėdų metu, kartu su Lietuvių 
Dienomis. Jos tęsis 6 dienas: nuo 
pirmadienio, gruodžio 26 d., iki 
Šeštadienio, gruodžio 31 dienos.

Žaidynėse numatoma pravesti mū
sų metinėse Sporto šventėse vykstan
čias varžybas, gal su kiek pakeista 
krepšinio ir tinklinio pravedimo sis
tema, kuri bus nustatyta 1988 metų 
birželio mėnesi Melbourne jvykstan- 
čiame klubų atstovų suvažiavime, 
tikintis, kad tuomet bus jau apytikriai 
žinomas žaidynėse dalyvaujančių ko
mandų skaičius.

Žaidynėse dalyvauti yra pakviesti 
lietuviai sportininkai iš J.A.V-bių, 
Kanados, Argentinos, Brazilijos, Ang
lijos, lenkų okupuoto Punsko ir iš 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje. 
Reikia manyti, kad Pietų Amerikos ir 
Europos lietuvių sportininkų galime 
tikėtis tik tuo atveju, jei jiems pavyks 
sutelkti lėšų kelionei. Kas liečia 
Šiaurės Amerikos sportininkus, Orga
nizacinis Komitetas kovo 31 d. 
gavo laišką iš Š. Amerikos lietuvių 
sporto vadovybės, kuriame pirminin
kas Pranas Berneckas rašo, kad kovo 
14 d. Kanadoje įvykęs Š. Amerikos 
visuotinis atstovų suvažiavimas nuta
rė, jog l žaidynes Australijoje važiuos 
pavieniai Kanados ir Amerikos klubai 
su savo komandomis ir individualiais 
sportininkais. _

Iki š. m. gegužės 16 d. bus sudarytas 
išvykos l Australiją organizacinis 
komitetas, kuris palaikys ryši su mūsų 
komitetu ir rūpinsis visais išvykos 
reikalais. Kadangi PLB vadovybė yra 
pažadėjusi finansiniai paremti a- 
tvykstančius sportininkus, reikia ma
nyti, kad i Australiją atvyks nemažas 
Kanados ir Amerikos lietuvių moterų 
ir vyrų sportininkų skaičius. Iki šiol iš 
privačių kontaktų teko nugirsti, kad 
kelionei i Australiją jau ruošiasi 
Detroito sporto klubo "Kovas" krep
šininkai ir tenisininkai, Toronto " Auš
ros" sportininkai ir Los Angeles 
Algio Šėko vadovaujama moterų 
tinklinio komanda. Reikia tikėtis, kad 
ateinančių metų viduryje žinosime 
atvykstančiųjų skaičių, kurių galės 
būti virš šimto. Atvykstančiųjų apgy
vendinimas yra vienas iš svarbiausių 
mūsų rūpesčių.

Pasaulio Lietuvių žaidynių pagrin
dinės krepšinio ir tinklinio varžybos 
vyks Apollo stadione, kuris yra 
išnuomotas visom šešiom dienom. 
Normali Apollo stadiono 6 dienų 
nuoma yra $5400, tačiau Apollo 
savininkai nuleido mums nuomą iki 
$4000. Jei rungtynių programos nebus 
(manoma pilnumoje pravesti Apollo 
stadione, perteklių reikės perkelti i 
Forestville.

Ateinančiais 1988 metais Australija 
švenčia savo 200 metų sukakti, kuri 
bus atžymėta įvairiomis ceremo
nijomis, karnavalais, festivaliais ir 
panašiomis funkcijomis. Mūsų komi
teto pastangomis pavyko įjungti III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes į 
oficialią Australijos 200 m. sukakties 
programą ir kartu gauti Australijos 
vyriausybės paramą, pilnai apmokant 
Apollo salės nuomą, kas yra žymus 
finansinis palengvinimas. Ši valdžios 
parama ir įjungimas i 200 m. minėjimo 
programą padaro' mūsų žaidynes taip 

vadinamu "Official Bicentennial 
Event" ir įpareigoja mus naudoti 
kartu su mūsų žaidynių ženklu taip 
pat ir 200 m. sukakties ženklą - 
stilizuotą Australijos žemėlapį.

Mums taip pat finansiniai daug 
padės tai, kad A.L.K.K. Draugija 
"Talka" maloniai sutiko sumokėti už 
žaidynėms reikalingų aukso, sidabro ir 
bronzos laimėtojų medalių paga
minimą. "Talka" taip pat pagamins ir 
Lietuvos Tautinės Olimpiados 50 m. 
sukakties medalionus, kurie bus (teikti 
mūsų veteranams, Tautinės Olimpi
ados dalyviams, kuriuos ateinančiais 
metais kviesime per spaudą dalyvauti 
III P.L.S. žaidynių metu (vyks
tančiame pagerbime.

Žaidynėse (vairių varžybų prave- 
dimui mums bus reikalingas personalas 
ir mes tikimės, kad buvę sporti
ninkai, veteranai, sporto veikėjai ir 
mėgėjai paprašyti neatsisakys mums 
padėti. Mums taip pat reikės pagel- 
binlnkų Apollo salės tarnyboje ir 
kitur. Tikimės, kad ir čia rasime mums 
reikalingų padėjėjų.

Žaidynių proga numatome išleisti 
suvenyrini leidinį, maždaug 30 pus
lapių. Leidinys bus lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jame bus informacija apie 
Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų 
apsilankymus pas mus ir mūsų išvykas 
pas juos, Lietuvos Tautinės Olimpi
ados prisiminimas, (vairi statistika ir 
nuotraukos, o taip pat III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių programa ir 
kita su žaidynėmis surišta informa
cija. Bus pagamintas žaidynių ženk
liukas, kurį galės įsigyti prisiminimui 
visi norintieji, o taip pat pagaminsime 
kitokius suvenyrus - T shirts, lipi- 
nukus mašinoms ir panašiai.

Užjūrio lietuvių jaunimo šešių 
dienų viešnagę Adelaidėje bandysime 
pravesti taip, kad jie po dienos 
varžybų vakarais nenuobodžiautų ir 
turėtų progos praleisti kiek galint 
daugiau laiko su mūsų jaunimu. 
Leisime jaunimui patiems organizuoti 
įvairių parengimų programą ir, kiek 
galėdami, jiems padėsime finansiniai.

Visa eilė kitų su žaidynėmis surištų 
reikalų ir užsimojimų šiuo metu 
tebėra planavimo stadijoje ir, kol 
nežinosim tikslesnio dalyvių skai
čiaus, apie juos kalbėti yra dar per 
anksti. j jonavicjus

LI ETŲ VI Al

LENKTYNI AUJA

Praeitą ^Australijos pavasarį vil
nietis Stasys Brunza - pilotas, 
Henrikas Šilinis - mechanikas ir 
Arvydas Girdauskas - šturmanas 
atvyko j Australiją dalyvauti Wynn 
Safari mašinų lenktynėse.

Lenktynių maršrutas Sydnejus - 
Darwinas 5000 kilometrų, kelias per 
visą Australijos kontinentą. Neįpras
tas tropikinis klimatas, blogi dulkėti 
keliai ir visos kitos naujenybės nedavė 
vilčių iš Lietuvos atvykusiems, pa
siekti laimėjimo. Vienok žinant, kad 
beveik pusė startuojančių nepasiekia 
finalo.
Vilniečiai privažiavę pirmą sustojimo 
vietą Tamworth mieste patikrinę 
progreso lentelę pastebėjo, kad pir
maujančią vietą užima Andrew Cowan 
ir lietuvio Dieter Gocento mašina.

Šis rezultatas nepasikeitė per visas 
dešimt dienų užtrukusias lenktynes. 
Laimėtojai A. Gowan ir D. Gocentas.

Vilniečiai pasirodė pajėgūs nugalėti 
visas kliūtis ir pasiekė Darwiną, 
tuomi laimėdami komandinį prizą.

Dieter Gocentas

Canberros lietuvis Dieter Gocentas 
pradėjo lenktyniauti 1969 metais su 
Karoliu Miniotu per Canberros pušy
nus. Nuo to laiko Gocentas su Peter 
Brock, Colin Bond, Greg Carr, Andrew 
Cowan ir su 38-niais kitais šoferiais, 
yra laimėjęs: Southern Cross Ralley 
1974 ir 1975 metais, Wynn Safari 1985 
ir 1986 metais, ir Malaysian Lucky 
Strike Ralley 1986 metais.

Šiuo laiku Dieter Gocentas kartu su 
Greg Carr, dalyvauja Australian 
Ralley Championship su Alfa Romeo 
mašina. Kazys Kemežys.

LIETUVOS
K REPŠĮ NI O

S U K A K T YS

Sunkiai buvo skinamas sportinis 
kelias atsistačiusioje Lietuvoje. Su
prantama, nes Lietuva, bevelk du 
šimtmečius vergavusi carinei Rusijai, 
negalėjo išvystyti kultūrinės veik
los, neturėjo teisės steigti organi
zacijų, jų tarpe ir sportinių. Tuo 
tarpu, 1896 m. Atėnuose jau vyko 
pirmoji Olimpiada, dalyvaujant 13-kai 
valstybių ir keliems šimtams sporti
ninkų.

Su besikuriančios Lietuvos gyve
nimu, pirmus žingsnius pradėjo statyti 
sportas.

Dar vykstant laisvės kovoms, 1919 
m. gegužės mėn. Kaune buvo (steigta 
Lietuvos Sporto Sąjunga, davusi 
užuomazgą atsistatančios valstybės 
sportiniam judėjimui. Iniciatoriais 
buvo Stepas Garbačiauskas, Oleka 
Jasaitis, gyd. Sližys, inž. Sruoga, 
Kripienė ir kiti.

Pirmi mesti grūdai nerado stiprios 
atramos valstybės organuose. Daugu
mos vyriausybės ir gyventojų tarpe 
vyravo nuomonė, kad Lietuva yra 
ūkininkų kraštas ir jos piliečiai 
pakankamai "prisisportuoja" prie dal
gio, akėčių ir plūgo. Sportas - tai 
(vairių tinginių ir turtuolių "išmis- 
las", paįvairinimui lengvo ‘jų gyve
nimo.

Iniciatoriai nenuleido rankų ir, dar 
dundant patrankoms fronte, surengė 
Kaune pirmas lengvosios atletikos ir 
futbolo rungtynes. Kiek vėliau sporti
nėje padangėje atsirado ir krepšinis.

Šios mūsų "tautinės" sporto šakos 
pradmė taip pat nebuvo lengva. 
Dalinai buvome patys kalti. Štai ( 
Kauną atvyko JAV YMCA organiza
cijos atstovai, kurie ne tik pasiūlė, bet 
ir atvežė didelį kieki įvairių sportinių 
įrankių, norėdami padėti sportinin
kams (YMCA yra tarptautinė organi 
zacija. Tai krikščioniško pobūdžio 
organizacija, (teigta 1851 m. Londo
ne. Ji nėra susieta su kuria nors 
specifine konfesija. Kreipė didelį 
dėmesį ( darbininkus, tolstančius nuo 
tikėjimo. Steigė klubus, statė pigius 
viešbučius, vėliau pereidama į sportinį 
gyvenimą. Krepšinį ir tinklinį išrado 
YMCA). Deja, vyriausybė tos paramos 

atsisakė. Mat bijojo, kad... YMCA 
nenukatallklntų Lietuvosl Tuo tarpu 
ši organizacija Taline ir Rygoje 
pastatė net namus, 
sportininkams įteikė daug (vairių 
sporto įrankių.

Oficialia Lietuvos krepšinio gimimo 
data yra laikoma 1922 m. balandžio 
23-čioji diena. Taigi šiemet mūsų 
"tautiniam" sportui sukanka 65 metai. 
Tą dieną Kaune (vyko pirmos krepši
nio rungtynės tarp LFLS komandos ir 
Kauno rinktinės. Laimėjo LFLS pa
sekme 8:6.

Tačiau krepšinis neišsiskyrė iš kitų 
sporto šakų. Galima drąsiai pasakyti, 
kad buvo posūnio ' rolėje. Padėtis 
pasikeitė pastačius Kūno Kultūros 
Rūmus bei 1935 m. Kaune (vykus 
pasaulio lietuvių kongresui, kai užjū
rio broliai parodė tikrą krepšinio 
meną. Nuo čia ir prasidėjo krepšinio 
žydėjimo laikotarpis, kuris savo viršū - 
nę pasiekė 1937 m. laimint Lietuvai 
Rygoje Europos vyrų krepšinio meis
terio vardą. Mūsų valstybės krepši
ninkai nugalėjo Italiją 22:20, Estiją 
20:15, Lenkiją 32:25, Egiptą 21:7, ir 
baigmėje vėl Italiją 24:23.

Manding, Lietuva nepriklausė prie 
favoritų. Rinktinės žaidėjas L. 
Baltrūnas rašo: "Kas liečia 1937 m. 
Europos krepšinio pirmenybes, mes' 
Rygoje buvome apgyvendinti ne 
"Romos" viešbutyje, bet netoli stoties 
ir "talkučkos" Exselsion" viešbutyje, 
kuris visai neblogas buvo mūsų 
sąlygose, neskaitant, kad kiek toliau 
nuo žaidimų stadiono. Daugiausiai 
mus nustebino, kad traukiniui (riedant 
( Rygos stot}, mūsų nepasitiko nė 
vienas oficialus žaidynių rengimo 
atstovas ir tik dėka iš paskirto 
lietuvių palydovo sužinojome, kur 
esame numatyti apgyvendinti. Vietos 
lietuviai sakė, kai tą patį rytą kitu 
traukiniu atvažiavę užsienio krepšį 
ninkai, buvę sutikti stotyje su 
orkestru ir visokiais draugiškumui 
(rodyti mandrumais.

Mūsų rinktinės vadovybė Rygoje 
aiškiai žinojo, kodėl lietuviai buvo 
vieninteliai neapgyvendinti ištaikin- 
giausiame Rygos "Romos" viešbutyje 
su visų kitų valstybių krepšinio 
komandomis, nes latviai norėjo mums 
parodyti, kad mes nesame lygūs 
kitiems jų svečiams". (G. Narbutas, 
Sportas nepriklausomoje Lietuvoje 
1937-1940, psl, 31-32). Europos 
meisterio vardas buvo pirmas ir 
didžiausias Lietuvos sportinis laimė
jimas nepriklausomybės laikotarpyje. 
Tad jam šiemet sukanka 50 metų. 
Pergalė buvo pakartota Kaune 1939 
m., nugalint dramatiškose rungtynėse 
Latviją 37:36, Estiją 36:14, Lenkiją 
46:18, Prancūziją 48:18, Vengriją 
79:15 ir Suomiją 112:9. Trečiosios 
Europos vyrų krepšinio pirmenybės 
turėjo (vykti Varšuvoje 1941 m., 
tačiau tuo metu Europa jau skendo 
karo sūkuryje.

Gražų nepriklausomos Lietuvos 
krepšinio vardą ir toliau garsina 
pavergtos tėvynės žaidėjai ne tik už 
geležinės uždangos, bet taip pat ir 
vakarų pasaulyje. Gaila tik, kad ši 
garbė labai dažnai priskiriama Lietu
vos pavergėjams. K. Baronas 

s p ORTO
2 AI D Y NĖS

37-sios Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės (vyks New York'e 
gegužės 16-17. Jos skiriamos paminė
jimui 50 metų sukakties nuo Lietuvos 
krepšinio rinktinės laimėjimo Europos 
nugalėtojo titulo 1937 Rygoje.

Žaidynių programoje krepšinis, 
tinklinis, šachmatai, raketbolas ir 
plaukimas.
Žaidynių komiteto pirm, yra Pranas 
Gvildys.
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Aukos
Mūsų Pastogei
"MUSŲ PASTOGEI“

AUKOJO:

L.K.V.S-GA "RAMOVĖ" Vic. $75
G. PATUPIS W.A. $40
B. LEITONAS Vic. $10
B. VILKIENĖ NSW. $10
J. ŽUKAUSKAS, W. A. $ 5
A. BARTKUS NSW. $ 5

. E. MARGAN-
MARGANAVICIUS Vic. $5

L. MALAKŪNAS Vic. $5
V. MIKELAITIS Tas. $2

NAUJI
"M.P.” SKAITYTOJAI

1. CELNA Vic.
R. JUOZAPAITIS NSW.
A. BLAŽINSKAS NSW.

MELBOURNE
ALB Melbourne Apylinkės valdyba 

praneša visoms organizacijoms bei 
suinteresuotiems asmenims naujos 
valdybos sąstatą ir pasiskirstymą 
pareigomis 1987 ir 1988 metams:

Lynikas Kestutis - pirmininkas, 
Kunca Jonas, Dr. - vice-pirminin 
kas, Staugaitis Arūnas - kultūros ir 
švietimo reikalams,
Tamošiūnas Jonas - iždininkas, Savic
kienė Frida - sekretorė.

Reikalui eant prašoma kreiptis | 
aukščiau minėtus asmenis.

Valdybos adresas: P.O. Box 128, 
Nth. Melbourne. 3051.
Frida Savickienė - sekretorė

ALB Melbouro Apylinkės valdyba

Lietuvių Akademinės Korporacijos 
Romuva naująjį prezidiumą, 1987 
akademiniams metams, sudaro:
Senioras, fili Linas Zaikauskas 61 
Malin Street, Kew 3101, Tel. 819 
4842.
Vice Senioras, fili Algis Klimas 26 
Laver Street, Kew 3101, Tel. 861 
6161
Scriba, fili Jurgis Zaikauskas 16 
NandinaStreet, Forest Hill 3131, Tel. 
874 5250.

GEELONGE
Geelonge lietuviai metų veiklą 

pradėjo "Australijos Dienoje" 
gegužine prie Connewarre ežero 
Atvyko net svečiai iš Melbourne.

Kovo 12 d. staiga mirė Feliksas 
Jerinkevičius, maždaug 70 metų. Jis 
reiškėsi skautų veikloje, prenumeravo 
lietuvišką spaudą.

SYDNEJUJE
PADĖVĖTU RŪBU VAJUS.

Gegužės 5 dieną, antradieni, Alfos 
Savickienės namuose, 82 John St., 
Lidcombe, vyks surinktų rūbų rūšia
vimas, pakavimas ir paruošimas siun
timui.
Šiems darbams reikalingi

TALKININKAI
Kviečiame tautietes ir tautiečius 
atvykti i talką 9 vai. ryto.
Informaciją suteiks A. Savickienė, 
skambinant tel. 649 9399.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
* * *

Sydnejaus lietuvių pensininkų klu
bas gegužės mėn. 14 d, ketvirtadieni 
ruošia iškylą i Camden savo nariams ir 
svečiams.

Svečiai, norintieji dalyvauti išky
loje prašome užsiregistruoti pas 
pensininkų klubo valdybos narius arba 
lietuvių namų raštinėje, įmokėdami 
$10, iki gegužės 7 dienos.

Susirinkimo vieta prie lietuvių 
namų Bankstowne.
Išvyksime punktualiai 8 vai. ryto.

M. Šidlauskienė - sekretorė.

Aukos
1987 m. iki balandžio 15 d. aukojo: 

Vasario 16-tos gimnazijai: 
"Ramovė" Sydnejaus skyrius $100.

Lietuvos Bažnyčios kronikoms remti: 
V. Rušienė - $220, A. Savickienė - $ 
15, Gyvojo rožinio būrelis - $ 20, J. P. 
Kedys ir J. Veteikis - $ 50, T. 
Relsgienė - $ 20, J. Zakarauskas - 
$130, J. V. Ramanauskas - $ 50 ir N. 
Celkienė - $ 50.

Religinei šalpai: "Pensininkė” - 
$100, P. Verbyla iš Euros, Vic. - $ 10.

A. Vinevičius - spaudos 
kiosko vedėjas.

Žymioji dailininkė

EVA KUBBOS
laimėjusi daugeli premijų už savo 
kūrinius, rengia individualią parodų 
"Delmar Weekend" galerijoje, 175 
Victoria St. Ashfield priemiestyje.

Parodos atidarymas gegužės 8 d., 
penktadieni, 8.15 vakare.
Meno galerijos valandos: šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 12.30 iki 5.30 
vakare. Evos Kubbos paroda tesis iki 
gegužės 24d.

Apsilankius bus galima pamatyti 
keramikos skulptūras dailininkės Ni
jolės Sivickienės.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

44
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SMOR GASBOA Ft D

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

Kaina tik $ 4.00.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI

L. Markauskas, 13 Fromlles Avenue SEAFORT, NSW 2092
IPOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

*
**
*

RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Jėzus, pasaulio Išganytojas, bus 
taigi "Ramybės Kunigaikštis." (Iza. 
9:6) Angeliškos giesmės, kuria buvo 
paskelbtas Jėzaus gimimas, turinys 
buvo "ramybė žemėje." Todėl turi 
ateiti laikas, kuriuo šita išprana
šautoji ramybė pasidarys tikrybė, o 
netik tuščias giedojimas Kalėdų metu. 
Jėzus bus didis Karalius valdan
čiuose Dievo namuose, iš kurių 
pasidarys "kalnas" arba Karalystė, 
kuri bus (teigta "kalnų viršūnėje... ir 
aukščiau kauburių." (Mik.4:l) Kada 
žemės tautos pamatys visišką savo 
negalėjimą įsteigti ramybės dabar- 
tlname pakrikusiame pasaulyje, tada 
žmonės sakys: "Ateikite, žengkime į 
Viešpaties kalną (Karalystę) ... jis 
mokins mus savo kelių ir mes eisime jo 
takais." - Mik. 4:2.

Ir kuomet tautos taip stropiai 
laikysis Viešpaties takų ir sutiks jais 
eiti, tada, kaip pranašo pasakyta: "Jie 
pavers savo kalavijus (ginklus) ( 
nuoragus ir savo jietis j pjautuvus, 
viena tauta nekels prieš kitą kalavijo 

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

ir nebesimokins daugiau kariauti." 
(Mik. 4:3) Taip pat Ramybės Kuni
gaikštis įsteigs tarp tautų nuolatinę 
taiką.

Jis suderins ir sutaikins tautas taip, 
kad tarp jų viešpataus nuolatinė ir 
amžina ramybė. Jėzus, Ramybės 
Kunigaikštis, įsteigs pasaulyje visuo
tiną taiką, ramybę tarp tautų ir 
tautose; visuomeninę taiką, šeimynos 
taiką ir tikrą širdies ramybę visiems, 
kurie priims j| ir visas Dievo malonės 
sąlygas, rodydami paklusnumą naujojo 
Karaliaus (statymams.

Tokią širdies ramybę žmonės gaus 
dėlto, kad bus suderinti su Dievu. 
Šventąjame Rašte parašyta, kad 
šiandien žmonija yra atsiskyrusi nuo 
Dievo savo piktais darbais. 
(Efez.4:19; Kol 1:21) Bet didysis 
Ramybės Kunigaikštis, tarnaudamas 
kaip Tarpininkas, Patarėjas ir Teisė
jas, (vykins suderinimą tarp Dievo ir 
žmonių. Žmonės nebebus ilgiau suki
lėliais prieš sutvertoją. Būdami vieny
bėje su juo ir pasinaudodami jo 
palaiminimais Jie galės gyventi per 
amžius.

Kovo 28 d. mirė Vytas Savickas, 61 
m. Liko du sūnūs, dvi dukros ir 
podukra.

Kovo 28 d. Gailių sodyboje įvyko 
iešminė. Nežiūrint lietaus ir 
perkūnijos,susirinko 40 asmenų.

Velykų šventės praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Kun. Dr. P. Dauknys 
atlaikė Šv. Mišias ir pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Geelongiškių laukiamas metinis 
rudens balius įvyks gegužės 23 d. 
Lietuvių namuose. Programą ruošia 
mokytoja Birutė Liebich.

Dėl vietų galimos stokos patartina 
jau dabar rezervuoti stalus 
skambinant Gailiuvienei telefonu: 214 
235 . J, Gailius.
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ATSIPRAŠYMAS.

Mūsų Pastogės nr. 15, 4 psl. buvo 
išspausdinta užuojauta A.A. Vero
nikai Birštienei. Tikra pavardė: 
BARŠT1ENĖ.

Atsiprašom visų paliestųjų dėl 
įvykusio neapsižiūrėjimo.

Redakcija

VIETOJ GĖLIŲ
A.A. Leonardo Karvelio, mano nuo 
vaikystės dienų draugo, atminimui, 
vietoj gėlių, aukoju "MP"-gei $10.

Antanas Šutas, Marrickvllle, NSW.
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