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PASAULYJE
KINIJA NORI VALDYTI 

TAIWANA
Kinijos vadas Deng Xiaoping yra 

susirūpinęs Taiwaną "priglausti po 
savo sparnu". Deng pareiškė, yra 
galimybė, jog koks nors kraštas galėtų 
Taiwanu pasisavinti. Japonija arba 
JAV-bės galėtų įsitvirtinti Taiwane, 
jeigu Kinija nepaskubės prijungti prie 
savojo krašto.

Kinijoje auga susirūpinimas visus 
kiniečius sujungti: gyvenančius Hong- 
Konge, Macau ir Taiwane.

Vakarų diplomatai mano, kad 
Kinijos reiškiama neva baimė, jog 
koks nors kitas kraštas gali susitarti 
su Taiwanu dėl bendrų ateities planų, 
tėra tik manevras, siekiant prisijungti 
Taiwanu, kurio ekonominį gerbūvį 
galima pavadinti nepaprastai geru.

Vakarų diplomatai sako, kad Kinija 
norėtų kuo skubiausiai prisijungti 
Taiwanu, nes jame auga noras išlikti 
laisvu.

NUTRAUKTI DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI

Australijos valdžia nutraukė diplo
matinius santykius su Libija, uždar
damos Libijos ambasadą ir nustatė 10- 
ties dienų terminą diplomatų išvy
kimui iš Australijos.

Ambasados sekretorius Šaban Ga- 
šut pagrasino, kad nutrauks importą į 
Libiją gyvų avių, 30 milijonų dolerių 
vertės ir būsimo diplomatinio atkirčio.

Australijos ministeris pirmininkas 
Hawke išreiškė nepasitenkinimą Libi
jos veikla pietų Paclfike ir organi
zavimu kiršinimu vienos bendruo
menės grupės prieš kitą.

Pabaigoj gegužės mėn. trys mela- 
nesų tautos susitiks ir tarsis įvairiais 
reikalais, jų tarpe libijiečių susidomė
jimu ir veikla pietų Pacifike.

Šio mėnesio pradžioje, užsienių 
reikalų ministeris Hayden nuvyko į 
Naująją Zelandiją, kad aptartų su 
ministeriu pirmininku Lange Libijos 
veiklą pietų Pacifike.

Canberros ir Tripoli santykiai 
pašlijo seniau, taigi niekas nesistebi 
dėl tokių įvykių.

INDIJOS M1NISTERI0 
PIRMININKO PRAKALBA.

Indijos sostinėje New Delhi minis
teris pirmininkas Gandhi sakė prakal
bą keliems šimtams tūkstančių klau
sytojų. Iš jo kalbos aišku, kad jis nori į 
savo pusę patraukti kairiuosius ir 
tuos, kurie yra nusistatę prieš 
amerikiečius.

Gandhi, nevadindamas Amerikos 
vardu, puolė tuos, kurie labai daug 
padeda Pakistanui, nekreipdami dė
mesio į tai, kad Pakistanas ruošia 
atominę bombą, kuria galėtų pulti 
Indiją. Gandhi pasakė, kad Pakistanas 
nusipirko atominę technologiją iš 
užjūrių.

"Jeigu mus kas bandys gąsdinti 
puolimu, tai mes jiems duosim tokią 
pamoką, kurios jie niekada nepamirš ir 
jų "mokytojai" taip pat susilauks 
pamokos, kurios nepamirš", pareškė 
Gandhi.

Vakarų politikai mano, kad tokia 
Gandhi kalba yra tik noras šiek tiek 
geriau sutvarkyti politines problemas, 
kurių jis turi apsčiai.

Amerikiečiai, valdžios pareigūnai 
sako, kad Gandhi tik kalba "skam
biais" žodžiais. Jis visą laiką siekia 
vakariečių pagalbos.

Indijos opozicinės partijos siekia 
Gandhi nušalinimo, bet po Gandhi 
"oratorijų", trukusių dvi dienas, 
opozicinės partijos liko nesusivieni
jusios.

IRAKO LĖKTUVAI BOMBARDAVO 
AMERIKIEČIŲ LAIVĄ

Amerikiečių karo laivai patruliuoja 
Persijos įlankoje. Prezidentas Reaga- 
nas griežtai pareiškė, kad kariniai 
laivai patruliuos tam, kad įlanka būtų 
atvira viso pasaulio laivams.

Irako lėktuvai bombardavo JAV- 
bių laivą "Stark” Persijos įlankoje, 
užmušdami 28 įgulos narius ir sužeis- 
dami daugelį, nes laivas pradėjo degti. 
Du jūreiviai žiauriai apdegė'.

Irako ambasadorius JAV-bėse, Va
šingtone, gegužės 19-tą pareiškė, kad 
Irako kariniai lėktuvai amerikiečių 
laivą "Stark" bombardavo per klaidą.

Irako ambasadorius pasakė, kad 
Irako kariniai lėktuvai niekada ne
bombarduotų amerikiečių laivo. Jie 
sekė vieną Irano laivą.

Vienas Irako lėktuvų pilotas, 
"išėjęs į pensiją", apklausinėtas 
žurnalistų Bagdade pasakė, kad 
lėktuvų, ypač "džetų" pilotai nega
lėtų atpažinti radare kokios tautybės 
ir kokio tipo laivas. Laivą "Stark" jie 
palaikė Irano laivu ir dėl to 
bombardavo.

Iranas ir Irakas jau šeši metai, kaip 
kovoja. Amerikiečiai pradėjo palai
kyti Iraką, nes jų nuomone, dėl 
tebesitęsiančio karo tarp tų dviejų 
kraštų yra kalti iraniečiai.

Irako valdžios organai Bagdade 
tiria visą tą nemalonų reikalą.

Lietuvoje
VIKTORAS PETKUS PARAŠĖ 

VEIKALĄ KALĖJIME.

Literatūros istorikas Viktoras Pet
kus kalėjime parašė 33 tomus, 
kiekvienas po 100 lapų iš pasaulinės 
literatūros istorijos.

į laisvę išleistas Šaranskis, kalėjęs 
kartu su Petkum, pranešė, kad Petkus 
pradėjo rašyti 1978 m.

Šaranskis pareiškė, kad Petkui leido 
rašyti su sąlyga, kad rašytų rusiškai. 
Visa, ką jis rašo, yra perskaitoma 
kalėjimo sargų ir grąžinama, jei 
neranda nieko nepageidautino.

Kaliniai gali laikyti knygas ir 
laikraščius pasiskaitymui ir dalintis su 
draugais.

Viktoras Petkus rašo naktimis, 
atidirbęs jam nustatytą darbą. 
Deja, dabar jo rankraščius konfiskavo. 
Disidentai bijo, kad rankraščiai bus 
sunaikinti arba patalpinti Mokslų 
akademijoj, nepažymint kas tą veikalą 
paruošė.

MŪSLJ TĖVYNĖ

Alytaus Parkas

Pasirodo, kad Petkus 33-juose 
tomuose sutelkė 45,000 biografijas 
įvairių rašytojų.

Disidentai kreipėsi į Vakarus, 
prašydami dėti pastangas, kad rank
raščių nesunaikintų. Draugai ir gimi
nės pranešė, kad prieš dvejus metus 
kalėjimo sargai sudegino Petkaus 
parašytą studiją "Krikščionybė ir 
Judaizmas". Petkus to veikalo kopiją 
pasiuntė į Lietuvą, bet ji "dingo" 
pakely. Sovietų cenzoriai tą kopiją 
"sutvarkė". Viktoras Petkus yra 57 
m. Jis yra įkūrėjas Lietuvių Helsinkio 
grupės, 16-ka metų kentėjo sovietų 
kalėjimuose, kaip politinis kalinys.

Šių metų rugpjūčio mėn. jis pradės 
vietinį ištrėmimą. Jį turėtų paleisti 
rugpjūčio mėn. 1992 m.

"ALEKSOTO" STIKLAS 
"Aleksoto" stiklo gamykla Kaune 

susilaukė naujų pastatų ir naujo 
meninio stiklo skyriaus, kuris jau 
pradėjo gaminti šviestuvus. "Alekso
tas" dabar turi ir spalvoto stiklo. 
Gaminiai taps patrauklesniais, juos 
pradėjus puošti skaidriais dažais. 
Spalvoto stiklo gaminiais rūpinasi 
dailininkai V. Grabauskas, R. Leona
vičius, A. Gutauskas ir A. Daugėla. 
Technologo pavaduotoja Violeta Ro- 
meikienė informuoja, kad spalvoto 
stiklo skyriuje yra žaliavų maišymo ir 
spalvų nustatymo baras, silosinis 
sodos sandėlis. Naujame skyriuje 
stiklas lydomas elektrinėse krosnyse, 
kurios yra daug ekonomiškesnės. Mat 
dujinėse krosnyse panaudojama tik 20 
procentų, o elektrinėse - 80 proc. 
visos jų šilumos. Pagerėjo darbo 
sąlygos, nes dabar stiklo lydymosi 
temperatūra yra keturiskart mažesnė.
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MOTI NĖLE MA N O!

(Paskaita Motinos Dienos proga
Perthe).

Taip ir panašiai prasideda daugelis 
mūsų liaudies dainelių apie gyvenime 
mums taip brangų asmenį - motinėlę, 
kurios atminimą šventėme mūsų 
tėvynėje pavasario pilname žiedų, 
gegužės mėnesy.

Ir ar tai stebėtina? Visų mūsų nuo 
pat kūdikystės linksmumuose ir verks 
muose, džiaugsmuose ir kančiose 
sukrykšCiamas, sušunkamas, suvaito- 
jamas žodis buvo ir pasiliko: "Mamai"

Daug žodžių išnyko per ilgus 
amžius žmonių kalbose. Daug žodžių 
jgijo kitokią prasmę ir turini. 0 išliko, 
yra ir bus, pats tvirčiausias žodžių- 
žodis-Motina. Motina iš amžių atėjęs j 
amžius nueinantis žodis. Kaip saulė. 
Kaip visata. Kaip ir visa žmonija.

Nerasime dienos, kad savo jaus
muose ir mąstymuose, mes neprisimin
tume Motinos. Kiekvienas savo moti
nos, to veido, kur; pamatėme pirmiau
siai mūsų gyvenimui brėkštant...

Mes, kad ir jau baltaplaukiai, žili, 
suraukšlėtais veidais, metų naštos 
palenkti, savo motinų akyse liekame 
vaikeliai: gležnučiai ir silpnučiai 
nuolatos reikalingi jos meilės , globos 
ir užuojautos, patarimų ir (spėjimų, 
bei paglostymų už ką nors gerą...

Ir keista, kad mes savo motinas, kad 
ir kur nors toli esančias nuo mūsų net 
ir jau seniai palaidotas, vis jaučiame 
greta savęs, lydinčias mus visur, kaip 
kokias mūsų gerąsias dvasias... 
Pajuntame jas greta savęs džiaugs
muose ir savo šių tremties dienų 
karčiuose sielvartuose...

Sakykit, ar kartais mes netariame 
savo širdyse patys sau: "Kaip gaila, 
kad šito negali žinoti, ar matyti mano 
motina? Ji taip pasidžiaugtų!"... 
O gal ir: "gerai, kad šito nežino ir 
nemato mama! Kiek aš jai vargšelei 
padaryčiau skausmo"... -y

Ir neretai būna, kad mes atsidūrę 
painiose gyvenimo aplinkybėse, spręs
dami koki sunkų uždavinį, pagalvo
jame: "0 kažin kaip dabar pasielgtų 
mano motinėlė?, ką ji man patar
tų?"...

Mano mieli! Kiekvienas mes savo 
jausmuose ir mąstymuose galime rasti 
kažką gero ir labai svarbaus, ką mums 
įdiegė motinos. Ir tas "kažkas" yra 
labai esminis, ko negalėjo duoti jokia 
mokykla ir jokios gyvenimo pamokos. 
Tai paveldėjimas tik iš mūsų motinų! 
Daug kas mus mokė: mokyklos, 
knygos, gyvenimas. 0 vis dėlto 
jaučiame, nulemia tie moraliniai ir 
etiniai pradai, kuriuos iš pat mažystės 
įdiegė mums motinos. Jie, tie pradai 
pagal savo esmę surikiuoja mums iš 
kitur įgyjamas žinias ir gyvenimo 
patyrimą, - karčias ir malonias 
gyvenimo pamokas.

Tie pradai mums yra tvirti ir 
neginčijamo teisumo. Jie mums turėtų 
būti amžina kelrodė žvaigždė, kol 
esame gyvi. Ir tik tomis gairėmis 
turėtų būti nusmaigstytas mūsų kelias 
į ateitį. Bet ar mes mūsų motinėlių 
nurodytu takeliu einame? Manau, kad 
ne' visi! Mes vis daugiau ir daugiau 
pasiduodame svetimoms idėjoms, pa
mirštame tą kalbą, kuria ji mus mokė 
pirmuosius žodelius tariant ir tą žemę, 
ant kurios ji mus pastatė pirmuosius 
žingsnelius žengti...

Mano brangūs broliai ir seserys! 
Šios motinos dienos minėjimo proga 
prisiminkime mūsų motinas ir pasiža
dėkime gyventi ir elgtis taip, kad joms 
nereikėtų dėl mūsų lieti ašarų ir kad 
jos galėtų drąsiai sakyti: "Vaikeli, aš 
Tavimi didžiuojuosi!"

Ir tik šito dėka dar ilgam laikui 
pasiliks nepažeista mūsų lietuviškų 
motinų garbė, didybė, galybė ir jų 
amžinumas.

J. Krupavičius.
Mūsų Pastogė Nr. 20 1987. 5. 25 , 
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Lietuvoje
ELTA PRANEŠA

Š. m. kovo 28 d. Vyskupas Julijonas 
Steponavičius pasiuntė Vyskupui Po- 
viloniui sekantį laišką:

Jūsų Ekscelencija,
Lietuvos Bažnyčios vyskupai ir 

valdytojai atsiuntė man jų parašytą š. 
m. kovo 11 d. raštą, kuriame kreipiasi 
į mane su pasiūlymu vadovauti 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus 
iškilmingoms pamaldoms, kurios vyks 
Vilniuje, Šventųjų Apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje ir pasakyti pagrin
dinį pamokslą. Tas ekscelenciją ir 
prakilnybių raštas duoda man ga
limybę pasisakyti dėl jubiliejaus 
iškilmių.

Didžiosios jubiliejaus pamaldos turi 
būti Lietuvos vyskupų konferencijos 
ir Lietuvos krikšto jubiliejaus komisi
jos trijų metų pasirengiamo darbo 
vaisius. Manau, kad tiek vyskupų 
konferencija, kiek krikšto jubiliejaus 
komisija savo posėdžiuose apsvarstė 
ir priėmė konkrečius nutarimus kaip 
turi būti švenčiamas Lietuvos Krikšto 
600-tų metų jubiliejus.

Nedalyvaudamas nei viename vys
kupų konferencijos posėdyje, nes į jos 
posėdžius nesu kviečiamas, nieko 
nežinau kokie buvo padaryti nutari
mai ir duoti nurodymai kurių tenka 
laikytis, kad jubiliejaus iškilmės būtų 
didingos ir įspūdingos. Todėl nedrįstu 
vadovauti jubiliejinėms iškilmėms 
būkštaudamas nukrypti nuo vyskupų 
konferencijos priimtų nutarimų jubi
liejinių iškilmių klausimu. Be to, 
gyvendamas Žagarėje, toli nuo Vil
niaus, neturiu galimybės pasitarti su 
Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonu ir krikšto jubiliejaus komisijos 
nariais dėl Jubiliejinių iškilmių tvar
kos ir eigos.

Pagaliau, iš atsiųsto man rašto 
atrodo, kad numatomos vienerios 
bendros pamaldos lietuviams ir len
kams. Tokios bendros jubiliejinės 
pamaldos būtų be dvasinio nuostolio 
tikintiesiems, jei jos vyktų ne 
bažnyčioj, o po atviru dangumi, 
didelėje aikštėje, miesto stadione. Kai 
nėra galimybės atlikti pamaldas po 
atviru dangumi kuriame nors stadione, 
reikėtų taip susitvarkyti, kad tikin
tieji galėtų skaitlingiau dalyvauti 
jubiliejinėse pamaldose.

Todėl Lietuvos Krikšto 600 metų 
jubiliejinės pamaldos birželio 28 d. 
turėtų vykti tuo pačiu laiku, pav. 12 
vai. keliose Vilniaus miesto bažny
čiose, būtent, Šv. Teresės - Aušros 
Vartų, Šv. Apašt. Petro ir Povilo, Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios - lietuviams; o Dominikonų 
ir šv. Rapolo - lenkams.

Kiekvienoje bažnyčioje jubilie
jinėms pamaldoms vadovautų vys
kupas, kuris pasakytų pagrindinį 
pamokslą arba paprašytų jį pasakyti 
kurį nors kunigą. Apie jubiliejaus 
iškilmių laiką, vietą ir tvarką rei
kėtų iš anksto paskleisti visose 
Lietuvos bažnyčiose.

Tegul praeina didžiosios jubiliejinės 
iškilmės Vilniuje taip, kad jos būtų 
mūsų Šventos Bažnyčios gerovei ir 
garbei bei tikinčiosios luaudies 
džiaugsmui Ir naudai.

Su tikra pagarba ir meile. 
Vyskupas Julijonas Steponavičius.
Žagarė, 
1987 m. kovo 28 d.

Kultūrinėje veikloje
Būrys kauniečių dailininkų, dirban 

čių dailiosios keramikos gamykloje 
"Jiesia", savo darbams sėkmingai 
panaudoja kaulų porcelianą, pasižy
mintį baltumu, skaidrumu ir trapumu. 
Pirmąją porcelianinės mažosios skulp
tūros darbų parodą Kauno fotomeno 

ųsl. 2

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Atidarymo Komisijos Nariai.

Pirmoje eilėje: - Balys Barkus, Irena Zakarauskienė, Dan Bleri, Birutė 
Aleknaitė, Virginija Coxaite,Linda Biellūnaitė, Kristina Virgeningaitė, Rūta 
Kavaliauskaitė.
Antroje eilėje: - Laurie Cox, Marina Coxaite, Vytenis Šliogeris, Viktoras 
Šliteris, Rita Barkutė, Albinas Giniūnas, Kristina Coxaite, Daiva Labutytė - 
Bieri, Rikis Šliteris. Nuotraukoje trūksta - Jūratės Reisgytės-Fraser.

galerijoje surengė keramikė Valerija 
Liaugaudienė, 1984 m. baigusi Vil
niaus dailės instituto vakarini fakul
tetą Kaune.Kartu tai buvo ir pirmoji 
stambesnė lietuviško porceliano paro
da. Mažajai skulptūrai atstovauja dail. 
V. Liaugaudienės kūriniai - "Aukoji
mas žalčiui", "Nesuvaldomi diskai", 
"Išsaugokim paukščiui namus", "Lai
vas i nebūti". Juos ir kitus darbus 
jungia pagrindinis kūrinys "Quo va- 
dis?" ("Kur eini?"). Lankytojus 
žavėjo dail. V. Liaugaudienės kūri 
niams panaudoto porceliano baltumas, 
lengvumas ir peršviečiamumas. Lietu
viškasis porcelianas yra jaunas, pasi
rodęs tik aštuntajame dešimtmetyje.

Kauno J. Gruodžio aukštesniosios 
muzikos mokyklos liaudies instru
mentų orkestras, vadovaujamas Lion
gino Gadliausko, dideliu koncertu 
paminėjo du veiklos dešimtmečius. 
Šiame laikotarpyje orkestras iš kuk
laus studijinių poreikių ansambliuko 
išaugo i ryškų koncertini kolektyvą, 
sugebantį atlikti visas lietuvių kom
pozitorių kūrinių partitūras, nors Jo 
sudėtis pilnai pasikeičia kas ketveri 
metai. Sukakčiai skirtame koncerte 
skambėjo lietuvių kompozitorių kūri
niai. Klasikai atstovavo J. Švedo 
"Klonių aidai", su jaunatvišku užside
gimu atlikta humoristinė V. Bagdono 
overtiūra "Sartai". Liaudies instru
mentų orkestras taipgi atliko A. 
Bražinsko, V. Mikalausko, B. Dva
riono, A. Lapinsko, V. Švedo, V. 
Juozapaičio pjeses, R. Žigaičio, L. 
Abariaus ir L. Povilaičio dainas, 
solistais pasikvietęs mokyklos dėsty
tojus J. Bukauskaitę ir V. Cepkų, 
moksleivi A. Adomavičių.

Kazys Ambrasas, literatūros kriti 
kas, staiga mirė Vilniuje balandžio 11 
d. Velionis, gimęs 1931 m. birželio 25 
d. Joniškio apskrities Gasčiūnų kaime, 
lietuvių kalbų ir literatūrų studijavo 
Vilniaus universitete, dirbo savait
raščio "Literatūra ir menas", lei
dyklos "Vaga" redakcijose. Litera
tūrinėje kritikoje plačiau pradėjo 
reikštis nuo 1952 M. Yra palikęs 
straipsnių knygas " Literatūros akira
čiai", "Kritikos etiudai", "Mintys 
kelyje", "Pažangioji lietuvių kritika", 
monografiją "Skaitau Baltušį", studiją 
"Romano likimas, arba Liudo Vasario 
draugai k priešai", analizuojančią 

V. Mykolaičio-Putino romaną "Al
torių šešėlyje". Už kritikos darbus yra

laimėjęs respublikinę 1979 m. premiją.

Šiaulių kultūros namuose pasibaigė 
respublikinis saviveiklinių Lietuvos 
dūdų orkestrų konkursas "Gaudžia 
trimitai". Baigminėje geriausiųjų ko 
voje susitiko 34 orkestrai, kuriems 
teko varžytis keturiose grupėse. 
Geriausių orkestrų grupėje pirmą 
vietą laimėjo A. Ziegoraičio vadovau
jamas "Kybartų" orkestras, kurį 
vertintojai pripažino ir geriausiu 
saviveikliniu orkestru visame kon
kurse. Antroji vieta teko V. Kerbelio 
vadovaujamam Vilniaus universiteto 
studentų orkestrui "Oktava", trečioji
- Kauno "Pluoštui" su vadovu J. 
Kučiausku. Rajonų centro grupėje dvi 
pirmąsias vietas išsikovojo Jurbarko 
rajono statybos valdybos ir Kupiškio 
rajono kultūros namų orkestrai, 
vadovaujami A. Lapės ir V. Mulerčiko. 
Antrąją vietą Užėmė Biržų rajono 
kultūros namų orkestras su vadovu G. 
Korsaku, trečiąją - V. Balčiūno 
vadovaujamas Kaišiadorių rajono kul
tūros namų orkestras. Miestų grupėje 
vertintojų komisija, vadovaujama 
prof. E. Brazausko, I vieton įjungė du 
orkestrus: Palangos miesto kultūros 
namų (vadovas R. Petraitis) ir 
Vilniaus elektromechanikos techni
kumo (vadovas A. Kučinskas), II 
vieton - Klaipėdos "Trinyčių" klubo 
(vadovas A. Duoblys) ir Vilniaus 
elektros suvirinimo įrengimų (vadovas 
T. Jurkūnas) orkestras, III vieton - 
Kauno miesto radijo gamyklos or
kestrą su vadovu J. Kupstu ir R. Jočio 
vadovaujamą orketrą iš Alytaus. 
Zoninių bei kaimo kultūros namų 
grupėje I vieta teko Mažeikių 
elektrotechnikos gamyklos orkestrui, 
diriguojamam R. Bagdonaitės, II vieta
- Telšių rajono Viešvėnų kultūros 
namų muzikantams.

Genovaitė Kazokienė 
GARSINA

LIETUVIŲ VARDĄ TASMANIJOJE.
Tasmanijoje, Hobarte išeinąs 

laikraštis "The Mercury" išspausdino 
Genovaitės Kazokienės nuotrauką, 
laikančią rankose Čiurlionio kūrinio 
"Andante" įrėmuotą reprodukciją.

Po to seka išsamus straipsnis apie 
Genovaitės Kazokienės studijas ir jos 
pasakojimas apie lietuvių tautos 
kančias, kai sovietai Lietuvą okupavo 
ir ištrėmė daugybę lietuvių į Sibirą.
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LITUANISTINIAI KURSAI

Medžiuose skendi gimnazijos rūmai
- Ashfieldo berniukų. Šeštadieniais 
čia suvažiuoja šimtai gimnazistų iš 
įvairiausių Sydnejaus priemiesčių, 
nuskamba čia taip pat ir lietuvių 
kalba.

Jaunas žmogus atviras įvairioms 
galimybėms. Jis - laisvas pasirinkti, 
apsispręsti. Eidamas šeštadienio mo
kyklon, t.y., pradėdamas lankyti 
Lituanistinius kursus lietuvis jaunuolis
- lė susiduria su (vairių tautybių 
gimnazijos mokiniais, kalbančiais 
įvairiomis kalbomis, arba tiksliau, 
besimokančiais įvairių kalbų. Jis 
neišvengiamai įsisąmonina - jis lietu
vis, pasisako už lietuvių kalbą. Arba, 
retu atveju, jeigu ir ne lietuvis, nori 
išmokti lietuviškai. Tai yra oficialioji 
kalba Lietuvoj, Sovietų okupuotoj.

Lietuviškai kalba didesnės ar ma
žesnės grupės Amerikoj, Kanadoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Prancūzijoj ir 
Australijoj.

Kalba yra natūralus bendravimo 
būdas žmogaus su žmogumi. Kalba 
žmogus gali išreikšti savo mintis, 
norus, jausmus, pageidavimus. Kalba 
taip pat pasako apie žmogaus tautinę 
kilmę, jo tautos kultūrinę ir ekono
minę būklę.

Mokytojo atsakomybė tad yra 
pabrėžti lietuvių kalbos išlaikymo 
prasmę, rasti būdus mokinius sudo
minti. Dažnai jau kiek susipažinę su 
lietuvių kalba, geografine Lietuvos 
padėtim, politine situacija, mokiniai 
plačiau supažindinami su Lietuvos 
istorija, lietuvių literatūra ir ryškes
niais kultūriniais pasireiškimais lietu
vių tautoje: krašte ir išeivijoje.

Sydnejaus Lituanistiniai Kursai 
prasidėjo 1978 m.NSW Valstijos Švie
timo Ministerijos globoje. Lietuvių 
kalba buvo (vesta i abitūros egzami
nus australiškose gimnazijose, lygia
teisiai su prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. Mokinių skaičius svyruoja 
tarp 15-36. Syllabus nustatomas 
Syllabus Komisijos. 2-jų vienetų 
lietuvių kalbos baigiamasis t.y. abi
tūros egzaminas yra aukšto lygio. 
Kalbos studijai pagrindu yra imamas 
vadovėlis "Introduction to Modern 
Lithuanian" (Dambriūnas, Klimas, 
Schmalstieg). Pamokos vyksta šešta
dieniais Ashfield Boys' High School 
nuo 8.30 - 11.30 vai. ryto. Jaunesnės 
klasės dirba 2 valandas, vyresnės 
(Years 11-12) - 3 valandas. Kadangi 
Lit. Kursai tiesioginiai priklauso nuo 
Australijos Švietimo Ministerijos (De
partment of Education), mokytojai 
yra valdžios apmokami. Taip pat 
valdžia apmoka dalj išlaidų vadovė
liams.

Australijos Lietuvių Bendruomenė, 
taip pat ir Australijos Lietuvių 
Fondas Lituanistinius Kursus viso
keriopai remia, sakykim, geriausiai 
išlaikęs abitūros egzaminus, kiek
vienais metais, gauna pirmą prizą 
(piniginę premiją).

Australijoj, kuri yra geografiškai 
izoliuota nuo kitų kraštų, ir kur jau 
nuo 1788 m. oficialiai buvo (vesta 
anglų kalba ir kur mokyklose nebuvo 
pabrėžiama ypatinga svarba, respek- 
tas svetimoms kalboms, naujieji atvy
kėliai, norintieji laikytis savo tėvų 
kalbos ir norintieji išmokyti savo 
vaikus, susiduria su (vairiomis proble
momis. Neišvengiamai tėvams kyla 
klausimas - ar turėtų vaikai laikytis 
tėvų kalbos, ar ribotis vien anglų 
kalba. Jo brendimas priklauso nuo tiek 
daug - tėvų, draugų, mokyklos (takos. 
Kyla klausimas: kokia nauda? Ar jis 
tikrai išmoks skaityti, rašyti, išversti 
iš anglų kalbos ( lietuvių kalbą ir 
atvirkščiai?
Mokytojai mato problemą, bet ieško 

vis naujų būdų, metodų kaip sudo
minti, motyvuoti mokini, kad lietuvių 

kalba jam virstų realia, egzistuotų 
šalia anglų kalbos, kurią jis naudoja 
kasdieninėj aplinkoj. Mokytojo parei
ga Htuanistinėjklasėjpabėžti lietuvių 
kalbos išlaikymo prasmę, kultivuoti 
mokiniuose supratimą - kaip būtina 
yra išlaikyti tęstinumas su Lietuvos 
praeitim, supažindinant taip pat su 
dabartine krašto padėtim.

Naudojantis moderniais mokymo 
metodais,mokiniai gerai paruošiami 
abitūros egzaminams (H.S.C.). Kiek
vienam mokiniui skiriamas individu
alus dėmesys. Kandidatai abitūros 
egzaminams metų bėgyje turi parašyti 
2 essays' - istorinėm ar kultūrinėm 
temom, maždaug po 1500 žodžių. 
Dažnu atveju geras pažymys iš 
lietuvių kalbos, prisidėjęs prie 
bendros egzaminų sumos, pakelia 
matrikuliacijos pažymių lygi ir sutei
kia galimybę patekti į norimą fakul
tetą universitete arba technikos 
mokykloje. Tam tikras procentas 
užskaitomas ir už parašytus essays .

Teturime vieną klasę Ashfielde, 
kurioje mokomi visų klasių mokiniai. 
Lituanistinius kursus yra baigę jau 28 
mokiniai, o šiais metais turime net 6 
abiturientus.

Sėkmingai išlaikę abitūros egza
minus 1986-ais metais yra šie 
mokiniai:
Justinas Ankus, aukštais pažymiais 
išlaikęs egzaminus, yra populiarus 
lietuvių bendruomenėj - vargo- 
ninkaująs jau 4 metus, reiškiasi taip 
pat ir tautiniuose šokiuose. Linksmo, 
gyvo būdo, Justinas yra dalyvavęs 
1985-jų Ateitininkų Kongrese, Ame
rikoje, kur teko susipažinti su 
aktyvuoju Amerikos lietuvių jaunimu.

Numatęs studijuoti Technologijos 
Institute (Bachelor of Business- 
Accountancy, Marketing), vėliau, pa
sitaikius galimybei, studijuos NSW. 
Muzikos Konservatorijoj vargonus, 
dirigavimą, dainavimą (jau yra išban
dęs didžiuosius Sydnejaus Town Hall 
vargonus).

Margaret Jodlovičiūtė, geriausiais 
pažymiais išlaikiusi egzaminus, vistik 
nusprendė metus kartoti (pagerinimui 
bendros egzaminų sumos. Norinti 
studijuoti Technologijos Institute 
(Bachelor of Business), Margaret 
domisi svetimomis kalbomis, ypač 
ispanų (patinka jų tautinis charak
teris, kultūra). Domisi pasauliniais 
įvykiais, problemomis. Domisi menu. 
Daug skaito. Ateityje nori pakeliauti 
po pasauli, susipažint su (vairiom- 
kultūrinėm apraiškom.

Denis Staitis, mėgstąs gamtą, jau 
studijuoja Penritho College (Bachelor 
of Science - Study of Animals and 

plants). Geras sportininkas, Denis taip 
pat groja grupėj "Joint Leaders" 
(būgnas - studijuoja privačiai jau 6 
metus). Dalyvauja tautiniuose šokiuo
se.

Algis Zakarauskas studijuoja Biolo
giją (Maquarie University) - Environ
mental impact studies- CSIRO). Algi 
domina studija: kiek žmogus veikia į 
gamtą, aplinką? Daug skaito, ypač 
biografijas (žmogaus nesibaigiančios 
pastangos (vairiuose gyvenimo sunku
muose). Geras plaukikas (surfboard), 
o taip pat ir tautinių šokių šokėjas.

Giedrius Dryža, puikiai išlaikęs 
abitūros egzaminus iš lietuvių kalbos, 
vienas iš tų retų suaugusiųjų stu
dentų, gavęs 100 iš 100. Giedrius 
norėjęs pagilinti savo žinias, kai ką 
primiršto prisiminti, atsiradus progai 
padiskutuoti klasėje (vairiom temom, 
nes j( domina Lietuvos istorija, 
literatūra,rūpi aktualūs šių dienų 
(vykiai. Giedrius jau seniai yra baigęs 
Elektros Inžinerijos mokslus (Uni
versity of NSW.) ir dirba kaipo 
inžinierius (District Engineer, 
Parramatta). Uoliai dalyvauja lietu-

Sydnej aus Lituanistinių kursų 
mokiniai su -vedėja Aldona 
VesClijnaite — JanaviOi ene.

I- je eilėje iš kairės: Monika Migutė, Margarita Jodlavičiūtė, Dana Staitytė 
ir Betina Migutė.
II— je eilėje : Vilija Burneikytė, Rima Christensen, Aldona Vesčlūnaitė - 
Janavičienė, lituanistinių kursų vedėja, Robin Cobb, Paulius Šliogeris ir 
Povilas Nagulevičius.
Stovi iš kairės: Robertas Bučinskas, Petras Šumskas, Petras Burokas, Simas 
Ankus, Ričardas Gudaitis ir Antanas Šarkauskas.

Nuotrauka Algimanto Burneikio.

vlų bendruomenės pasireiškimuose, be 
to žaidžia stalo tenisą, sųuashą.

Šių metų mokiniai: Simas Ankus, 
Robertas Bučinskas, Vilija Burnei
kytė, Petras Burokas, Robin Cobb, 
Regina Coxaite, Ričardas Gudaitis, 
Margaret Jodlovičiūtė, Betina ir 
Monika Migutės, Povilas N agulevičius, 
Antanas Šarkauskas, Dana Staitytė, 
Paulius Šliogeris, Petras Šumskas. 
Suaugusieji, vadinami privatūs moki
niai: Patricija Karvelienė, Rima ir 
Sidsel Kristensen.

Daug valandų klasėje praleidžiama 
nagrinėjant lietuvių literatūrą, kuri 
yra turtinga autoriais. Populiarūs yra 
trumpi apsakymėliai - short stories: 
temų (vairumas, spalvingi charak
teriai, stiliaus prašmatnumas - origi
nalumas. Šių metų programoj sekan
tieji autoriai: A. Baronas, J. Gliaudą, 
V. Alantas, K. Almenas, R. Spalis, M. 
Katiliškis. Poezijoj: J. Aistis, B. 
Brazdžionis, V. Mačernis, J. Mekas, H. 
Nagys, H. Radauskas, Liūne Sutema, 
J. Vaičiūnaitė. T. Venclova.

Aldona Vesčiūnaitė-Janavičienė.

MELBOURNE
LIETUVIŲ SODYBA

Intensyviai darbuojasi naujai iš
rinktasis komitetas, kuris savo antra
jame posėdyje, Levickų mansione, 
aptarė visą eilę svarbių organizacinių 
funkcijų.

Baigiami ruošti Sodybos registra 
vimo oficialūs raštai, kurie turi būti 
užpildyti pagal Viktorijos valstijos 
naujuosius reguliavimus. Šie naujieji 
(statai bus išstatyti Lietuvių klubo 
bibliotekoje, kur kiekvienas suintere
suotas galės pasiskaityti ir susipažinti 
su pagrindinėmis Sodybos organiza
vimo detalėmis.

Atrodo, kad Melboumo lietuvių 
Sodybos reikalai smarkiu tempu žy

giuoja prie praktiško (gyvendinimo ir 
organizacinis Komitetas nuoširdžiai 
prašo visų Melbourno tautiečių tei
giamai remti š( gražų ir prasmingą 
sumanymą, nes tai turėtų būti visų 
Melbourno lietuvių bendras interesas.

Šios Sodybos organizacijos nariais 
galės būti ne tik asmenys norintieji 
pirktis arba statytis Sodyboje nuosa
vus namus, bet visi tautiečiai, kuriems 
rūpės šios Sodybos ir jos gyventojų 
gerbūvis.

Pirmame visuotiname susirinkime, 
kuriame dalyvavo virš 70 tautiečių, 
buvo nutarta, kad tapti nariu, be jokių 
įsipareigojimų, galima (mokant de
šimts dolerių laikinojo Komiteto 
iždininkui Juozui Petrašiūnui.

Pageidaujantieji pirktis arba staty
tis nuosavus namus Sodyboje, dėl 
išsamesnių žinių, skambinti Danai 
Levickienei telefonu 848 8836, arba 
kreiptis į bet kurį laikinojo Komiteto 
nar(.

Nedelskime ir neužlaikykime šio 
gražaus projekto (gyvendinimo, nes 
anksčiau ar vėliau, visi mes suprasime, 
kad Melbourno ir apylinkės lietuviams 
tautinė Sodyba yra būtina, kurioje 
malonioje atmosferoje patogiai galės 
įsikurti vyresniosios kartos lietuviai, 
žinodami, kad jų ateities gyvenimo 
sąlygomis rūpinsis savi tautiečiai.

Leonas Baltrūnas

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Būdama pensininkė ir sulaukusi 79 
metų, džiaugiuosi, kad "Mūsų 
Pastogė" pagaliau pasidarė, man 
"mano pastogė", gavusi perskaitau 
nuo pirmo iki paskutinio lapo po du 
kartus.

Linkiu ištvermės ir -siunčiu $20 
auką.

Ona Karpavičienė - Belmore, 
NSW.
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SVEI KI NAME

Šiais metais dar vienos Sydnejaus 
lietuvaitės įdėtos pastangos ir darbas 
atnešė užpelnytą atpildą.

Linda Bieliūnaitė sėkmingai baigė 
N.S.W. universiteto gamtos ir ma
tematikos fakultetą ir balandžio 23 d. 
jai buvo suteiktas Bachelor of Science 
laipsnis.

Turbūt mažai kas nepažįsta Lindos, 
kuri jau nuo pat mažens įsijungė į 
lietuvišką gyvenimą. Dar lankydama 
lietuvių parapijos mokyklą įstojo į 
skautų eiles nepraleisdama, turbūt, 
nei vienos stovyklos, paskutiniaisiais 
metais eidama vadovės pareigas.

1982 metais baigė lituanistinius 
kursus gaudama premiją už geriausiai 
išlaikytus baigiamuosius egzaminus.

Studijos universitete Lindai ne 
trukdė ir toliau šokti tautinius šokius 
"Sūkurio" grupėje, kuriai ji priklauso 
nuo vaikystės dienų.

Gražia lietuvių kalba Linda kaip 
pranešėja ar deklamatorė dalyvauja 
minėjimuose, koncertuose ir jaunimo 
parengimuose'. Paskutiniu metu ji 
talkininkauja VI PLIS Kongreso 
pasiruošime.

Tad džiaugiamės ir sveikiname 
Lindą ir jos tėvelius su jos atsiekimais 
ir kartu jai linkime ir ateityje rasti 
laiko ir pasiryžimo dalyvauti lietuvių 
bendruomenės gyvenime.

Gaila tik, kad Sydnejaus lietuviai 
greit neteks šios malonios ir susipra
tusios lietuvaitės. Už poros mėnesių, 
sukeitus! žiedus su Amerikos lietuviu, 
Linda žada persikelti gyventi į 
Kaliforniją.

Linkime mielai Lindai sėkmės jos 
tolimesniame gyvenime kur ji 
begyventų!
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AUSTRALUOS LIETUVIU 
JAUNI MAS

Velykų metu, balandžio 17-18 
dienomis Melbourne įvyko Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos "mažasis 
kongresas". Čia susirinko jaunimas iš 
Sydnejaus, Canberros, Hobarto, Ade
laidės ir Melbuorno. Iš viso dalyvavo 
apie 30 jaunolių. Suvažiavimo progra
ma buvo įdomi ir gerai paruošta. 
Andrius Vaitekūnas, ALJS pirminin
kas, atidarė "mažąjį kongresą" ir 
pasveikino visus dalyvius. Po to sekė 
Sauliaus Varno paskaita apie VI 
kongreso studijų dienas. Jis pranešė 
studijų dienų programą, eigą, tvarką 
ir kitus reikalus. Saulius yra gerai 
susipažinęs su kongreso reikalais, nes 
pats atstovavo Australiją V Jaunimo 
kongrese, kuris įvyko prieš 4 metus S. 
Amerikoje. Dr. P. Kabaila mus visus 
apšvietė apie nacių "medžiokles". Jis 
mums paaiškino, kaip mes lietuviškas 
jaunimas, galime bandyti padėti 
lietuviams ir bendrai visai tautai 
atsikratyti nuo tokių "medžioklių". 
Po to Virginija Bruožytė ir Zita 
Prašmutaitė išsidėstė žemėlapius ir 
vaizdingai klausytojams papasakojo 
apie jų JAV ir Kanados kelionę. Jos 
nuvyko į š. Ameriką sukelti entuzi
azmų lietuvių tarpe, kad jie remtų ir 
gausiai dalyvautų VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese, Australijoje. Po 
pietų dr. A. Stepanas, aktyvus lietuvis 
Canberroje, mums skaitė paskaitą: 
"Jaunimas ir Bendruomenė". Mes 
visi gerai žinome, kad jaunimo veikla 
vis silpnėja. Todėl mums yra svarbu 
kuo dažniau rengti visokius suvažia
vimus, ar tarpmiestinius, ar tarpvals
tybinius ar pagaliau pasaulinius, 
kuriuose jaunimas gali susitikti, susi
pažinti, padiskutuoti ir net susidrau
gauti. Tokiuose suvažiavimuose akty
viam jaunimui yra gera proga pasida
linti mintimis, įgyti daugiau entuzi
azmo ir grįžus į savo miestą, bandyti 
išjudinti apsnūdusį jaunimą.

R. Červino paskaita buvo įdomi: 
"Religijos vaidmuo lietuvybei išeivi
joje ir Lietuvoje". Mums visiems 
pažįstamas, "Jaužinios” redaktorius J. 
Mašanauskas jr., pravedė pokalbį su 
trimis išeivijos lietuviais: M. Coxaite, 
P. Kružu ir D. Baltutyte. Per pokalbį, 
tema: "Ryšiai su Lietuva-teorija ir 
praktika", buvo Iškelta išeivijos 
lietuvių nuomonė apie lietuvį jaunuo
lį, kuris gyvena Lietuvoje ir kuris nori 
apsilankyti VI-jame kongrese. Jonas 
labai realistiškai pailiustravo šią 
hypotetišką situaciją.

D. Baltutytė kalbėjo apie lietuvių 
kalbos reikšmę išeivijos tautinei 
sąmonei. Ji iškėlė daug neatsakomų 
klausimų: ar būti geru lietuvių reikia 
būtinai mokėti kalbėti lietuviškai? Ar 
reikalinga išlaikyti lietuvių kalbų? Ar 
tas lietuvis, kuris nemoka lietuviškai 
kalbėti, bet daug dirba ir pasiaukoja 
lietuviškoje bendruomenėje yra blo
gesnis lietuvis, negu tas, kuris moka 
lietuviškai kalbėti, bet nedalyvauja ir

Rašo - Dana Baltutytė

nesidomi lietuviška veikla?
Po kiekvienos paskaitos vyko disku

sijos, kurios buvo labai gyvos ir beveik 
kiekvienas dalyvis išreiškė savo nuo
monę ir mintis.

Didžiojo penktadienio vakare da
žėme margučius. Kiekvienas bandėme 
kuo gražiau juos nudažyti. Buvo labai 
smagu ir įdomu.

Šeštadienio rytą pradėjome su V. 
Adomavičiaus paskaita: "Sporto 
vaidmuo ir vieta lietuvių bendruome
nėje". Jis teigė, kad sportas duoda 
daug naudos lietuviškai veiklai. Tai 
sukėlė daug priešingų pasisakymų, 
ypač iš Adelaidės ir Sydnejaus 
jaunimo. Juk didesniuose lietuvių 
parengimuose, kaip Vasario 16, Tau
tos šventė ir birželio išvežimai mažai 
dalyvauja sportuojančio jaunimo. Jie 
sakosi negali praleisti treniruočių ar 
rungtynių. Kyla klausimas; - kas yra 
svarbiau, ar treniruotės ir rungtynės, 
ar mūsų tautos švemtės?

Marina Coxaite papasakojo apie 
Vasario 16 gimnaziją, paaiškindama 
kodėl ji yra labai svarbi mūsų 
lietuviškam švietimui. Mano nuomone, 
Australijos Lietuvių Fondas turėtų 
įteikti premiją jaunuollui-ei Australi
joje, aukščiausiais pažymiais baigu
siam lietuvių kalbą gimnazijoje. 
Premija privalėtų padengti vienerių 
metų lankymo ir kelionės išlaidas 
Vasario 16 gimnazijoje. Šitokiu būdu 
kiekvienais metais grįžtų jaunuolis-lė 
į Australiją "lietuviškesnis" ir taip 
papildytų veiklių jaunuolių eiles. Tai 
kainuotų apie 7-8 tūkstančius dole
rių. Manau, kad toks Investavimas į 
mūsų jaunimą apsimokėtų! Kitas, 
veiklus, buvęs Vasario 16 gimnazijos 
mokinys D. Kesminas mums davė 
progos "paragauti" lietuviškos muzi
kos. Danius ne tik kalbėjo apie 
pogrindžio muzikos stilius, bet Jis 
kasečių pagalba mums pademonstra
vo. L. VaiCiulevičius skaitė pas
kaitą: "Tarp dviejų kultūrų užaugusio 
menininko
dilemos ir sprendimų ieškojimas". Ši 
tema yra Linui labai artima, nes Jis 
pats būdamas Australijos lietuvis, 
pergyveno šią problemą.

Kristina Coxaite savo paskaitoje: 
"Mišrių šeimų problemos" iškėlė 
įdomių minčių. Kodėl mes gimę 
Australijoje norime dirbti lietuviškoje 
bendruomenėje? Kodėl mes jai auko
jame savo laisvalaikį? Kodėl mišrių 
šeimų vaikai nutolsta nuo lietuviškos 

bendruomenės? Kaip lietuvių tėvų 
prieauglis gali padėti mišrių šeimų 
jaunimui pritapti ir suprasti ir dirbti 
lietuviškoje aplinkoje?

Paskutinė paskaita dr. R. Barkutės: 
" Išeivijos jaunimo darbai. Ar pateisi
name vyresniosios kartos lūkesčius?". 
Ji mus įtikinėjo, kad mes, jaunimas, 
privalome realistiškai žiūrėti į mūsų 
tautos problemą. Vėl buvo nagrinė
jami klausimai: kodėl mes dirbame 
lietuviškoje bendruomenėje? Ar mūsų 
studijos, darbai ir kiti užsiėmimai 
nukenčia dirbant lietuviškoje 
bendruomenėje?

Po paskaitų įvyko VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo atstovų rinkimai. 
Australijai reikia išrinkti 10 atstovų. 
Buvo 15 kandidatų,iš kurių išrinkti: 
D. Baltutytė (Adelaidė), D. Mauragis 
(Canberra), L. VaiCiulevičius (Hobar- 
tas), M. Coxaite, K. Coxaite, R. 
Červlnas (Sydnejus), S. Varnas, D. 
Kesminas, J. Mašanauskas, R. Barkutė, 
A. Vaitekūnas (Melbournas). ALJS 
pirmininkas (A. Vaitekūnas) yra 
nerenkamas atstovas.

Per tas dvi dienas, kurios taip 
greitai prabėgo, visi dalyvavę šiame 
suvažiavime daug ko išmokome. Be to, 
turėjome progos pasidalinti įspūdžiais, 
mintimis ir džiaugsmais, kuriuos 
gyvendami lietuvių bendruomenėje ir 
joje dirbdami mes išgyvename.

Bandėme geriau pažinti ir net gal 
rasti savo indentitetą. Juk mes esame 
tas jaunimas, kuris yra kilęs, augęs ir 
galbūt pasimetęs tarp dviejų kultūrų. 
Per tokius suvažiavimus, kongresus ir 
panašius susibūrimus, mes turime gerą 
progą tarpusavyje pasikalbėti lie
tuviškai, padiskutuoti įvairias lietu
viško jaunimo, gyvenančio išeivijoje, 
problemas. Svarbiausia įtikinti ir 
įsitikinti, paraginti vienas kitą dirbti 
toliau su lietuvių jaunimu ir nenusi
vilti jei pasitaiko kokių sunkumų ar 
nepasisekimų.

Visų mažojo kongreso dalyvių 
vardu dėkoju Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkui A. 
Vaitekūnui už tokį vertingą ir įdomų 
savaitgalį. Žinau, kiek darbo, pasiau
kojimo ir rūpesčių reikėjo jam įdėti.

Taip pat dėkojame Melbourno 
jaunimui už mūsų priėmimą ir globą.
poooooooooooooooooooooooooooot

Lituanistikos
Se mi naras

Keturioliktas Lituanistikos semi
naras įvyks liepos 18-31 d., Mr. 
Assisi Academy patalpose, Lemont, 
IL. Seminaro mokestis yra 280 dol. 
asmeniui. Tai apmoka pilną pragy
venimą kartu su privačiu kambariu, 
maistu ir mokslu. Studentai, lankan
tieji seminarą, galės gauti University 
of Illinois 3 vai. užskaitą.

Seminare dėstyti yra pakviesti 
lietuvių kalbos žinovai: Antanas 
Klimas, tėv. Juozas Vaišnys, SJ, Ilona 
Maziliausklenė, Violeta Kelertienė, 
Benediktas Mačiuika, Rimvydas 
Šilbajoris Ir Vytautas Kavolis.

Lietuvių jaunimas, mokytojai bei 
asmenys, norį pagerinti lietuvių 
kalbos mokėjimą, prašomi jau dabar 
registruotis. Visais seminaro reikalais 
prašome kreiptis šiuo adresu: Litua
nistikos seminaras, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60630.

A-A. POVILUI GROSUI

mirus, skausmo ir liūdesio prislėgtus nuoširdžiai užjaučiu žmoną Oną, 
dukrą Dalią Burneikienę, jos vyrą Algimantą ir jų šeimą, Grosienės 
motiną Matildą Gečiauskienę, Jos sūnų Bronių Gečiauską ir šeimą, O. 
Grosienės seserį Julijoną Šarkauskienę ir jos sūnų Joną šarkauską ir 
šeimą. Kartu su jais liūdžiu ir dalinuos netekimo skausmu.

Antanas Kutka
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36.000 LAIŠKU IR KAS TOLIAU

Rašo Jurgis Jan ūsaitis
Šie metai didžiosios, labai reikš

mingos sukakties metai. Minime Lie
tuvos krikšto šešių šimtų metų 
sukaktį. Šiai sukakčiai paminėti suju
do viso laisvojo pasaulio lietuviai, o 
taip pat ir pavergtoje tėvynėje ši 
sukaktis, esamose sąlygose, bus mini
ma kuo iškilmingiau.

Apie šios sukakties reikšmę, apimtį, 
.tikslus mūsų spaudoje buvo daug ir 
plačiai rašoma. Nestokota net ir 
neigiamų pasisakymų dėl paties 
Lietuvos krikšto datų ir samprotauta, 
kurią ištikrųjų sukaktį reikėtų minėti. 
Nestokota nuomonių Ir apie skelbia
mąjį Palaimintuoju arkivyskupą Jur
gį Matulaitį. Buvo užsimota iš 
popiežiaus išprašyti sutvarkyti ir 
Vilniaus arkivyskupijos galutiną su
tvarkymą Lietuvos naudai.

Šiems tikslams atsiekti buvo suda
ryti komitetai, suplanuotos plačios 
apimties įvairios programos ne tik 
laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose, 
bet ypač didelis ir pagrindinis 
minėjimas Romoje.

Gerai, kad įvairavo nuomonės, kad 
iškilo nauji samprotavimai, kad mokslo 
žmonių ir mūsų spaudos buvo giliau 
pažvelgta į pačią istorijos raidą ir kad 
išrySkinti Lietuvos pagrindiniai inte
resai. Tai bus tam tikras įnašas 
ateities istorijos tyrinėtojams.

Nežiūrint visų svarstymų, minėjimo 
vežimas riedėjo ir rieda pirmyn. Tam 
įvykiui sparčiai ruošiamasi. Sudarytos 
plačios programos. Laisvojo pasaulio 
katalikų bažnyčios herarkija yra 
paprašyta taip pat tą mums labai 
reikšmingą įvykį priminti tų kraštų 
tikintiesiems. Ypač, atrodo, bus 
iškilmingai sukaktis paminėta JAV ir 
Kanadoj nors ir Australijos lietuviai 
tam ruošiasi.

Pagrindinis minėjimas birželio mėn. 
pabaigoje Romoje. į Romą organizuo
jama visoje Amerikoje ir Kanadoje 
daug specialių ekskursijų.

Minėjimo rengimo komitetas tikisi, 
kad į Romą tuo metu suskris iš laisvojo 
pasaulio bent 10.000 lietuvių. O kad 
toks skaičius pasirodytų, tikrai 
nustebtų Roma, ir pats šv. Tėvas, 
kuris kaip tik pats aktyviai dalyvauja 
Iškilmingame minėjime.

O vistik šis Lietuvos krikšto 
minėjimas, reikia manyti, plačiai 
nuskambės per visą pasaulį ir be 
abejo, gerai pasitarnaus ir mūsų 
tėvynės problemų iškėlimui. Tad mūsų 
visi veiksniai turėtų taip pat gerai 
pasiruošti šiam įvykiui ir pasinaudoti 
reta proga laisvąjį pasaulį supažin
dinti su mūsų pavergtos tėvynės 
rūpesčiais.

Tokiam milžiniškam įvykiui įgyven
dinti reikia daug pastangų ir daug 
lėšų. Vyriausio rengimo komiteto 
samata siekia arti 300.000, - dol. Tad 
kaip šią sumą sutelkti. Komitetas 
paruošė specialų laišką ir išsiuntė 
36.000 laiškų lietuviams, prašant tų 

A. A. POVILUI GROSUI

mirus, jo žmoną, dukterį žentą ir jų šeimą liūdesy, reiškiu užuojautą.

A. Jasaitis - Long Jetty, NSW.

Lietuvių laidojimo biuras

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NS.W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą

laiškų neišmesti, bet nuoširdžiai 
atsiliepti su kad ir mažiausia auka.

Ir kas gi nutiko? Lėšoms telkti 
komiteto vadovas kun. Viktoras 
Dabušis, viešėdamas Daytone Beach, 
Floridoje, pravedęs čia velykines 
rekolekcijas, viename susibūrime pa
sakojo, kad iš tų 36.000 Išsiųstų 
laiškų atsakymų tebuvo susilaukta 
nepilnai 400 šimtai. Tai nuostabiai 
mažas skaičius, o drauge ir keliąs 
susirūpinimą mūsų tautiečių nerū
pestingumu, nenori net atsiliepti į tų 
žmonių milžiniškas pastangas nors su 
menka auka. Iš atsakiusių sutelkta 
pora desėtkų tūkstančių dolerių.

Buvo bandoma ir lietuvių parapi
jose, bažnyčiose, telkti lėšas. Ir čia, 
kun. V. Dabušio teigimu, menka, 
palyginant parama tesusilaukta.

Žinoma, atsirado visa eilė aukoto
jų, kurie prisidėjo su stambia ar 
stambesne auka. Bet iki Velykų dar 
nebuvo sutelkta nei pusės reikiamų 
lėšų, o minėjimas, programų įvykdy
mas, leidinių išleidimas, artėja sparčiu 
žingsniu.

Kur gi pati problema? O gi tai, kad 
iš tų 36.000 gavusių laiškus teatsi
liepė mažas procentas. 0, be to, 
stokota, visuotiniškumo.

Jeigu būtume pasiuntę visi bent po 
dešimkę ir visa problema būtų lengvai 
išsisprendusi ir lėšų būtų užtekę 
visam užmojui įgyvendinti.

Bet taip jau buvo, yra ir, atrodo, 
bus, kad daug "pašauktų, bet maža 
išrinktų", kas nutiko ir šiuo atveju.

Ar nevertėtų 'tuo reikalu kiekvie
nam rimčiau susimąstyti.
Dešimkė, manau, neperdauglausia 
apsunkintų šeimos biudžetą. Nekalbu 
apie sunkiai besiverčiančius. Be juk 
dabar turime tiek daug prasikūruslų, 
geriau gyvenančių. Gal kai kas 
pasakys - prašo, prašo, prašo, visi 
prašo aukų, tad kur čia ir besuskubsi 
aukoti - Taip, tiesa, visi prašo aukų. 
Bet jeigu visuotinai atkreipsime 
dėmesį į svarbiausius, vienkartinius, 
skubios aukos reikalingus užmojus ir 
juos paremsime, vargu ar nukentės 
mūsų pragyvenimo lygis. Tiesa, 
laisvojo pasaulio lietuviai įvairiomis 
progomis ir į įvairius fondus sukioja 
milijonines sumas. Tai liudija mūsų 
gyvastingumą, atsparumą, kil— 
naširdiškumą ir meilę lietuviškiems 
darbams.

Su gilia pagarba ir dėkingumu 
turime visus tokius aukotojus minėti. 
Na, gal ir Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimo komitetui nušvis giedresnė 
diena ir iš finansinių sunkumų pavyks 
išbristi. To tikimės.

Junkimės tad visi į šį didįjį darbą 
sava auka.

A. A. M. MA L AI TI S

Negailestinga mirtis ir vėl prare
tino lietuvių eiles Sydnejuje. 
Gegužės mėn. 12 dieną staiga mirė 
Mikas Malaltis gyvenęs Riverwoode.

Mikas Malaitis gimė 1922 m. kovo 
mėn. 15 d. Kaune; iš profesijos buvo 
spaustuvininkas-mašinistas. 1941 me-
tais vedė Bronę Morkūnaitę.

Tėvynei šaukiant stojo į Vietinę 
Rinktinę. Vokiečiams klastingu būdu 
likviduojant Rinktinę pabėgo ir buvo 
Gestapo ieškomas.

Raudonajam siaubui artinantis pa
sitraukė su žmona į Vieną, Austriją, o 
vėliau karui pasibaigus atsidūrė Ba
varijoj, Memmingeno D. P. stovykloje.

Mikas buvo malonaus ir draugiško 
būdo ir čia gavo stovyklos teatro 
administratoriaus vietą. 1949 m. kartu 
su žmona emigravo į Australiją ir 
apsigyveno Sydnejuje.

Tuo metu Lietuvių Bendruomenė 
buvo kūrimosi stadijoje, pradėjo eiti 
"Mūsų Pastogė" ir reikėjo skubiai 
organizuoti lietuvišką spaustuvę, ir 
štai Mikas tampa vienas iš šešių 
direktorių kurie įkūrė "Minties" 
spaustuvę. Kiekvienas dalininkas tu
rėjo įnešti po 300 svarų, o tais laikais 
tai buvo didelis pinigas. Mikas 
Malaitis buvo pats pirmasis tos 
spaustuvės technikinis vedėjas ir jo 
vadovybėje pirmą kartą buvo atspaus
dintas "Mūsų Pastogės" 143-144 
dvigubas numeris 1951 metais lapkri
čio mėn. 15 d.

Teatro darbas taip pat Mikui 
nebuvo svetimas ir štai 1957 metais jis 
administruoja "Atžalos" teatro pas
tatymą "Visuomenės Veikėjai".

Vėliau gyvenimo sąlygoms keičian
tis, Mikas pradėjo tolti nuo bendruo
menės, blaškomas gyvenimo audrų 
pasiliko vienas, pradėjo sirguliuoti ir 
štai gegužės 15 d. buvo palydėtas 
draugų į Lietuvių kapines Rookwood. 
Laidotuves organizavo buv. žmona 
Bronė. Prel. P. Butkui atlikus apeigas, 
atsisveikinimo žodį senų draugų 
vardu tarė V. Bukevičius. Velionis 
paliko Lietuvoje brolį ir seserį, kurie 
gyvena Kaune. y. B.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Straipsnis "Beprasmingas jėgų eik
vojimas" buvo patalpintas "Mūsų 
Pastogės' Nr. 19 be blogos valios, 
vadovaujantis demokratinės spaudos 
principais.

"Mūsų Pastogės" redakcija atsi-
prašo Australijos Baltų Tarybos ir jos 
pirmininko prof. dr. A. Kabailos už 
straipsnyje pavartotus (žeidžiančios 
formos išsireiškimus bei užmetimus.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Irako karo lėktuvas, skrisdamas 
žemiau horizonto, paleido Exocet 
raketą į amerikiečių karo laivą, 
greičiausiai palaikęs jį Irano tanklai
viu. Raketa sunkiai sužalojo karo 
laivą. Yra žuvusių įgulos narių.

Po 16 metų valdymo, darbiečiai 
pralaimėjo rinkimus Maltoje. Valdžia 
perėjo į nacionalistų rankas, jiems 
surinkus 51 procentą balsų.

Wollongong mieste NSW valstijoje 
daug žmonių susirgo "legionierių 
liga", kurią sukelia virusai, ypač 
pavojingi vyresnio amžiaus žmonėms, 
įtariama, kad virusų židinys buvo 
naujai atidaryto Gateway krautuvių 
komplekso vėsinimo įrengimuose. Nuo 
ligos mirė virš 10 žmonių.

Bent 9 žmonės žuvo lėktuvų 
avarijoje netoli Antverpeno, Belgi
joje, susidūrus dviems lengviems 
lėktuvams. Žuvusių dalį sudarė anglų 
parašutininkų grupė, nuomavusi vieną 
iš lėktuvų.

Gegužės 16 d. po ilgos ligos mirė 
filmų artistė Rita Hayworth, sulau
kusi 69 metus amžiaus. Nepagydoma 
Alzheimerio liga privertė ją pasi
traukti iš vaidybos. 1971 metais.

Jau pora savaičių, kai šiaurės rytų 
Kinijoje siaučia didžiuliai miškų 
gaisrai pareikalavę virš 200 gyvybių. 
Apie 50.000 žmonių neteko pastogės. 
Beveik užgesinti gaisrai vėl užsilieps
nojo ir artėja prie 100.000 gyventojų 
miesto.

Australijos vyriausybė paskelbė 
valstybės biudžeto reviziją, drastiškai 
sumažindama anksčiau numatytą 6 
milijardų dolerių deficitą. Pagal 
naująjį biudžeto planą deficitas sieks 
tik du milijardus dolerių. Numatyta 
daug sutaupyti apkarpant valstybės 
karinių pajėgų bei šalpos ir socialinio 
draudimo išlaidas. Komerciniu pagrin
du veikiančios valstybinės organiza
cijos, kaip paštas ar Telecom, dabar 
turės mokėti mokesčius. Apie vieną 
milijardą dolerių pajamų valstybė 
sudarys išparduodama dalį savo nekil
nojamo turto užsienyje ir Australijoje.

Kovo 14 d. Fidži valstybėje įvyko 
ginkluotas perversmas. Pulkininkas 
Įeit. Sitiveni Rabuka su karių grupe 
įsiveržė į parlamento rūmus ir suėmė 
min. pirmininką dr. Timoci Bavadra su 
visu jo 27 žmonių ministrų kabinetu. 
Vėliau Pik. Itn. Rabuka paskelbė 
naujo ministrų kabineto sąstatą, 
kuriame sau rezervavo min. pirmi
ninko postą. Perversmą remia Fidži 
čiabuviai nacionalistai, kurie neseniai 
pralaimėjo rinkimus indų (musul
monų) ir darbiečių koalicijai.

Australijos vyriausybė bei opozici
jos partijos perversmą pasmerkė. Jie 
palaiko kalinamą min. pirm. dr. 
Bavadra bei Fidži gen. gubernatorių 
Ratu Sir Penaia Ganiiau, kuris 
atsisako pripažinti perversmo pasta
tytą vyriausybę.

Įvesti suvaržymai žurnalistams, 
kurie areštuojami, tardomi ir iškra
tomi. Suimtas ir Australijos konsulas, 
bandęs išlaisvinti suimtus australus 
reporterius.

Netoli Alicante miesto Ispanijoje 
mirė Robert Trimbole, australų mafi
jos tipo kriminalinės organizacijos 
vadas.

Vengdamas ekstradicijos jis gyveno 
prisidengęs svetima pavarde. 

Prieš porą metų suimtas Airijoje, jis 
išvengė ekstrakcijos advokatų dėka.
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SROVĖ
(Tęsinys. Pradžia "M.P." Nr. 14)

Ji žiūri į siuvinius Ir nori juos laukan 
mesti. Ko jie dabar jai verti? Viskas 
beprasmiška Ir nevertinga. Kam visas 
gyvenimas, jei jo nėra? Vaikščios 
Vytas su kažkuo upės pakrantėmis, ir 
jo balsas, kaip vanduo, plauks lygiai ir 
vienodai. Ir bus saldu nuo to balso, ir 
norėsis gyventi šimtą metų, ir mirti 
norėsis tuo padu momentu. Taip gera 
bus tai, jį atėmusiai.

0 ji bus viena. Amžinai viena. Kad 
nors Algis būtų. Kvaila, o jis taip ją 
mylėjo. Kam jai reikėjo tikėtis Vyto? 
Gal tada kitaip būtų buvę ir su 
Algirdu? Ne, juk ji turėjo tikėtis, kaip 
šviesia ateitimi ir krašto atsikėlimu. Ji 
laukė Vyto. Jis vis ateidavo ir 
išeidavo, ir dabar ėjo galutinai. 
Nesugrįžtamai. Jai tik šiandien paliko 
aišku, kad jo nėra. Jo niekada nebus, o 
taip ilgai viltis šildė krūtinę.

Taip, tik nuo šiandien nebėra. O jis 
galėjo tai seniai pasakyti. Kam leido 
tikėtis? Turėjo pasakyti, ir būtų buvę 
baigta. Jis kaltas, jis. Jis džiaugsis, ir 
kita ten su juo bus laiminga.

- Ne, taip negali būti! Jis atėjo, 
pasakė pamokslą ir išėjo, - jos akys 
žiba. - Ne, jei ne man jis, tai ir ne jai. 
Niekam!

Ji vaikšto po mažą kambarėlį. Taip, 
niekam jis neprivalo priklausyti. 
Kodėl tik ji kankinasi? Tegu kankinasi 
ir ta, kuri mieste, ir visi'tie, kuriems 
Vytas artimas. Kodėl tik ji viena? Juk 
jos dienos niekada nebuvo tokios 
gražios kaip jų. Tegu nors skausmas 
bus vienodas. Tegu skausmas sruvena 
visų gyslomis, ir jai bus daug lengviau, 
žinant, kad kenčia ne viena.

Ji vis vaikšto. Pirštuose laikoma 
adata įdreskia, ir pora raudonų lašų 
krinta žemėn. Lyg iš pačios širdies. 
Ne, ji padarys, ir tegu jie visi 
kankinasi. Ir kančia jai bus daug 
lengvesnė. Net saldi. Tegu jis, kuriuo 
tikėjo, kaip vaikystės pasaka, bus toli 
nuo jos, ir jo buvimas neerzins 
širdies, kaip alkano nepasiekiama 
duona. Nebus jo, ir žinos, kad jo nėra. 
Jo visiškai nėra, ir jis negali 
priklausyti nei jai, nei anai, jį 
paveržusiai. Nėra ir nebelieka ko 
ilgėtis, laukti, pavydėti ar nekęsti. 
Nėra kam diena iš dienos širdies 
skaudinti. Jis tave keletą metų laikė, 
kaip šunį, pririšus ir paskui staiga 
pasakė:' "Bėk, tu man nereikalinga ". 
Taip negali palikti. Jai širdis, rodėsi, 
iššoks iš vietos: rodos, ją kažkas 
čaižė, kaip seniau piemenys dilgynus, 
botagais. Rodos, kažkas plėšė pusiau 
ir niekaip nepabaigė plėšti.

- Taip, šią savaitę viską padarysiu, 
- ir ta mintis ją nudžiugina, lyg būtų 
suradusi atsakymą neišsprendžiamam 
uždaviniui.
Ji numeta nuo stalo siuvinius ir žiūri į 

vieškelį. Pagal juodą vingiuojantį rėžį 
vėjo judinama stovi beržų eilė. Lyg 
garbės rikiuotė, laukdama kažko labai 
žymaus pravažiuojant. Pro tuos ber
žus jis atėjo ir atnešė viltį, pro tuos 
beržus jis eis ir palaidos tą viltį 
galutinai ir nesugrąžinamai. Pro 
mažus langus žvelgia lankstomos 
alyvos ir stebi ant stalo palinkusius 
šviesius plaukus.

*
* * *

Ruduo baigia išeiti. į lietaus lašus, 
krintančius beveik kasdien, kažkas 
įmaišo sniego, kaip didelius vatos 
gabalus. Kartais saulė nuplieskia 
pažliugusias dirvas ir balzgana šviesa 
nugąsdina rudenio audroj išvargusius 
medžius, kurių viršūnėse, lyg pakasy
nose, krankia varnos, ir jų balsas, kaip 
sunkus nujautimas, atsimuša širdyje.

Pavakarys. Prie lango sėdi Stasė ir 
žvelgia į prieblandą. Tolumoje, lyg 
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žvaigždės, vienas po kito užsidega 
žiburėliai. Tik ką sodžiuje pasibaigė 
kasdieninis ir monotoniškas kibirų 
traškėjimas. Dabar sodžius pasakojas 
istorijas, ir šeimynos, prie ilgų stalų 
susėdusios, juokias. Gal jų sąžinės 
ramios, ir ši prietema jiems yra 
nuostabi svajojimų valanda. Gal ką tik 
baigė baisias istorijas pasakoti, dega 
šviesas, ir vaikai vėl nuo suolų 
nuleidžia žmėn kojas.

Stasė žiūri į tamsą, kuri sruvena pro 
mažus kambarėlio langus. Jos mažas 
rankinis laikrodis padaro daug ratų. 
Netoli pusiaunakčio. Tolumoje žibu
rėliai vėl užgęsta. Lyg tamsa juos 
rytų. Stasės širdį slegia tamsuma, kaip 
šituos laukus naktis. Argi ji galėjo taip 
padaryti? Buvo brolio vardinėse. Buvo 
ir keletas svetimųjų, kurių vienas 
pakenčiamai lietuviškai kalbėjo. Ji vis 
galvoja apie Vytą. Gal jis, kuriuo ji 
keletą metų gyveno ir kuris dabar 
priklauso kitai, sėdės su nepažįsta
mąja šitokioje elektros šviesoje kartu. 
Sėdės ir gal, jos, Stasės, neprisimins. 
Bus svečių ir bus nepaprastai linksma. 
O ji bus viena kaime, ir ilgesys spaus, 
kaip metai. Šiandien proga tai 
padaryti, ką Ji keletą dienų galvojo, 
kas keletą dienų glūdėjo širdy ją 
kankindamas. Ji pasakė vienam iš tų 
svečių, ir jie šiandien atvažiuos. Gal 
ir ne. Bet ji jaučia. Argi jie turėtų 
Ilgiau laukti? Taip, vakar vakare tai 
buvo. Šiandien ji tik grįžo iš miestelio. 
"Ką aš padariau?” - klausia ji, 
žiūrėdama į tamsoje dunksančias 
trobas. "Kam? Ar vien dėl to, kad 
nebūtų nei jai, nei man? Ir niekam 
nebus. Ir tėvynei nebus. Tėvynė. Ar 
taip Ją mokė? Sužinos. Vistiek visi 
sužinos, ir bernai, su kuriais ji 
vaikystėje žaidė, ką pasakys jai? Jos 
gyvenimas bus baigtas. Ak, kam ji 
padarė? Kokiu vardu dabar Ją vadins? 
Ji atėmė kraštui du žmones. Jį ir save. 
Ne, tik Jį, argi ji galėjo kada kraštui 
būti naudinga?" Ji paima didelę 
žibalinę lempą ir virpančiom rankom 
nukelia stiklą. Sujieško degtukus ir 
brūkšteli. Daiktų šešėliai išsitiesia 
per kambarį. Argi ji tikrai jį mylėjo, 
kad galėjo taip padaryti? Argi ji 
tikrai mylėjo tėvynę, jeigu taip 
padarė?

- Negi nėra išsigelbėjimo? - 
nusimena ji ir staiga nudžiunga. Ji 
nubėgs įspėti, kol dar nevėlu. Ji 
nusigiriebia tos minties tvirtai ir 
nepakeičiamai. Paskui tegu sako, kas 
ką nori. Kaip nori, tegu taip vadina. 
Bet ji savo sąžinėje tolimesnes dienas 
bus rami.

Stasė skubiai nusikabina nuo sienos 
skarą ir išbėga į tamsą. Kambario 
duris palieka į prieangį atviras, ir 
šviesos ruožai puola ant sienų. Dabar 
ji neperkalbamai nešasi norą įspėti, ir 
šis noras nugali nedrąsą ir gėdą. Šis 
vienintelis tikslas jos galvoje ir 
širdyje. Ji bėga be nuovargio purvina 
gatve, pievo taku. Prie Petrulio durų 
stabteli ir pasiklauso. Tylu, bet 
nemiega, nes pro uždarytų langinių 
plyšį ant stalo matyti lempa. Ji 
pastumia duris, ir jos tyliai atsidaro. 
Kaip vagis įeina į priemenę ir tyliai 
beldena duris. Per savo širdies plakimą 
negirdi balso, prašančio vidun. Senis 
Petrulis atidaro duris, ir šviesa šoka 
jai į akis.

- Vėlyva viešnia, -- nustemba senis.
- Prašom.

Vytas pakelia galvą ir mato jos 
išbalusį veidą. Baltesni už plaukus. 
Skruostuose lašai. "Lietaus lašai ar 
ašaros?" - dingteli mintis ir, numetęs 
knygą, eina durų link.

- Bėkit, atvažiuos tavęs suimti, - 
šūkteli ji nepasisveikinusl ir prislėgtu 
balsu.

- Pirma paskundė!, o paskui praneši 
kad bėgtume? - kerta tėvas kaip 
kirviu. Užpakaly jo užsidaro durys. Ji 
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bejėgė atsisėda ant plataus suolo.
- Ką tu, tėve, kaip šitaip galima? 

Ką tu žinai? - taria Vytas ir, išėjęs į 
priemenę užkiša duris.

- Gal nieko nėra. 0, be to, juk ir be 
skundo gali vieną kartą atvažiuoti.

Vytas nieko nesako, kad tai ne ji. 
Jis beveik tikras iš jos aklų, kad tai ji 
padarė. Tik jam nesuprantama, kaip 
tai galėjo suprasti tėvas.

- Pasakok, - klausia Vytas ir sėda 
šalia jos. - Gal viskas niekai?

- Atvažiuos, ateis. Gal šiandien, gal 
rytoj? - kūkčioja ji, ir tuo metu toli 
pasigirsta per purvą besiveržiančių 
mašinų užimąs. Vytas skubiai šoka pro 
duris ir pro mažą langelį mato stovintį 
uniformuotą vyrą. Skubiai metasi į 
savo kambarėlį, kurio langas į lauko 
pusę, ir ten pat mato ramiai stovintį 
žmogų.

- Gudrūs velniai: pirma laukais 
atėjo, kad mašinų ūžesys neišbaidytų,
- pasako Vytas, užpučia lempą, tėvą 
ir Stasę nutvėręs už rankų įtempia į 
kambarėlį, Laikrodis po trikoju arkliu 
numuša ketvirtį po dvylikos. Senis 
bejėgis sėda ant lovos. "Pirmiau 
Algirdas, dabar Vytautas". - ištaria 
lyg paskutinius priešmirčio žodžius. 
Stasė stovi veidu į sieną, lyg suimta. Ji 
bijo abiejų Petrulių. Vytui neramiai 
virpa ranka.

- Tamsu. Rizikuoti bėgti. Nenu
šaus. - Vytas šoka prie lango, bet tuo 
metu į kiemą įvažuoja mašinos. Viena 
mašina sustoja vietoje, kita kitoje 
pusėje, ir keturios pasiutę šviesos 
pjauną naktį. Vėlu. Atsidaro langinės, 
ir stiprių kišeninių lempučių šviesos 
srovės kapoja kambarį.

- Atidarykit! - girdėti šautuvo 
dūžiai į ąžuolines trobos duris.

- Atidarykit - virpa langai nuo 
kumščių dūžių.

- Prakeiktos šviesos, - mąsto Vy
tas ir nervingais pirštais tampo

švarko sagas. Viena jų trūksta ir 
krinta žemėn.

- Ak, kad nors viena granata! - 
tyliai ištaria Vytas, - išlėktų visos 
šviesos į dangų.
- Atidarykit, - skamba balsai ir nuaidi 
šūviai.

- Tegu pakapoja nuo dangaus 
žvaigždes, - mąsto Vytas, - tepą- 
šaudo augštyn; atidaryti niekada 
nevėlu.

Senis vis bejėgis sėdi lovoje. Ūmai 
atsigauna Stasė.

- Tėve, mes bėgam pro langą: 
atkrelpsim dėmesį į save, o Vytas pro 
kitą langą iššoks.

- Bobiška galva, - numoja ranką
tėvas. '

Šūvis. Pro langą įlėkęs šovinys 
atsimuša į laikrodį. Arklio viena 
paskutinė koja nulūžta. Jis nebeišstovi 
ant dviejų pirmutlniųjų ir krinta 
žemėn. Nuo krosnies nusirango seniai 
negirdėto triukšmo išsigandęs katinas 
ir trinasi apie kojas.

"Kur Anelija?" dingteli Vytui 
galvoj, ir atsimena, kad ji išėjusi kitan 
kaiman į šermenis. "Mažiau klyksmo", 
nugalvoja Vytas ir vis neišsprendžia 
sunkiausio savo gyvenime uždavinio, 
nuo kurio priklauso ateitis ir gal 
gyvybė.

- Tikrai, tėve, bėgam pro seklyčios 
langą, b Vytas pro kurį nors kitą, - 
sako Stasė tvirtai ir įtikinamai. Joje 
atgimė ta pati Stasė, kuri buvo 
pasirengusi kerštui.

Tėvui nesvarbu. Jis viską gali 
padaryti. Viską, kad tik sūnus liktų. 
Paskutinis sūnus.

- Gal ir gerai? - murmteli Vytas, ir 
tuo metu dar vienas šovinys įlekia į 
kambarį ir sudaužo šienapjūtės vaizdo 
stiklą.

"Girti velniai, jei taip daug be 
reikalo šaudo", galvoja Vytas.

Tėvas nutveria už rankų Stasę, - 
Jam vistiek. Geriau tegu jį tą pačią 
minutę nušauna: nors nematys sui

mamo sūnaus. Ir pereina iš kambario į 
virtuvę. Tuo laiku prie kambarėlio 
lango stovįs sargybinis lempute švie
čia į vidų. Vytas prisiglaudžia prie 
sienos. Lemputė dingsta. Tuo pačiu 
metu girdi atidaromo virtuvės lango 
braškėjimą. Vytas atkabina kamba
rėlio lango kabliukus ir žiūri. Šūviai, ir 
sargybinis nuo lango nubėga. " Kažin, 
kaip jiems ten", samprotauja Vytas, 
šokdamas pro langą į akacijas. 
Akacijos, avietės, obelys ir graudžiai 
tamsūs laukai. 0 toliau miškas, per 
kurį aną dieną lėkė šviečiančios 
kulkos.

Pirma iššoko Stasė ir, kai nubėgusi 
tris žingsnius sukniubo, vikriau, negu 
iš tikrųjų gali, išsirangė ir tėvas. Jis 
pribėgo prie Stasės ir pasilenkęs 
nespėjo pamatyti, purvas ar kraujas 
jai palei smilkinį buvo sutepęs 
šviesius plaukus. Jį prikėlė šautuvo 
buožė.

- Kur sūnus? - paklausė jį, ir senis 
nesuprato.

- Kur sūnus? - pakartojo klausimą 
kitas, pakenčiamai kalbąs lietuviškai, 
ir tėvas tvirtai taria: "Nežinau!"

Lempos pasisuka į lango pusę, ir 
tėvas supranta, kad jie pajuto Vytą 
pabėgus.

- Tu išgelbėjai sūnų, - senis 
šnabžda ir vėl pasilenkia ties Stase. 
Tikrai kraujas. Tik daugiau negu 
pirma. Ir ji tokia rami. Aplink 
triukšmas. Petrulis girdi, kaip unkščia 
iš klėties varomas ir mušamas Jonas. 
Svetimi žmonės lando po visų trobesių 
pašalius ir kišeninių lempučių šviesa 
baido pastogėj tupinčius žvirblius. 
Prie tėvo ir Stasės stovi sargybinis ir 
gal galvoja apie kur nors prie 
Insterburgo paliktą mylimą ar motiną. 
Tėvas žiūri į tolumas. Jam atrodo, kad 
jis mato mišką ir jo pakraštyje stovintį 
šešėlį. "Vytas ten", šviečia, kaip 
mašinų šviesos, Petrulio galvoje, ir Jis 
jaučia savo sieloje nepaprastą tvir
tumą. Vytas išliko, o visa kita - visa, 
su juo pačiu, gali dingti. Kieme vis dar 
tebejieško. Sargybinis žiūri į tėvą ir į 
jauną mergaitę, kuri dabar kiek 
pasisukusi šonan. Siaura srovelė 
nubrėžusi liniją skersai baisiai balto 
skruosto. Jis taria:

- Jūs galėtumėt puikiausiai gyventi. 
Kas jus verčia daryti šitokius bepro
tiškus žygius? Juk jūs tik sau kenkiat. 
Argi jūs galite mums ką nors padaryti, 
kuriems visas pasaulis nieko nepada
ro? Aš nesuprantu, kas jus verčia?

Iš atidaryto tvarto į kiemą išbėga 
avys ir nusigandusios stovi mašinų 
šviesoje. Tvarte prunkščia arkliai. 
Senis valandėlę patyli, paskui, lyg 
Šitiems laukams, lyg visam kraštui, lyg 
milijonams žmonių sakytų, iškilmingai 
ir jautriai, kad jam net ašara per 
skruostus nurieda, taria:

- Srovė, srovė, vaikine. Tėvynės 
meilės srovė.

A.B.
Pabaiga

l'E NSI NINKU
dėmesį ui

Socialinės Apsaugos ministeris Brian 
Howe pareiškė, kad pensininkai netu
rėtų rūpintis dėl būsimų finansinių 
suvaržymų Australijoje gegužės mėn. 

Pensijos pakils nuo birželio 25-tos. 
Pavieniai pensininkai gaus pakėlimą 
po $5.95 per savaitę, o vedusieji po 
$4.95 per savaitę. Taip buvo užpla
nuota praėjusiam rugpjūtyje.

Taigi pavieniai pensininkai gaus 
$112.15 per savaitę, o vedusieji - 
$93.50 per savaitę.

Pensininkams bus leidžiama daugiau 
užsidirbti papildomai:
Pavieniams pensininkams buvo galima 
užsidirbti po $30 per savaitę, o dabar 
leidžiama užsidirbti $40. Vedusieji 
galėjo užsidirbti $50 per savaitę, o 
dabar leidžiama (abiems kartu) užsi
dirbti $70 per savaitę.
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AR ŽMOGUS IŠ MESTI N AS 
»

S V E I K I N A M E

VI L K A MS?

Deportuoto j Sovietų Sąjungą esto 
Karlo Llnno klausimu The Times 
dienraštyje balandžio 24 d. pasisakė ir 
to laikraščio nuolatinė bendradarbė 
Barbara Amiel.
Straipsnyje "Naudojantis laisvėmis" ji 
pasakė, jog klausydama BBC televizi
jos naujienas balandžio 21 d. ji matė 
kaip New Yorke vargšas Karlas 
Linnas buvo brukamas i automobili 
išvežimui i Sov. Sąjungą. Priešinda
masis, jis sušukęs: "Lai Dievas laimina 
Ameriką!"

"Ar žinote, - pasakė britų žurna
listė, - aš apsiverkiau. Man buvo gėda 
pirmiausiai dėl to, kad esu žydė, o 
Karlas Linnas yra kaltinamas nacis".

Aprašiusi visą esto bylą, ji sako 
nežinanti, kiek K. Linnas yra kaltas. 
Jis galėjo būti kolaborantas, ar estų 
nacionalistas, ar fanatiškas antiko- 
munistas, užkietėjęs po bolševikinių 
žiaurybių, kuriuos patyrė estai. Jeigu 
su vokiečiais jis buvo Įsivėlęs iš 
patriotinio nacionalizmo, tai galėjo 
būti dalinai pateisinama, pasisakant 
teisme. Deja, jis tos galimybės 
neturėjo Amerikos civiliniame teisme.

Dabar Linnas yra išsiųstas mirti. 
Atrodytų, lyg pasaulio Linnai priklau
so tai kategorijai žmonių, kuriems 
Amerikos konstitucijos garantuota 
laisvė yra netaikoma.

Siųsti kaltinamą nacĮ Į totalitarinio 
komunizmo kengūrišką teismą - 
tvarkoje. Bet ar būtų tvarkoje siųsti Į 
nacių Vokietiją žmogų, kaltinamą

komunistų padarytomis žiaurybėmis? 
"Kas su mumis atsitiko, kad mes 
nutariame, jog kai kurie žmonės gali 
būti išmesti vilkams?" - klausia 
straipsnio autorė.

Barbara Amiel sako, kad buvusiame 
kare mūsų tėvai kovojo dėl visai 
aiškių principų. Jeigu dabar mes 
nesiskaitome su žmogaus teisėmis, 
mes pažeidžiame tuos idealus, dėl 
kurių kovojo Ir krito mūsų tėvai. 
Todėl, jai, kaip žydei, jos tautiečių 
prisidėjimas prie šios bylos, atrodo 
dvigubai nesuprantamas. Tas prisidė
jimas padeda šiandieniniam žydų 
vienlnteliui oponentui, Sov. Sąjungai. 
Juk Sov. Sąjunga teikia finansinę 
pagalbą Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijai (PLO) ir, taip pat, engia du 
milijonus sovietijos žydų.

Kodėl Sov. Sąjunga šiuo metu 
stengiasi padėti Vakarams surasti 
buvusius karo nusikaltėlius, Barbarai 
Amiel mĮslės nesudaro. Ji sako: 
"Baltijos valstybių ir Ukrainos stam
bios etninės bendruomenės Vakaruose 
žino apie sovietų realybę geriau, negu 
bet kas kitas. Todėl nieko stebėtino, 
kad sovietai bando tas bendruomenes 
izoliuoti ir apjuodinti".

Matydama Karlo Llnno vaizdą 
išnykstant iš ekrano, aš pagalvojau, - 
sako Barbara Amiel, - kodėl mes 
(žydai) padedame žmonėms, kurie 
nori mus (Izraelį) nustumti Į jūrą? 
Gyvenimas Iš tikrųjų yra klaikus.

Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovo" sportininkę IRENĄ PETKŪNAITĘ 
ir sportininką ROBERTĄ EISMONTĄ sukūrusius šeimą, sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

S.L.S.K "KOVAS" valdyba ir sportininkai.

21 M. S U K A K TI S

Lana Stasiunaitytė atšventė 21- 
mąjĮ gimtadienĮ gegužės 9-tą Sydne
jaus Lietuvių klube. Didžioji salė buvo 
gražiai išpuošta, kurioje Aldonos ir

Juozo Stasiunaičių plati giminė at
šventė vienturtės dukros gimtadienĮ. 
Ji neseniai grįžo iš kelionės aplink 
pasaulį.

Svečių buvo pusantro šimto.
Puota buvo pradėta prel. P. Butkaus 
malda. Vaišių metu Laną daugelis 
sveikino. Po to ji papasakojo savo 
Įspūdžius iš kelionių.

Vaišės buvo Įspūdingos dar ir tuo, 
kad buvo daug jaunimo, kuris šoko ir 
linksminosi grojant lietuviškam orkes
trui. Tai Lanos draugai, nes ji 
"Sūkuryje" šoka tautinius šokius.

Lanos ir jos tėvelių svečiai linksmi
nosi iki ankstyvo ryto!
Ilgiausių metų ir daug laimės linkim 
Lanai jos ateities gyvenime.

Lašiukas.

Informacija

Aukos
AUKOS VASARIO 16-TOS 

GIMNAZIJAI:
J. ir V. Venclovai, Ashfield, - $100. - 
Alfonsas Venclovas - $50. x-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

Antanas Kutka - vietoj gėlių P. 
Grosui mirus - $20. - M. Migevi- 
čienė, A. ir I. Gudaičiai, V. ir L. 
Deikai, vietoj gėlių P. Grosui mirus 
$20. -

JAUNIMO KONGRESUI:
J. ir V. Venclovai, Ashfield - $100. - 

BALTIC NEWS: Juozas Rama
nauskas - $20, J. ir A. M - $20. -

Br. Stašlonis

CANBERRA
Kariuomenės šventės proga per įga- 

liotinĮ B. Minių:
Po $10 - V. Keraitienė ir Z.
Sipavičius.
Po $ 6 - B. Mintus.
Po $ 5 - S. Skukauskas, J. Butavičienė, 
A. Švedas, A. Balsys, J. Žentelis, 
K. Makūnas, R. Katauskas, N. 
Vilkaitis, V. Žilinskienė, ir L.
Venclovas.
Po $ 2 - M. Martišienė ir p. Patašienė.
Vasario 16-tosios proga:
Po $10 - Prel. P. Butkus, B. Minius, K. 
Makūnas , A. Andriuška.
Po $ 5 - V. Keraitienė, V. Stanevičius, 
R. Gilmore, R. Katauskas, J. Žentelis 
ir p. Laurinonis.

PERTH
Sydnejaus Bibliotekos vedėjas

*
TAUTOS FONDUI

BRISBANE

Per Tautos Fondo Įgaliotinį: Po $10 - 
Dr. P. Bučinskas, K. Bagdonas, J. 
Kiškūnas, B. Malinauskas, J. Ruz
gienė, S. Sagatys.
Po $ 5 - M. Jakavičienė, A. Kočios, V. 
Musteikis, S. Katinas, B. Butkus, H. 
Petrauskas ir J. Luckus.

Pertho Apylinkės valdybos nariui - 
Vincui Kaspučiui mirus, vietoj gėlių: 
Po $30 - Apylinkės valdyba ir Julius 
Čyžas.
Po $25 - J. ir E. Petrukėnai.
Po $20 - P. ir E. Plucai, V. ir L. 
Skroliai.
Po $15 - B. ir A. Steckiai.
Po $10 - R. ir A. Statkai, D. ir V.
Francai, A. ir P. Krutuliai, ir A. 
Strelčiūnienė.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje.

ATSILIEPKITE DIRBĘ 
SNIEGUOTUOSE KALNUOSE.

M. P-gės nr. 15, 5 pusi, buvo skelbta 
apie režisieriaus Siobhan Me Hugh 
ruošiamų trijų valandų seriją ABC 
radijo programai sąryšyje su Snieguo
tųjų kalnų projektu, pagal kurį darbai 
vyko 25-ris metus.

Siobhan Me Hugh prašo visus, kurie 
dirbo Snieguotuose kalnuose, papasa
koti jam savo prisiminimus.

Jo adresas: Social History Unit, 
ABC Radio, G. P. 0. Box 9994. 
Sydney, 2001, Tel. (02) 3392685.

Siobhan Me Hugh prašymą 
pakartotinai skelbia

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

IŠVYKO
Sydnejaus klebonas - prel. P. 

Butkus išvyko gegužės 26 d. Į JAV- 
bes, po to vyks Į Romą. Kelionėje 
išbus 10 savaičių.

Visais tikinčiųjų reikalais rūpinasi 
kun. P. Martūzas, telef. 5273889.

ŽINIOS IŠ TASMANIJOS

Gegužės 9 -tą Šikšnių namuose 
buvo atšvęsta Motinos Diena. Susi
rinko gausus būrys tautiečių. Apylin
kės valdybos sekretorius perskaitė 
trumpą paskaitą, R. Tarvydas ir L. 
Vaičiulevičius padeklamavo po pora 
eilėraščių. Valdybos pirmininkas pa
dėkojo susirinkusiems, o ypač po
nioms: E. Paškevičienei, K.Dum- 
kienei, J. Jurevic ir J. Kaitinienei už 
paruoštas vaišes svečiams.

Birželio 12-tą HELLP komitetas 
rengia trėmimų minėjimą St. Joseph 
bažnyčioje. Tie, kurie gali yra prašomi 
susirinkti anksčiau ir uždegti žvaku
tes prie bažnyčios, tremtinių prisimi
nimui.

S. Augustavičius

Dėmesio!!! Būsimieji Melbourne 
Lietuvių Klubo nariai.
Klubo valdyba praneša, kad iki 
birželio 31 d. 1987 - norintieji Įstoti 
nariais turės susimokėti tik nario 
mokestį už metus ($20), o Įstojimo 
mokesčio ($20) nereiks mokėti. 
Skubėkite, nes nuolaida yra tik iki 
birželio 31-mos.

Nedelskite ir Įstokite Į klubo gretas 
sutaupydami 50 procentų mokesčio. 
Užsirašykite pas Anuprą Rakštelį prie 
baro, arba pas Paulių JokūbaitĮ.

Melb. Liet. Klubo Valdyba.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 
mane aplankėte ligoninėje ir namuose, 
už prisiųstas korteles, perduotus 
linkėjimus telefonu, bei žodžiu. Ačiū 
Jums visiems.

Ačiū, Vincas Ališauskas.

PATIKSLINIMAS

"Mūsų Pastogės" Nr. 18 tilpusioje 
a.a. V. Gaidžionienės laidotuvių 
proga padėkoje, per neapsižiūrėjimą 
išleistos šių asmenų pavardės:
dr. B. ir T. Vingilių ir A. ir V. Jakštų.

Už Įvykusį neapsižiūrėjimą atsipra
šome.

Gaidžioniai - Žaliai.

'&&&&&&&
VIETOJ GĖLIŲ

Vietoj gėlių pagerbdami

A. A. Povilą Gros^

$10 aukojame "Mūsų Pastogei"

Vince ir Pranas Antanaičiai 
Marrickville, NSW.

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:

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. Povilui Grosui

mirus, jo mylimą žmoną Oną, dukrą Dalią su šeima ir visus artimuosius, 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vince' ir Pranas Antanaičiai, Marrickville, NSW.

A- A. Juozui Dirginčiui

■mirus, žmoną Angelę užjaučiame ir kartu liūdime

Vaclovas Liūgą, broliai ir sesuo 
Newcastle, N.S.W.
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Informacija
NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Z. Stukienė NSW.
V. Bačinskas Kanada
Zita Fitzgerald Tasm.
Dr. J. Kunca Vic.

Aukos
Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:
O. Karpavičienė NSW $20.
J. Ruzgienė Qld. $25.
Br. Leitonas Vic. $10.
V. Pazereckas Vic. $25.
K. Grigas NSW. $25.
A. Krutulienė W.A. $ 5.
D. Martin NSW. $ 5.
P. Bačinskas Qld. $15.
A. Papšys NSW. $10.

SYDNEJUJE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėjimas Sydne- 
juje įvyks birželio 7 d. sekmadieni, 
sekančia tvarka:

Gedulingos mišios už birželio aukas 
11.30 vai. ryto, organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

Viešas minėjimas su menine prog
rama vyks Lietuvių klubo patalpose, 
pradžia 2 vai. p.p.

Išvykus prel. K. Butkui invokaciją 
skaitys kun. P. Martūzas, paskaitą 
Vytautas Patašius. Deklamacijos ir 
Dainos choras vad. Birutei Aleknaitei, 
Justinui Ankui ir akomponuojant B. 
Kiveriui.

Kviečiami Sydnejaus ir apylinkių 
tautiečiai prisiminti mūsų tautos 
genocido aukas, gausiai dalyvaudami 
pamaldose ir minėjime.

Aukos šia proga skiriamos Lietuvos 
Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybė.

Gegužės 31 d. sekmadienį 2.30 vai. 
p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne 
šaukiamas L.K.V.S-gos ''Ramovė'' 
Sydnejaus skyriaus informacinis susi
rinkimas.

Visus ramovėnus ir prijaučiančius 
maloniai prašome dalyvauti. Bus 
patiekta įdomi informacija.

A. Vinevičius 
Skyriaus pirmininkas.

VIETOJ GĖLIŲ

Pagerbdamas A.A. POVILĄ GROSĄ 
vietoj gėlių $10 "Baltic News" 
leidiniui aukojo

Albinas Giniūnas.

MELBOURNE
SKAUDŽIŲJŲ BIRŽELIO (VYKIŲ 

MINĖJIMAS

A LB Melbourno Apylinkės valdyba 
praneša: kad išvežimų minėjimo 
tvarka šiais metais numatyta sekan
čiai:
1. Organizacijos su vėliavomis ir 
lietuviška visuomenė su kitataučiais 
draugais kviečiami skaitlingai daly
vauti pamaldose šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne, birželio mėn. 14 d., 
sekmadienį 12.00 vai.
2. Išvežimų minėjimų po pamaldų 
Lietuvių namuose, North Melbourne 
ruošia Baltų Taryba. Pradžia 2.30 vai.
3. Pagrindiniu kalbėtoju bus Lib, 
senatorius Jim Short, dalyvaujant 
valdžios ir opozicijos atstovams.
4. Meninėje programoje dalyvaus 
latvių choras, lietuvių ir estų meninės 
grupės.

Lietuvos priešai išsklaidė mūsų 
tautą po visą pasaulį, ko pasėkoje 
nukentėjo apie trečdalis mūsų tautie
čių. Ar mes čia laisvajame pasaulyje 
gyvendami galime nutylėti? Mūsų 
užduotis yra daryti viešus protestus 
kur tik randasi lietuvių , prieš mūsų 
brolių ir Lietuvos pavergimą ir 
naikinimą

Tai yra visų mūsų pareiga.
K. J. Lynikas - pirmininkas 
Melbourno Apylinkės valdyba.

OlIbO
AUKOS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDUI

$47.500 A.A. Vlado Šilinsko testa
mentinis palikimas gautas per testa
mento vykdytoją Oną Szentimrey. 
$1000 - A.A. Vinco Ribačiausko 
testamentinis palikimas gautas per jo 
žmoną S. R ibačiauskienę.

Per mūsų įgaliotinį J. Meiliūną 
Melbourne, A.A. Anelei Krausienei 
mirus aukos vieton gėlių:

Po $20 - V. G. Ališauskai (530), J. 
E. Balčiūnai (650), J. S. Meiliūnai 
(872), B. S. Savickai (85) ir K. N. 
Zdaniai (167)

Po $10 - J. M. Antanaičiai (105), A. 
A. Kesminai (175), M. Kemešienė 
(57), V. O. Jakučiai (309), A. 
Savickas (109) ir F. Sodaitis (178)

Po $ 5 - O. Aleknienė (589), J. 
Grigaitienė (100), J. Paragienė (187) 
ir A. G. Ramanauskai (114)

Nuoširdus ačiū testamentų vykdy
tojoms ir visiems aukotojams. 
Sveikiname naujus šimtininkus: J. M. 
Antanaičius, J. Grigaitienę ir A. 
Savicką.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas.

**
*

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414
•H- “**

***

*

*
*

4*
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Klubo valdyba primena nariams, kad jau galima susimokėti nario 

mokestį 87-88 metams klubo raštinėje.
Metinis mokestis nariui $20. Associate - $10.

SMO R G ASBO A R D

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

Kaina tik $ 4.00.

*

*
*
*

& s

Jėzus Pasaulio Išganytojas

VALDYBA

Skelbimas

Melbourno lietuvių sporto klubo "Varpas'

BALIUS
birželio 13 d. šeštadienį 7.30 v.v. lietuvių namuose.

Gera muzika, turtinga loterija, skani vakarienė.
Kviečiame visus iš arti ir toli, linksmai praleisti vakarą 
su sportininkais.
Kaina - $15, studentams ir pensininkams $13.
Stalus užsisakyti pas Zitą Sadauskienę - 5574125
arba Povilą Adomavičių - 5783825

ei

Pelnas skiriamas pasaulio lietuvių sporto šventei.
> "Varpo" klubo valdyba.
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SU AVINĖLIU

Avinėlis, kurs buvo užmuštas už 
pasaulio nuodėmes, dabar yra išaukš
tintas Dievo Tėvo dešinėje ir dėlto 
yra žemės Karalius - "liūtas iš Judo 
giminės". (Apr. 5:5; 1 Moz. 49:9) 
Toliau Apreiškimo knygoje pasakyta, 
kad tas "Avinėlis" stovėjo Ziono 
kalne. (Apr. 14:1) Čia paveiksluojama 
jo karališkoji valdžia ir išaukštinimas. 
(Psal. 2:6-9) Apreiškime pasakyta 
kad su Avinėliu jo didenybėje bus su 
juo 144,000 jo pasekėjų.

Apie juos mes skaitome: "Tie seka 
Avinėlį kur tik jis eina". (Apr. 14:4) 
Apreiškimo 20:4 ir vėl kalbama apie 
juos ir sakoma, kad jie aukojo savo 
gyvybes "del Jėzaus liudijimo ir del 
Dievo Žodžio," ir kad dėlto "jie 
gyveno ir karaliavo su Kristumi 
tūkstantį metų". Apie juos Apaštalas 
Povilas kalba kaip apie "Dievo 
vaikus", "o jei mes esame vaikai, tai Ir 
tėvonial: tėvonlai Dievo ir bendratė- 
voniai Kristaus". - Rom. 8:16, 17. 
Trumpai sakant, tie yra Kristaus 
bažnyčia, pašauktieji iš pasaulio šioje 
gadynėje; ir kadangi jie ištikimai 
guldo savo gyvybes Dievo tarnystėje, 
dėlto jiems bus leista dalyvauti su 
Jėzumi Karalystės garbėje ir šlovėje. 
Jie karaliaus su juo kaip kunigai ir 
karaliai. (Apr. 20:6) Jie taip pat užims 
ir teisėjų vietas bendrai su Jėzumi. (1

Kor. 6:2,3) Draugėje su juo jie atliks 
"suderinimo tarnystę"". (2Kor. 5:18) 
Šitie ištikimieji dalyvaus su Jėzumi 
visose jo aukštose pareigose dieviš
kojo plano įvykinime sugrąžinimui 
žuvusio pasaulio pas Dievą. Jie gyvens 
su juo jojo dangiškuose namuose. - 
Jono 14:1-33.

Bažnyčia, būdama Kristaus "sužie
duotinė", dalyvaus su juo garbingame 
ateities darbe - suteikime gyvybės 
nusidėjusiai ir mirštančiai padermei ir 
atsteigime į proto ir kūno tobulumą 
visų paklusniųjų. "Dvasia ir sužiedo- 
tinė sako: Ateik, ir kas girdi, tegul 
sako: Ateik. Kas trokšta, teateinie; ir 
kas nori, tegul ima gyvybės vandens 
dovanai!” Koks čia garbingas paža
das! - Apr. 22:17.

Izaijo pranašystėje (11:1) pasaky
ta, kad Jėzus yra kilęs iš Jesės 
šaknies," - Jesė buvo Dovido tėvas. 
Apreiškimo 22:16 Jėzus aiškina kad jis 
yra " Dovido šaknis ir giminė, blizganti 
aušros žvaigždė". Taigi būdamas iš 
Dovido "šaknies" Jėzus yra giminin
gas žmonijos padermei. Būdamas 
Išganytoju ir Gyvybės Davėju jis 
pasidaro Dovido "šaknis", - nes kūnu 
jis kilęs iš tos giminės. Todėl ir pats 
Dovidas turės būti atgaivintas per 
Jėzų, o taip pat ir visa žmonija turės 
progos pasinaudoti amžinojo gyve
nimo dovana, kuri bus gaunama Jėzaus

• atpirkimo nuopelnais.

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