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LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
suvažiavimas įvyko š. m. kovo 14 d. 
Toronte, Kanadoje. Suvažiavime PLB 
valdybai atstovavo vicepirmininkas 
Rimantas Dirvonis. Šalia kitų reikalų 
svarstytos III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės, kurios įvyks Austra
lijoje 1988 m. gruodžio mėnesį.

Parama Vasario 16 gimnazijai.

PLB Vasario 16 gimnazijai remti 
komitetas planuoja šią vasarą pravesti 
aukų vajų Vasario 16 gimnazijos 
paramai. Ateinantį rudenį tuo pačiu 
tikslu yra rengiamas sol. Marytės 
Bizinkauskaitės koncertas Čikagoje.

Visi kraštai yra raginami pagal 
išgales remti šią vienintelę lietuvišką 
gimnaziją laisvajame pasaulyje.

Nauji leidiniai

PLB Švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisijos leidžiama D. Tamulionytės 
knyga "Lietuviais norime ir būt" 
lietuvių - ispanų kalbomis jau yra 
atiduota į spaustuvę. D. Bindokienės 
lietuviškų papročių knyga lietuvių - 
anglų - ispanų kalbomis tikimasi 
išleisti šį rudenį. Šių knygų išleidimu 
rūpinasi PLB Švietimo ir tautiąio' 
auklėjimo komisijos pirmininkė Bi
rutė Jasaitienė.
Perspausdinami Lietuvos pogrindžio 

leidiniai
Praėjusių metų gale PLB valdybos 

išleista knyga "Naktis" susilaukė 
ypatingo susidomėjimo skaitytojų tar
pe. " Naktis" - tai kun. Leono Šapokos 
autobiografiniai dialogai, kurie buvo 
paskelbti Lietuvos pogrindžio žurnale 
"Dievas ir Tėvynė". PLB valdybos 
perspausdinamos pogrindžio spaudos 
serijai šiuo metu yra ruošiami keletas 
numerių. Pogrindžio spaudos atrin
kimu ir perspausdinimu rūpinasi PLB 
valdybos pirm, pavaduotojas dr. 
Tomas Remeikis.

Pakartotina lankstinuko Lithuania 
laida

Nepaprasto pasisekimo susilaukęs 
lankstinukas apie Lietuvą anglų kalba 
(per metus išplatinta 30,000 egz.) 
PLB valdybos išleistas antra laida su 
mažais papildymais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

pasaulyje
Bilijonai dolerių plaukia j Australiją 

iš Vak. Vokietijos. 20-ties savaičių 
laikotarpyje Vak. Vokietija investavo 
8 bilijonus dolerių. Manoma, kad šiais 
metais užjūrio privačios firmos inves
tuos 20 bilijonų dolerių.

Pasaulinėje biznio rinkoje vyrauja 
nuomonė, kad Australijos ekonominė 
santvarka yra patikima.

Investavimo lakštus išdavė daugelis 
Vak. Vokietijos bankų ir keli bankai iš 
Austrijos ir Danijos.

Toks europiečių susidomėjimas bu
vo paskatintas Reserve banko nutari
mu nebelaikyti pagrindu JAV-bių

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIMAS

Septintasis PLB Seimas (vyks 1988 
m. birželio 28-29 dienomis Toronte, 
Kanadoje. PLB valdyba savo 1986 m. 
lapkričio 24 dienos posėdyje patvir
tino 140 atstovų skaičių, pagal 
valdybos pirmininko pateiktų lentelę 
(žiūrėti priedą).

Valdyba taip pat pavedė pirmi
ninkui rūpintis Seimo dienotvarke. 
Toronte jau yra sudaryta organi
zacinė Seimo komisija.
Visoms LB Kraštų valdyboms prane
šta jų kraštų Seimo atstovų skaičius.

Australiją atstovaus pagal atstovų 
paskirstymo planą: 10 rinktų atstovų, 
ALB Krašto valdybos pirm, ir Jaunimo 
sąjungos valdybos pirm. Viso 12 
atstovų.

Pasaulio Lietuvių Kultūros 
Kongresas

Kongresas įvyks 1988 m. birželio 
25, 26 ir 27 dienomis Toronte. 
Kongreso rengimui vadovaųjeC'PLB 
Kultūros komisijos pirmininkė Milda 
Lenkauskienė, kuri vasario mėnesį 
lankėsi Europoje ir turėjo progos 
pasitarti su Europos LB Kraštų 
valdybų vadovais bei kitais kultūri
ninkais.

Kanadoje yra sudaryta technikinės 
ruošos komitetas, o programos suda
rymu rūpinasi pati komisijos pirmi
ninkė. Sausio mėnesį Toronte Kongre
so reikalais įvyko pasitarimas, ku
riame iš PLB valdybos dalyvavo 
pirmininkas V. Kamantas ir vice
pirmininkė M. Lenkauskienė.

Lietuvos Krikščionybės Jubiliejus

Romoje jubiliejus bus minimas nuo 
birželio 26 iki liepos 1 d. Didžiosios 
iškilmės vyks birželio 27-28 dienomis. 
Visose iškilmėse bus atstovaujama 
PLB valdyba ir, tikimasi, visų LB 
kraštų valdybos. Ta proga planuojama 
sušaukti iškilmėse dalyvaujančių ir LB 
kraštų pirmininkų ir valdybų narių 
pasitarimą su PLB valdybos atstovais. 
Kraštų valdybos yra prašomos vieti
nėje spaudoje, minėjimais, akademi
jomis, šv. Mišiomis ir pan. paminėti šį 
jubiliejų savo kraštuose.

Lėšų telkimas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui.

Sudarytas ir valdybos patvir
tintas Š. Amerikos lėšų telkimo 
komitetas, kuris jau pradėjo lėšų 
telkimo vajų JAV ir Kanadoje

Tikimasi surinkti 50.000 dol., iš 
kurių bus paremti Pietų Amerikos 
atstovai vykstantieji į Jaunimo Kon
gresą Australijoje. Jei pasisektų 
surinkti didesnę sumą, bus paremti ir 
Europos bei Š. Amerikos atstovai.

Sporto Sąjungos Suvažiavimas

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos metinis

GUBOS DAUŠIŠKIV KAIME

Australijoje gyvenančio dailininko Stasio Montvldo. Aliejus.

dolerio.
Federalinė Australijos valdžia nutarė 
dolerį laikyti ant prekybinio pagrindo! 
Tas pritraukė europiečius, norinčius 
investuoti.

Australija moka labai aukštus- 
.procentus už investavimo lakštus, 
bevelk 13-ka procentų, taigi tris 
kartus daugiau negu Vokietijoje būtų 
mokama.

Europiečiai investuoja į Australiją 
gausiau negu amerikiečiai santykiu: 
trys ir vienas. Europiečiai energingai 
veikia australų biržoje.

Kai kurie finansiniai ir komerciniai 
Australijos sluoksniai būkštauja, kad 
Federalinės valdžios užmojis šiek tiek 
peraukštas, ar išliks pajėgus?

JAV laivyno "Task Group” laivai, 
pirmaujant lėktuvnešiui "U SS 
Midway" aplankys aštuonius Austra
lijos uostus šešiolikos dienų laiko
tarpyje. Apie tai pranešė Apsaugos 
ministerls Beazley.

Virš 9,000 Amerikos laivyno kari
ninkų ir jūreivių viešės Australijos 
miestuose: Sydney, Brisbane,
Newcastle, Cairns, Mackay, Glad
stone, Melbourne ir Hobart.

Cairns mieste tie, kurie planavo 
protestuoti prieš atominius ginklus, 
policijos nebuvo įsileisti į uostą, 
atvykus vienam iš laivų.

Viduriniųjų Rytų korespondentas, 
australas, Anthony Walker praneša, 
kad Lebanone, nužudžius ministerį 
pirmininką Rašed Kąrami, yra didelis 
pavojus, kad atsinaujins kovos tarp 
įvairių grupių ir politiniai Lebanonas 
dar daugiau nusilpnės.

Rašed Karami, 65 m. buvo minis- 
teriu pirmininku nuo 1984 m. Jis grįžo 
helikopteriu iš vasarvietės šiaurės 
Lebanone. Pakeliui į Beirutą helikop
teryje sprogo bomba ir jį užmušė.

Jo mirtis apgailestaujama, nes jis, 
nors ir buvo muzulmonas, bet ėjo 
vidurio keliu politinėje veikloje.

Bomba buvo teroristo padėta heli
kopteryje po Karami sėdyne. Kiti 14- 
ka, kartu buvę su Karami, liko 
sužeisti. Helikopterio pilotas, nors ir 
sužeistas, nusileido Beirute.

Mirtinai sužeistas Karami tuoj pat 
mirė ligoninėje.
Karami yra trečias nužudytas leba- 
niečių vadas nuo 1975 m., kai 
Lebanone prasiveržė civilinis karas. 
Po kiekvieno vado nužudymo krašte 
kilo suirutė ir žudynės.

Damascus radijo komentatorius 
pranešė: "Izraelis ir jų agentai 
Lebanone nužudė Karami". Sirija 
dažnai kaitina lebaniečių krikščionių 
milicijos pajėgas, veikiančias pagal 
Izraelio nurodymus.

Karami buvo Sirijos palaikomas, o 
krikščionių bendruomenės Lebanone 
yra nusistačiusios prieš Sirijos įtaką.

Indija ir Kinija neoficialiai Ęešasi 
prie Tibeto sienos. Kinija apkaltino 
Indiją įsiveržiančią į jų teritoriją, o 
Indija teigia, kad kiniečiai ruošiasi 
Indiją pulti, nes prie Tibeto sienos 
kaupia karines pajėgas.

Turistai Tibete matė kiniečių 
armijos dalinius vykstančius -prie 
Indijos pasienio, taip pat matė 
sužeistus kiniečių karius, atgabena
mus nuo sienos.

Indija ir Kinija turi ginčų dėl 
sienų.Kinija teigia, kad 90,000 kvad
ratinių kilometrų Arunačal Pradeš 
srityje, Indijos valdomų, priklauso 
jiems. Indija teigia, kad 37,500 
kvadratinių kilometrų Aksai Chin, 
Kinijos valdomų, priklauso jiems.

Diplomatai mano, kad Kinija norėtų 
palikti sienas tokias, kokios jos dabar 
yra, bet Indija nenori nusileisti.

1962 m. Kinija ir Indija kovojo 
trumpai, bet žiauriai. Kiniečiai iš 
Himalajų nusileido į Indijos teritoriją 
ir daug sričių laimėjo, nes Indija 
nebuvo pasiruošusi. Tačiau po to 
kiniečiai iš tų sričių pasitraukė, 
norėdami taikos.

Nuo 1981 m. septynis kartus Kinija 
ir Indija bandė susitarti dėl ginčijamų 
sričių, bet negalėjo susitarti.

Vakarų ir Azijos diplomatai teigia, 
kad abu kraštai nenori karo, bet bijo, 
kad galėtų išsivystyti į rimtą ginkluo
tą susirėmimą, jei kartais iš abiejų 
pusių bus persistengta.
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Okupacinės valdžios 
išspausdinti leidiniai

Visuomeninei veiklai yra būdingi 
trys privalumai: susiorganizavimas, 
pasiimtų uždavinių atlikimas ir vado
vavimas. Jei visa tai ima stokoti 
tinkamo balanso, atsiranda ryškių 
sunkumų, kuriuos įveikti kartais 
nebeįmanoma ir dėl to pati veikla 
nebegali būti sėkminga. Išbalansa
vimas priklauso nuo organizacijos 
narių, daugiausia nuo vado
vaujančiųjų.

Reikia pripažinti, kad mes, lietu
viai, esame gabūs organizatoriai. Štai 
kad ir išeivijoje dešimtimis skai
čiuojame įvairias organizacijas, są
jungas, sambūrius, sąjūdžius, grupes, 
draugijas. Prie jų pridėję politines 
partijas, matysime tikrai imponuojantį 
šakotos veiklos barą.

Kiekviena organizacija turi savo 
kilmę ir paskirtį. Pagaliau ne visos jos 
ryškiai gyvos. Ne visada kauptos 
pastangos ir įdomūs sumanymai buvo 
naudingi bendram lietuviškam rei
kalui. Kartais ir didelio pritarimo 
visuomenėje turėjusios organizacijos 
per metų eilę išblėso, bepalikdamos 
tik atskirų valdybų pavadinimus.

Kartais dėl nuomonių susikry
žiavimo ir vadovų ambicijų skal
domasi ir jų narių skaičius sumažėja ir 
veikla beveik užgęsta.

Kai kurie asmenys yra tikrai gabūs 
organizuoti, tačiau ne visi jų tinkami 
ištvermingesniam darbui. Neturi jo
kios iniciatyvos, jokios naujesnės 
idėjos kuri skatintų ir judintų net ir 
nustatytas programas. Nutarimai lie
ka tūnoti protokolo bylose. Tokiais 
atvejais kažin ar pagalvojama apie tai 
kad žymiai naudingiau būtų jungtis į 
vieną ir galingą organizaciją - 
Australijos Lietuvių Bendruomenę,

ją stiprinant, (nešant naujų jėgų Ir 
didinant jos narių skaičių. Bet čia vėl 
iškyla kai kurių asmenų būdingas 
troškimas vadovauti, pirmininkauti. 
Tokie "gimę" pirmininkai neįsivaiz
duoja jokios organizacijos, jeigu jis ne 
pirmininkas...

Kandidatuoja tik į pirmininkus ir 
išrinkimo atveju reikalauja besą
lyginio pasitikėjimo. Toks visuo
meninės veiklos egoizmas patenkina 
asmeninį garbės troškulį, bet retai 
teprisiderina prie bendrumos, kur 
reikia būti pasiruošusiam ir nusileisti.

Reikia džiaugtis, kad čia minimos 
neigiamybės nesudaro daugumos ir 
tikrajai lietuviško gyvenimo veiklai 
įtakos bevelk neturi.

Visi gi žinome, kad mūsų maži ir 
bevelk visi didesnieji darbai gula ant 
tų "bevardžių" pasišventusių idea
listų pečių.

Ypač mūsų mažųjų apylinkių ir 
seniūnijų vadovybėse matome tuos 
pačius asmenis, nenuilstamai per eilę 
metų besidarbuojančius bendruomenės 
ir tėvynės labui. Pagarba jiems!

V.

.s

į-IETUVIlĮ KOOPERATinČ KHEDITO DRAUGIJA TALKA)
Talka, už terminuotus indėlius dabar moka

14% nuo $100 iH $50,000

(15 % virš $50,000)

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

ADELAIDE SYDNEY
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Sekmadieniais
I - 3 vai. p.p. 

Tel: 42 7377

MELBOURNE
Šeštadieniais

10 ryto - 2 p.p.

1 - 3 P p.
Tel: 3284957

Naujas Kremliaus vadas lankė 
Pabaltijo respublikas. Tik didžiausios 
iš jų - Lietuvos, taip ir neaplankė. 
Kodėl ?

Tikriausiai jis lietuvių nėra pamir
šęs. Rygoje, po raginimų daugiau ir 
geriau dirbti, jis prisiminė pabaltiečių 
emigrantus, kurie neparodo dėkin
gumo už jų kraštų "išlaisvinimą" ir 
dar šmeižia Sovietų Sąjungą. Čia tas 
pasmerkimas daugiausiai buvo išeivių 
lietuvių adresu, nes mūsų žmonės 
daugiau prabyla užsienio spaudoj, 
verčia ir platina Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką ir leidžia keletą 
leidinių anglų kalboj. 0 Maskvai 
daugiausia nepatinka, kad užsienie
čiai sužino apie Sovietų Sąjungos 
realybę.

Maskva nėra patenkinta ir su lėtu 
Lietuvos rusinimu. P. Griškevičius 
susirūpinęs kalbėjo Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto plenu
me apie trūkumą kitų tautybių 
žmonių kai kuriose ministerijose ir 
partijos komitetuose. Čia jis turėjo 
galvoje rusus. Mat, pagal nerašytas 
taisykles, lietuviai ministerial ir kiti 
aukštesni pareigūnai privalo turėti 
savo padėjėjus rusus, kurie jiem 
diktuoja pagal Maskvos nurodymus ką, 
kaip ir kada reikia daryti. Kur tokių 
pagelbininkų rusų nėra, gali sumažėti 
tiesioginė Maskvos įtaka. O tas tai jau 
Kremliui tikrai nepriimtina.

Kad po 46 metų rusų viešpatavimo 
Lietuvoje dar yra apie 80 procentų 
lietuvių, Gorbačiovui atrodo tikras 
skandalas, už kurį galėtų nukentėti 
pats Griškevičius, į kurio vietą galėtų 
būti paskirtas uolesnis lietuvių rusin
tojas. 0 gal, geriausiu atveju, jam 
duos trumpą laiką pataisyti savo 
apsileidimo klaidas. Pogrindžio leidi
nių pasirodymas nebuvo sustabdytas 
nežiūrint KGB dedamų pastangų ir 
trėmimų įtartinų asmenų į Sibiro 
stovyklas. Čia vėl pačiam Griškevičiui 
sunku pasiteisinti.

Bendrai paėmus, nebūtų nuostabu, 
kad okupuotos Lietuvos kompartijos 
sekretorius būtų pakeistas kitu tik 
tada mūsų kraštą aplankytų Gorba
čiovas.
Ekonominės reformos, kurios sukėlė 
tiek vilčių okupuotam krašte, kol kas 
neatnešė lauktų rezultatų. Yra gali 
ma, kad griežtesnė disciplina, kon
trolė ir alkoholizmo sumažėjamas 
galėtų kiek pagerinti dabartinį prekių 
trūkumą. Bet tikram ekonomijos 
sužydėjimui nėra tinkamų sąlygų 
komunistinėj santvarkoj, nuo kurios 
Gorbačiovas, nors ir norėtų, negali 
atsisakyti.

Bet ir paviršutiniai pakeitimai gali 
pagerinti padėtį okupuotoj Lietuvoj 
žymiai daugiau negu rusų-slavų 
respublikose dėl mūsų žmonių suma
numo ir darbštumo. Pagerėjimas 
ekonominės padėties Lietuvoj ir
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Sek madieniais 
2-4 vai. p.p.
Tel: 709 0662 , 

kitose Pabaltijo respublikose iššauktų 
slavų, ypač rusų antplūdį. Maskva 
įsakytų aprūpinti atėjūnus butais ir 
darbu, palikdama lietuvius antroj 
eilėj. Reformos gali duoti pradžią 
masiniam mūsų tautos rusinimui.

Mums pavojingiausia galimybė tai 
Vakarų paramos teikimas, kuris 
galėtų prasidėti po raketų pašalinimo 
iš Europos sutarties pasirašymo. 
Maskva ir jos šalininkai kongrese ir 
senate darys spaudimą, kad valdžia 
atšauktų ekonominės -technologinės 
pagalbos teikimo suvaržymus, o tarp
tautiniai biznieriai, kurie turi daug 
įtakos į Vašingtono valdžią, bus 
pirmieji, kurie statys tokius reikala
vimus.

Su svetimais pinigais ir technologija 
Gorbačiovas, bent laikinai, pagerintų 
gyvenimo sąlygas ir sustiprintų So
vietų Sąjungą. Pabaltijo taigi ir 
Lietuvos, dekolonizacija nusitęstų 
bent keliem dešimtmečiam. Būtų 
aiškus pavojus mūsų tautos išlikimui.

Dabar, dar prieš Reagano susiti
kimą su Gorbačiovu, turime klibinti 
visas mums prieinamas įstaigas, asme
nis ir spaudą, kad Š. Amerika 
nepadarytų neatitaisomos klaidos: 
neprisidėtų prie stiprinimo savo 
mirtino priešo, su kuriuo anksčiau ar 
vėliau reikės suvesti sąskaitas arba 
jam kapituliuoti. „

ANTANAS

Poetas Antanas Gustaitis skaito savo 
poeziją. V. Maželio nuotr.

Antanas Gustaitis gimė 1907 m. 
kovo 12 d.,suvalkietis, ypatingų 
gabumų humoristas. Keturiuose jo 
veikaluose, eiliuota forma surašyti 
humoristiniai pastebėjimai apie gyve
nimą, iškelia jį į kūrybines aukštumas. 
Humoristiniais eilėraščiais Gustaitis 
plaka išeivijoje pasitaikančias nege
roves. Kartais jo eilėse girdisi juokas 
pro ašaras, nes mes visi nesam tobuli, 
net ir lietuviškoje veikloje "išlenda" 
mūsų silpnybės.

Gustaičio humoristiniai eilėraščiai 
tinka įvairioms progoms atžymėti.

Nieks nežinom, ar kloja 
naktys šydą, 
Ar gulim kur nulesinti 
svečiuos, <
Verks tamsoje priglaudęs 
nacis žydą, 
Rūkštelė guboj Virzirdą 
bučiuos...

O kada už bendrą teisybę vien kito 
tą patį kailį išvanoję", visi trokštam 
tik bendro laurų vainiko, tai -

Bendrai užslgėrę už bendrą 
gerovę,
Apverkiam Šešupę, rūtelę Ir 
svirtį,

Iš Lietuvos atėjo sąrašas oficialiai 
išleistų, nuo 1944 iki 1987 m. 
Bažnytinių leidinių (atskirai seka 
pilnas tekstas). Sovietai tame laiko
tarpyje leido išspausdinti 36 leidinius, 
įskaitant šešis, kurie yra dar "gami
nami", šešis tomus mišolo, paveiks
lėlius (šv. Kazimiero, Krikšto sukak
ties). Evangelijas, maldaknyges, apei- 
gynus, katekizmą, Naująjį Testa
mentą, katalikų kalendorių - žinyną 
ir pan. Tiražas nuo 1000 egz. iki 
11500. Tiktai maldaknygių ir kate
kizmų tiražas per keletą laidų 
pasiekė 50.000 su viršum egz., o 
liturginis maldynas-160.000 (1984m.)

" Per tiek laiko taip mažai išleista," 
pastebi vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
"Palyginus su ateistinės ir kitokios 
literatūros tiražais, tai tik lašas jūroje 
trims milijonams Lietuvos gyven
tojams. Pagal Religinių reikalų įga
liotini Anilionį, esą nerealu norėti, 
kad kiekviena šeima turėtų po 
katekizmą..."
"Pagrindinė Mišolo dalis, sakra- 
mentorius, dar iki šiol nėra išleista, 
nors tam tikslui prieš kelis metus 
Vatikanas padovanojo popierių. O 
vienintelė reguliariai spausdinama 
religinė literatūra dvasiškiams, būtent 
katalikų kalendorius - žinynas, išeina 
tik nuo 1982 m. Be kita ko, nemaža 
dalis leidinių yra ir eksportui į 
užsieni."

G USTAI TIS JUB1LI AT AS

Ir neša mus vėjai, iš kojų 
išrovę,
Ir stumia mus žmonos į lovą 
numirti, -
Ir lieka tėvynei tiktai skudurai 
Visų patriotų bendrai.

Antano Gustaičio ir Stasio Sant
vara poezijos spektaklį Bostone 
balandžio 11 d. surengė JAV LB 
apylinkės valdyba su savo pirmininku 
Bruteniu Veltu, pasikvietusiu būrį 
entuziastiškai nusiteikusių tal
kininkų. Programą sudarė, eilėraščius 
atrinko bei juos deklamavo Mirga 
Girniuvienė ir Zita Krukonienė su 

’ Aleksandru Pakalniškiu, jn., Gitą ir 
Aidu Kupčinskais. Liaudies dainas 
paruošė etnografinis "Sodauto" an
samblis, vadovaujamas Gitos Kup
činskienės, su sol. Gaile Rastenyte, 
abiejų poetų gyvenimą at
skleidžiančias skaidres - Antanas 
Kulbis, Gražina ir Vytautas Sakalai. 
Spektakliu paminėtos dviejų bosto
niečių amžiaus sukaktys: Antano 
Gustaičio aštuoniasdešimtmetis ir 
Stasio Santvara aštuoniasdešimtpenk- 
metis. Pirmoji spektaklio dalis buvo 
skirta Stasiui Santvarai. Ji pradėta 
prasmingu jo eilėraščiu "Vabalėlis" iš 
1939 m. išleisto rinkinio "Giesmės 
apie saulę ir sielą". Su liaudies daina 
"Oi seniai seniai" įsijungė "Sodauto" 
ansamblis. Ekrane buvo rodomos 
Antano Kulbio paruoštos skaidrės. 
Pirmoji dalis baigta Stasio Santvara 
poezijos pyne. Kiekvienam buvo 
aišku, kad antroji spektaklio dalis, 
pradėta linksma daina " Aš vyras kaip 
pipiras", skiriama Antanui Gustaičiui. 
Tai liudijo ir po dainos sekusi jo 
satyrinių eilėraščių pynė, užbaigta 
"Sodauto” atlikta daina "Padainuosim 
atsistoję". Ekrane buvo rodomos 
Gražinos ir Vytauto Sakalų paruoštos 
skaidrės. Trečiojoje dalyje, kuri buvo 
skirta abiem poetam, skambėjo "So
dauto" ansamblio dainos "Ne bet 
kokia aš mergelė buvau", "Oi aisiu, 
aisiu", eilėraščiai - Stasio Santvara 
"Gražiausia moteriškė" ir Antano 
Gustaičio "Gražios moterys".
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AUSTRALIJOS KULTŪRINIŲ RYŠIŲ

SUTARTIS SU SOV. S Ą.T U N G A.

1976 metais sausio 15 dieną 
Australija ir Sovietų Sąjunga pasirašė 
kultūrinių ryšių sutartį, kuri įgalino 
tarpvalstybinį kultūrinį bendradar
biavimą.

Ši sutartis praeitais metais rugsėjo 
25 d. Maskvoje buvo atnaujinta su 
papildymais. Trumpai pažvelkime į 
sutarties turinį kuris suskirstytas į 7 
dalis; paskutinioji dar į keturis 
paragrafus.

Pirmoje sutarties dalyje kalbama 
apie kultūrinį ir meninį abiejų šalių 
bendradarbiavimą. Tai teatrų, solis
tų, baleto, cirko ir kitų grupių 
gastrolės Australijoje ir australų 
menininkų gastrolės Sovietų Sąjun
goje. Abi šalys stengsis šias gastroles 
skatinti ir remti, suteikiant kuo 
geriausias sąlygas.

Australijoje lankysis Bolšoj baleto 
trupė, šokių ansamblis ir kt.
1988 metais į Sovietų Sąjungą vyks 
Australijos baleto trupė, Melbourno 
simfoninis orkestras ir dirigentas 
Stuart Challender. Be to, bus suruoš
tos dailės parodos abejose šalyse.

Antroji sutarties dalis nusako 
pedagoginių, socialinių ir gamtos 
mokslų institucijų bendradarbiavimą. 
Dviejų metų bėgyje bus pasikeista šių 
sričių specialistais, kurie išbus po 4 
mėnesius, skaitydami paskaitas, su- 
ruošdami seminarus, bus pasikeičiama 
informacija. Taip pat bus pasikei
čiama studentais, po 4 iš abiejų pusių. 
Tarp universitetų bus užmegsti ryšiai. 
Australijos universitetuose bus pro
paguojama rusų kalba ir literatūra. 
Trys rusų kalbos mokytojai dirbs 
vienerius metus Australijos aukš
tesnėse mokyklose, lygiagrečiai aus
tralai siųs mokytojus ir studentus į 
Maskvos ir Leningrado universitetus.

Trečioji sutarties dalis liečia fil
mus, televiziją ir radiją. 1987 m. trys 
asmenys vyks į Maskvoje ruošiamą 
tarptautinį filmų festivalį. į Austra
liją Sovietai atsiųs specialiai pagam
intą 70 m. revoliucijos jubiliejui 
atžymėti filmą. Bus suruošti sovietų 
filmų festivaliai Sydnejuje, Melbourne 
ir Adelaidėje. Specialus filmas bus 
demonstruojamas lapkričio 7 d., 
švenčiant 70 metų revoliucijos sukak
tį.

1988 m. sausio 26 d. Australijos 
dienos proga, Australija pasiųs spe
cialų 200 m. jubiliejinį filmą į Sovietų 
Sąjungą. ,

Ketvirtoji sutarties dalis nusako 
pasimainymą archyvinės ir informa
cinės medžiagos. Valstybinės biblio
tekos tampriai bendradarbiaus knygų 
ir įvairių leidinių pasikeitime.

Penktoji sutarties dalis trumpai 
paliečia sporto reikalus. Čia siūloma 
sporto komandų ir pavienių sporti
ninkų gastroles abejose šalyse.

Šeštoje ir septintoje sutarties 
dalyse klbama apie administraciją ir 
sklandų šios sutarties vykdymą.

Tai tik svarbesnieji sutarties punk
tai. Sutartyje yra smulkiai išdėstyti 
Įvairūs reikalai, nusaką detališkai 
'bendradarbiavimo eigą. Tai sovietiško 
ąt'ilįaus .pavyzdys iš kurio kvepia 
nep§si,ttkėjimąs .kitą šalimi.

Atidžiai .peržvelgus į šią sutartį, 
išryškėja du gana svarbūs mums, 
lietuviams ir kitiems okupuotiems 
kraštams aspektai.

Pirmiausia sugretinami du jubiliejai; 
t.y. Australijos 200 m. nuo baltųjų 
įsikūrimo sukaktis ir 70 metų raudo
nosios bolševikinės revoliucijos. Šis 
sugretinimas mums yra nepriimtinas, 
įžeidžiantis ir skaudus. Ypač kai abi 
šalys stengsis šiuos jubiliejus kuo 
iškilmingiau paminėti. Australijoje 70 
metų bolševikinė sukaktis bus minima 

š. m. lapkričio 7 d., per spaudą, 
televiziją ir radiją bus rodomi 
specialiai sovietų pagaminti filmai, 
straipsniai ir grojama rusiška muzika. 
Lietuvių Informacijos Biuras tuo 
reikalu išleido Australijos spaudai 
specialų atsišaukimą, pasmerkdamas 
šį sugretinimą ir paaiškindamas dėl ko 
jis mums yra nepriimtinas. Jau yra 
gauta pažadų kad šiuo atsišaukimu 
pasinaudos keli laikraščiai.

Antras skaudus, ypač rusų paverg
toms tautoms aspektas yra sutartyje 
minima tiktai rusų kalba ir sovietinė 
literatūra. Kur dingo respublikos su 
savo kalbomis? Kur broliškumas, apie 
kurį taip garsiai rėkia sovietai kitų 
tautų atžvilgiu? Antroje sutarties 
dalyje aiškiai sakoma: cituoju 
"Maskvos universitete bus įkurtos trys 
stipendijos Australijos studentams ir 
kalbų mokytojams studijuoti rusų 
kalbą". Ne kokią kitą kalbą ar dvi 
kalbas, bet tiktai rusų, lyg tai būtų 
vienintelė kalba vartojama visoje 
Sovietų Sąjungoje. Sutartyje taip pat 
minima tiktai rusų filosofija, rusų 
literatūra, rusų kultūra ir t.t.

Visos kitos rusų okupuotos tautos ir 
jų kultūros net nepaminėtos, lyg jos 
visiškai neegzistuotų. Tai tokia rusiš
kos meškos politika!

Ši sutartis aiškiai parodo rusų 
tikslus kitų tautų atžvilgiu. Mes, 
kurie gyvename laisvame krašte, 
privalome nenuilstamai skelbti pasau
liui kad mūsų tauta yra pavergta, kad 
ji yra rusų okupuota, kad mūsų broliai 
tėvynėje yra brutaliai rusinami.

Rusiškas imperializmas atmieštas 
komunizmu bando begėdiškai įrodyti 
pasauliui, kad šiandieninė Sovietų 
Sąjunga yra tiktai Rusija.

Liet. Inf. Biuras

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

RUOŠIASI VASARAI
Šventojoje pastatyti nauji poilsio 

namai - trijų aukštų korpusas. Sako 
pagerės ir kurorto svečių aptarna
vimas. Iki sezono pradžios bus baigtas 
asfaltuoti dviračių takas Palanga - 
Šventoji. Daugiau nuomos dviračių.

Vadinamoji Palangos mylia - 3333 
metrų atkarpa pajūrio pušyno zonoje, 
kvies pažaisti lauko tenisą, pajodinėti 
žirgais, plaukioti po Jūrą burlentėmis, 
dalyvauti aerobikos užsiėmimuose.

SUMAŽĖJO EISMO NELAIMIU
Kovo mėn. Lietuvoje iš viso užregis
truota 180 eismo nelaimių. Žuvo 30 
žmonių, sužeista 202, 1985 m. per tą 
patį mėnesį buvo 202 eismo nelaimės, 
1986 m. - 192.

KINIEČIAI VILNIUJE

Lietuvos meno darbuotojų rūmuose 
Vilniuje (vyko susitikimas su svečiais 
iš Kinijos - Vilniuje gastroliavusios 
Liaoningo provincijos Pekino operos 
jaunimo trupės artistais. Susitikimą 
pravedė teatrologas Ž. Dautartas.

LENKU KNYGOS DEKADA

Balandžio 21 d. Lietuvoje prasidėjo 
23-ji lenkų knygos dekada. Knygy
nuose surengtos lenkų leidinių eks
pozicijos, vyksta susitikimai su Lietu
vos * ir Lenkijos knygų prekybos 
darbuotojais. Lenkų leidyklos at
siuntė apie 250 pavadinimų naujų 
leidinių.

DAILININKIŲ PARODA
Vilniuje, "Dailės” salone, veikė 

dviejų viduriniosios kartos dailininkių 
kūrybos paroda.

Plakatistė Danutė Karaškaitė - 
Brusoklenė eksponavo piešinius - 
portretus. Laima Skerstonaitė kuria 
iliustracijas dažniausiai vaikų litera
tūrai. Parodoje ji eksponavo 26 ‘ 
akvareles.

PABALTIJO TEATRŲ FESTIVALIS
Balandžio 21 d. Minske pasibaigė IV 

"Pabaltijo teatrų pavasaris". Pagrin
dinis - pereinamasis - prizas paskirtas 
Lietuvos valstybiniam jaunimo teatrui 
už Čechovo "Dėdę Vanią". Režisie
rius E. Nekrošius pelnė du apdovano
jimus.

DARŽOVĖS KAIMO VALGYKLOMS

Jonas Okmenas "Valstiečių laik
raštyje" rašo, kad labai pagerėjo 
miesto gyventojų aprūpinimas švie
žiomis daržovėmis. Deja, to negalima- 
pasakyti apie respublikos kaimą. Ypač 
bloga padėtis aprūpinant daržovėmis 
kaimo valgyklas vasarą.

NAUJA PJESĖ KAUNO TEATRE
Kauno dramos teatre pastatyta 

šiuolaikinio amerikiečių dramaturgo 
S. Šepardo pjesė "Pakastas vaikas". Ją 
režisavo Vytautas Balsys, muzika 
Vidmanto Bartulio, dailininkas Ado
mas Jacovskis. Pagrindinius vaidmenis 
atliko artistė Rūta Staliliūnaitė, 
Viktoras Valašinas, jauni aktoriai 
Ingeborga Dapkūnaitė, Sakalas Užda
vinys.

NEVIENODOS KAINOS
A. Meilutytė "Tiesoje" skundėsi, 

kad Klaipėdoje nupirkusi dukrai 
importinius sportinius batelius, kurie, 
pasirodė, buvo per dideli. Už juos 
mokėjusi 35 rublius. Norėjo Kaune 
juos pakeisti, tačiau tokie pat batai 
ten kainavo 10 rublių brangiau.

MIRĖ KUN.- P. MARKEVIČIUS

balandžio 25 d. mirė Biliakiemio 
parapijos, Panevėžio vyskupijoje, kle
bonas kun. Petras Markevičius. Velio
nis buvo gimęs 1912 m. gegužės 30 d. 
Kunigu įšventintas Panevėžio vysku
pijai 1938 m. birželio 11 d. Jis dirbo 
įvairiose Panevėžio vyskupijose. 1940 
m. suorganizavo ir pastatė bažnyčią 
Bieliakiemyje, kur iki mirties buvo 
klebonu. Palaidotas Utenoje.

"MADA" VIRŠULIŠKĖSE

"Mados" parduotuvė Vilniuje anks
čiau buvo įsikūrusi Eidukevičiaus 
gatvėje prie kolchozinės turgavietės. 
Pirkėjų netrūkdavo, bet prekiauti 
kliudė ankštos patalpos, dėl kurių 
iškildavo daug nesusipratimų. Dabar 
naujoji parduotuvė "Mada", turinti 
1.040 kv. metrų ploto salę, atidaryta 
Viršuliškėse. Parduotuvėje dirba 110 
tarnautojų, veikia šeši skyriai - 
avalynės, trikotažo, drabužių, galan
terijos, parfumerijos ir kojinių. Pa
traukli prekybos reklama iš organinio 
stiklo pagaminta Vilniuje, lentynos 
prekėms - Gudijoje. Ypač praktiška 
drabužiams skirta pakaba ant ratukų, 
lengvai nustumiama pas klientus iš 
vienos vietos į kitą. Pasak "Mados" 
direktorės E. Kliukaitės, atidarymo 
dieną parduotuvėje sutelktų prekių 
vertė viršijo milijoną rublių. Parda
vėjos duris atvėrė valanda anksčiau, 
atsižvelgdamos į tūkstantinės pirkėjų 
minios lūkesčius.

MASKVA NEBETRUKDO 
"AMERIKOS BALSO"

Sov. Sąjunga nustojo trukdžiusi 
"Amerikos balso" radijo bangas. 
Charles Wick, JAB-bių Informacijos 
agentūros direktorius ir tuo pačiu 
vyriausia galva "Amerikos balso" 
pareiškė, kad tenka pasveikinti Sov. 

Sąjungą, nustojusią veikti prieš tarp
tautinį susitarimą.

Nežiūrint to, daugelis kitų stočių, 
kaip "Laisvosios Europos radijas" ir 
kitos amerikiečių finansuojamos, vis 
dar labai trukdomos.

Harvardo universiteto tyrinėjimai 
1970 m. norint sužinoti kiek žmonių 
visam pasauly klausosi "Amerikos 
balso" transliacijų, davė (domius 
rezultatus: 28 milijonai žmonių Sov. 
Sąjungoj bando išgirsti " Amerikos 
balsą" nors kartą savaitėje. 
Charles Wick tikisi, kad "glasnost" 
dvasia plėsis Sov. Sąjungoj visose 
srityse. Wick nuvyko į Maskvą tartis 
dėl kultūrinių mainų: padidintą normą 
siunčiamų knygų ir filmų į Sov. 
Sąjungą.

KULTŪROS FONDAS
Steigiamoji sovietinio Kultūros 

fondo Lietuvos skyriaus konferencija 
balandžio 3 d. įvyko Vilniaus meno 
darbuotojų rūmuose. Naujoji institu
cija bus susieta su M. Gorbačiovo 
pradėtomis reformomis. Pagrindinį 
pranešimą padarė organizacinio ko
miteto pirm. J. Bielinis, kalbėjęs apie 
Lietuvoje kruopščiai saugojamus kul
tūrinius paminklus ir steigiamą naują 
fondą: "Šio fondo tikslas - padėti 
mūsų visuomenei plačiau pažinti ir 
geriau suvokti savo šalies, viso 
pasaulio kultūros lobius, talkinti 
estetiniam, patriotiniam ir interna
cionaliniam tarybinių žmonių auklė
jimui..." Jeigu kam buvo kilę neaiš
kumų, kodėl Lietuva turi tenkintis tik 
to sovietinio Kultūros fondo skyriumi, 
juos išsklaidė J. Bielinio pateiktas 
fondo paskirties apibūdinimas. Sovie
tiniame žargone savo šalimi vadinama 
Sovietų Sąjunga, patriotiniu ir inter
nacionaliniu auklėjimu - Maskvos 
stropiai prižiūrima kompartijos kon
trolė švietimui. Skyriaus steigėjų 
ištikimybę sovietiniam Kultūros fon
dui atskleidė tik dalinis J. Bielinio 
susirūpinimas išeivijos lietuvių paliki
mu: "JAV, Kanadoje, Vakarų Europos 
šalyse susikaupė dideli, mūsų kultūros 
istorijai vertingi pažangiosios emigra
cijos, komunistinių ir darbininkų 
organizacijų archyvai. Neretai jie 
taip pat saugojami pas privačius, jau 
senyvo amžiaus žmones. Yra pavojus, 
kad jų palikuonys, nutolę nuo pažan
gaus judėjimo, gali pražudyti vertingą 
medžiagą ... Kaip matome, rūpinamasi 
tik Maskvai tarnavusių negausių 
išeivijos lietuvių komunistų menku 
palikimu, kuris vargu ar beturės įtakos 
mūsų kultūros istorijai. Sovietinio 
Kultūros fondo Lietuvos skyriaus 
valdybos pirmininku išrinktas Vilniaus 
universiteto geografas Č. Kudaba, 
pavaduotoju - geologas G. Tarvydas.

KRIKŠTO IŠKILMĖS

Lietuvos Krikšto 600 metų ju
biliejaus centrinis minėjimas (vyks 
Vilniuje, šventųjų apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje, 1987 m. birželio 28 
d. Numatoma programa:

Nuo 10 vai. - šv. Mišios (vienos po 
kitų) ir giesmės bažnyčioje ir švento
riuje.

11:30 vai. iškilminga suma tuo 
pačiu metu, kada prasidės šventojo 
Tėvo vadovaujamos jubiliejaus iškil
mės Romoje, šv. Petro bazilikoje.

Vyskupijų centruose ir šventovėse 
Lietuvos krikšto minėjimai bus: 
Kauno arkikatedroje - gegužės 24 d. 
Telšių katedroje - birželio 7 d. 
Varduvoje (Žemaičių Kalvarijoje) - 
liepos 8 d.
Panevėžio katedroje - rugpjūčio 1d. 
Krekenavoje - rugpjūčio 15 d. 
Pivašiūnuose - rugpjūčio 16 d. 
Kaišiadorių katedroje - rugpjūčio 20 

d.
Šiluvoje - rugsėjo 13 d.
Vilniaus Aušros Vartuose-lapkr.22d. 
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NETIKINTIS TOMAS

Manau, kad Pranas Pusdešris 
mane teisingai pavadino netikinčiu 
Tomu (M.P. Nr. 21), toks esu. Istorijos 
mokslas reikalingas faktų, ne tikė
jimo, faktai gali būti tikri ir 
sufalsifikuoti, todėl ir kelia abejonių. 
Pranas Pusdešris suskaičiavo istorikus, 
kurie rašo apie Mindaugo krikštą ir 
apie Lietuvos krikštą, taigi du 
skirtingi pavadinimai reiškia du skir
tingus krikštus. Lietuvos istorikai 
parašė tą, ką rado parašytą lenkų 
istorikų, o lenkų istorikai parašė tą, 
kas buvo užrašyta Dlugošo kronikoje, 
geram pusšimčiui metų praslinkus po 
įvykio. Toji Dlugošo kronika yra pačių 
lenkų istorikų pripažinta netiksli, 
tačiau pasklidusi po pasaulį kartoja 
melą kitų tautų tarpe. Šiandien mūsų 
istorikai gali arčiau prieiti prie 
istorinių šaltinių ir, kaip tik, neranda 
įrodymų, kad toks krikštas būtų buvęs 
Lietuvoje, kurį galėtum pavadinti 
oficialiu Lietuvos krikštu. Juk, jeigu 
Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis 
kunigaikštis krikštijo Lietuvą, tai 
krikštas turėjo būti tarptautinis 
įvykis: visų pirma apie tai turėjo 
žinoti popiežius, to reikalavo ne tik 
oficialūs ryšiai, bet ir Bažnytinė 
tvarka, toliau turėjo žinoti Lenkijos 
ponija ir dvasiškija. Vokiečių Ordinui, 
kurie vedė su Lietuva kryžiaus, apie 
200 m. karus, be to, ir Rusija buvo 
užinteresuota Lietuvos krikštu ir jos 
kronikininkai būtų žinoję, o dabar - 
tyla. Toks didelis istorinis įvykis ne tik 
Bažnyčiai, bet ir visai Europai praėjo 
be ženklo, be Bažnyčios palaiminimo, 
be džiaugsmo, kad pagaliau atkaklią 
pagonių tautą pasisekė atvesti į 
krikščioniškų tautų bendriją.

J. Dlugoš (Jan Dlugosz) 
1415-1480. V. 19, lenkų istorikas 
kronistas.

Po tokios tylos, kaip galima remtis 
Dlugošo kronika, kuri pilna melo ir 
šmeižto apie lietuvius. Jis rašo, kad 
Jogaila atvažiavęs į Vilnių su keliais 
eiliniais kunigais ir su Jadvyga, liepęs 
iškirsti šventus ąžuolus, sunaikinti 
gabijas ir krikštijęs žmones dideliais 
būriais, o toje vietoje, kur buvo' 
vyriausia pagonių šventykla, pastatęs 
Vilniaus katedrą. Paskutinieji arche
ologiniai kasinėjimai parodė , kad 
ten, kur stovėjo Vilniaus katedra, 
rasta Mindaugo statytos katedros 
pėdsakai, o ne pagonių šventyklos. 
Maža to, ir pati karalienė Jadvyga 
niekada nėra buvusi Lietuvoje.

Z. Ivinskis rašo apie Vidurinių 
amžių falsifikatus, kurių bendras 
bruožas buvo perdėtas gyrimasis savo 
nuopelnais ir priešų niekinimais. Ką 
parašė Varšuvos katalikų laikraštis 
"Przewodnik Katolicki" apie Lietuvos 
krikštą ir jos valdovus bei žmones, 
nėra koks nors Koskowskos asmeniš
kas prasimanymas ar šmeižtas Lietu
vių tautos yra lenkų istorikų surašyti 
Mūsų Pastogė Nr. 22 1987. 6. 8 pūsi 

"faktai". Lietuvos istorija pilna tokių 
falsifikatų. Yra žinomas dokumentas, 
kad Mindaugas visą Lietuvą "užrašęs" 
Kryžiuočių ordinui, jei mirtų nepa
likęs įpėdinių. Pagaliau, patys išgyve
nome, kaip Sovietų Sąjunga "laisvu" 
tautos apsisprendimu inkorporavo 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Ir daug 
tokių pavyzdžių galima rasti istori
joje. Nieko nuostabaus nėra, kad ir su 
antruoju Lietuvos krikštu nėra jau 
taip aišku, kad nekeltų abejonių. O ir 
mūsų pačių istorijoje pasitaiko neįti
kimų kuriozų, Paulius Rabikauskas 
rašo apie Vilniaus vyskupą Petrą 
Goštautą (Laiškai lietuviams , bir
želio 1986): "Petras Goštautas "pir
masis" Lietuvos katalikas, "pirmasis" 
pranciškonų įkūrėjas, "pirmasis" Vil
niaus vyskupas, "pirmasis " lietuvis 
pranciškonas ( nes jis priklausęs jų 
ordinui, kai buvęs nukankintas), 
"pirmasis" lietuvis kankinys, "pir
masis" lietuvis įrašytas į palaimintųjų 
skaičių (jo vardą randame pranciš
konų martirologijoje)". Taigi turime 
Petrą Goštautą antrojo Lietuvos 
krikšto pirmūną, plačia veikla pasi
žymėjusį vyrą, 600 m. atkeliavusį per 
istoriją iki mūsų laikų,tik prieš kelius 
metus istorikas pranciškonas V. 
Gidžiūnas paskelbė Aiduose, kad 
Petras Goštautas yra pramanytas 
asmuo.

Taigi ieškodami tiesos, visados 
turime būti "netikinti tomai".
Tiesa turėtų būti mūsų pirmasis 
rūpestis. Galbūt, kad krikšto jubilie
jaus istorikai nušvies šį tamsų istorinį 
įvykį, ir mes turėsime progos, kaip tas 
netikintis Tomas, įdėti savo pirštą į 
žaizdą ir patikrinti tiesą, bet gali būti 
ir kitaip - susirinkę istorikai, nieko 
kito neturėdami pasakyti, patvirtins 
Dlugošo kronikos "faktus". Ir tai bus 
dar vienas istorinis "faktas", nuskam
bėjęs per Europos tautas, kad Lenkija 
apkrikštijo Lietuvą prieš 600 metų.

A .Mauragis

DEMO NSTR ACIJA 
VAŠI N G TO NE

1987 gegužės 1, Vašingtone įvyko 
demonstracija už persekiojamuosius 
krikščionis Sovietų Sąjungoj ant JAV 
Kapitoliaus laiptų. Susirinko apie 400 
dalyvių, jų tarpe kelios dešimtys 
Vašingtono lietuvių ir Lietuvių Kata
likų Šalpos štabas iš Niujorko.

Demonstracijos pagrindine kalbė
toja buvo neseniai paleista ir į 
Vakarus atvykusi poetė Irina Ratu- 
shinskaja, kuri kalėjo Mordovijos 
lageryje kartu su lietuve Jadvyga 
Bieliauskiene, Po demonstracijos, Ra- 
tushinskaja pasakojo, kad Bieliaus
kienė "lageryje buvo labai tvirta - 
bandė mums visiems padėti - ta 
prasme vedė save’kaip tikra tikinčioji 
... Aš niekada nepamiršiu, kai grįžusi 
po pusmečio karceryje (vienutėje) ir 
lagerio kalėjime visiškai nualinta, 
beveik kasdien turėdavau širdies 
priepolis, Bieliauskienė atiduodavo 
dalį savo gliukozės (jos duodavo po 
truputį). Taip vėl mane iš tiesų 
pastatė ant kojų"

"Jadvyga taip pat buvo karceryje", 
pasakojo Ratushinskaja, "ir man buvo 
labai skaudu matyti, kaip moterį... 
mano motinos amžiaus ... talpina į 
karcerį, nurengtą, kaip ir mus, maitina 
kas antrą dieną, laiko šaltyje. Mes su 
Tatjana Osipova kreipėmės į KGB ... 
sakydamos, jeigu norite ką kankinti, 
tai vietoj jos sodinkite į karcerį mus. 
leiskite ją į lagerį, mes pasiruošusios 
už ją atsėdėti. Be abejo, jie su tuo 
nesutiko", baigė Ratushinskaja.

Be Ratushinskajos, dalyviams kal
bėjo kongresmenas Frank. Wolf iš 
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Virginijos, sen. Pete Wilson iš Kalifor
nijos, Institute on Religion and 
Democracy pirmininkas Kent Hill iš 
Vašingtono, Slavic Gospel Associa
tion vedėjas Peter Deyneka iš 
Indianos, aiškino apie peticijų vajų 
įkalintiesiems, o Religinės Šalpos 
reikalų vedėjo pavaduotoja Gintė 
Damušytė. Iš Niujorko, apie kalinių 
globos programą (Adopt a Prisoner 
Campaign), kuria stengiamasi išvys
tyti platesnį laiškų rašymo vajų 
įvairių tikėjimų sąžinės kaliniams.

Demonstrantai turėjo apie 100 
padidintų sąžinės kalinių nuotraukų, 
jų tarpe Balio Gajausko, Viktoro 
Petkaus, Voldemaro Karoliūno, Povilo 
Pečeliūno ir kitų atvaizdus. Daly
viams bei praeiviams buvo dalinami 
informacijos paketai, prie kurių bu
vo prisegta skirtingo kalinio biografija 
su adresu. Bendroj informacijoj apie 
persekiojamuosius krikščionis buvo 
specialiai paruošta brošiūra, kuri 
akcentavo 6 kalinių biografijas, 
įskaitant lietuvio Viktoro Petkaus.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
kartu su trylika kitomis organiza
cijomis priklausančiomis specialiai 
įsisteigusiai Solidarumo su persekioja
maisiais krikščionimis Sovietų S-goj 
koalicijai surengė šią ekumeninę 
demonstraciją. (LIC)

SU DIE V 
A NT AN UI 

TALANDŽI UI.

Sulaukęs 78 m. gegužės mėn. 18 
dieną mirė Antanas Talandis. Jis gimė 
Simno valsčiuje 1909 m. Dirbo 
pasienio policijoje. 1948 m. atvyko į 
Australiją,Antanas dirbo kaip stalius 
įvairiose vietovėse. Paskutiniu laiku 
gyveno senelių namuose Gosforde. 
Ilgą laiką buvo prižiūrimas ir glo
bojamas Mrs. E. Rowan.

Palaidotas Rookwood kapinėse lie
tuvių sekcijoje. Laidojimo apeigas 
atliko prel. P. Butkus. Wollongongo 
lietuvių vardu atsisveikino M. Gailiū- 
nas ir pensininkų V. Narbutas. 
Antanas buvo ramaus būdo, darbštus, 
ir taupus dzūkas; visada besišypsantis. 
Susipratęs lietuvis, nuolatinis "M.P." 
skaitytojas. Lietuvoje paliko dukrą ir 
anūkus. Prieš keletą metų dukra 
aplankė tėvą Australijoj.

Tegu būna tau lengva svetimoji 
žemė. .. „

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Amerikoj leidžiamas laikraštis 
"Laisvoji Lietuva" balandžio 2 d. 
pranešė, kad lietuvių šeima įkišo 8 
milijonus dolerių religinei sektai. Ta 
šeima traukia sektą į teismą, kad 
atgautų pinigus

Gegužės mėn. 21 d. Melbourne "The 
Age" dienraštis paskelbė žinią gautą 
iš Reuterio žinių agentūros, kad JA V- 
bėse "The Bible speaks" sekta 
Išnaudojo departamento parduotuvės 
savininkę, išgaudami iš jos 8.77 
milijonus dolerių.

Massachusetts teisėjas priteisė, kad 
sekta grąžintų pinigus Elizabeth 
Deyton - Dovydėnas, 34 m. amžiaus.

Sektos įkūrėjas - kunigas Carl 
Stevens pinigus iš parduotuvės savi
ninkės išgavo apgaule ir prievarta, 
naudojo juos blogiems tikslams

B. Kaminskas, Vic.

Gerbiamas Redaktoriau,

Nuolat sielojamasi dėl lietuvių 
kalbos tęstinumo jaunimo tarpe, kai 
tuo tarpu, mūsų seniai jau be 
svetimybių neapsieina: pirmininkai 
tapę prezidentais, leidimai jau licen
zijomis. o Mūsų Pastogės Nr. 20 (1987. 
5. 25) straipsnyje "Melbourne Lietu
vių Sodyba" skaitome apie kažkokį, 
iki šiol dar negirdėtą, "mansioną". 
Bent spaudoje atsikratykime šiomis 
"mandrybėmis".

G. Kaladienė, Vic.

Margos nuotrupėlės
Persikėlusi iš Newcastle į Sydnejų, 

Jūratė Ivinskienė išvyko apsižvalgyti 
pasaulyje. Čikagoje viešės pas savo 
seserį. Išvykdama žadėjo grįžti prieš 
Spaudos balių. Paskutinių trejų metų 
likotarpyje ji nepraleido nė vieno 
Spaudos baliaus.

Sydnejuje gyvenančios Adomėnų ir 
Jonaičių šeimos dvi savaites atosto
gavo gražiose Katoombos apylinkėse. 
Teko patirti, kad nė vienas iš jų 
nebandė užkopti ant "Trijų seserų" 
kalno.

Adelaidėje gyvenąs, aktyvus 
bendruomenininkas, žurnalistas, 
ALFAS pirmininkas Jur gis Jonavičius 
išėjo į užsitarnautą pensiją.

Linkim jam kuo geriausios kloties ir 
tikim, kad turėdamas daugiau laiko 
savo,.į darbams dar stipriau veiks 
bendruomenėje.

Mūsų Pastogės redakcija sveikina 
Adelaidės parapjos kleboną - kun. J. 
Petraitį, atšventusį 35 metus kunigys
tės sukaktį.

Linkime sėkmės apaštalavimo dar
be.

Krašto valdybos pirmininkė Dana 
Baltutienė lankėsi Adelaidėje birželio 
6 ir 7 dienomis, tarėsi su Adelaidės 
Apylinkės valdyba bendruomeninės 
veiklos reikalais. Kalbėjosi su 
Lietuvių Dienų rengėjais, Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių rengėjais ir 
Informacijos biuro vadovais.

Birželio 6 d. 2 vi. popiet ta proga 
Lietuvių namuose įvyko L. D. 
komiteto, teatro, sporto ir 
Informacijos biuro vadovų 
susirinkimas.

Australijoj yra stebėtinai gausus 
skaičius imigrantų, kurie, atvykę po 
Antrojo Pas. karo iš svetimų kariuo
menių sutryptų kraštų, arba iš 
koncentracijos stovyklų, pamažu pra
turtėjo tiek, kad jų bizniai yra 
milijoninės vertės. Jų įnašas Austra
lijos ekonomijai yra labai vertingas.

Du baltai labai aukštai iškilo 
biznyje. Estas Sir Arvi Parbo yra 
vyriausia galva Western mining Cor
poration, o latvis John Spalvins - 
Adelaide Steamship.

Maisto srityje, Sydnejuje, milijoninį 
biznį turi latviai Berzinš. Jų duona 
"Riga" labai populiari.

Vengrai, graikai, italai, o ypač 
žydai, atvykę į šį kraštą, taip pat 
įkūrė daugybę pelningų biznių.

Manoma, kad imigrantai yra pagrin
dinė jėga biznyje.
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TĖVŲ MEILĖ MIRUSIAM SŪNUI ROMOJE
Rašo Jurgis Jan ūsaitis

Nėra skaudesnio gyvenime mo
mento, kada tenka amžinai atsiskirti 
su mylimu šeimos nariu. Tokį nepap
rastai skaudų Išgyvenimą patyrė 
Čikagoje gyvenantieji žymūs visuo
menininkai dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai, 1977 metais balandžio 
mėn. 17 d. netekę savo mylimo sūnaus, 
vos tesulaukusio 19 metų amžiaus, 
Eugenijaus.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas kairėje su Mūsų Pastogės bendradarbiu Jurgiu 
Janušaičiu vieno pakalbto metu, Čikagoje.

A.A. Eugenijus sirgo sunkia vėžio 
liga. Liga palengva progresavo. Jo 
tėvai dr. Leonas ir Irena Kriau
čeliūnai nesigailėjo nei pinigų ne 
pastangų, kad tik būtų išgelbėta 
mylimo sūnaus gyvybė. Buvo gydomas 
garsiausiose vėžio ligų ligoninėse, 
buvo dedamos didžiausios medici
niškos pastangos ir dirbo žymiausi 
vėžio specialistai, kad atitolinus šią 
didžiąją nelaimę Bet visos pastangos 
nuėjo veltui ir po kančių šis taurus 
jaunikaitis, palikęs mylimus tėvus ir 
dvi seseris išėjo į amžinosios tėviškės 
namus, o visai šeimai palikęs neužgęs- 
tantį skausmą.

A.A. Eugenijus Kriaučeliūnas buvo 
gabus vaikinas, baigęs ne tik ameri
kietiškąją gimnaziją, bet ir lituanis
tines mokyklas. Veiklus lietuviškose 
organizacijose, skautuose, šokėjas 
tautinių šokių grupėje, puikus sporti
ninkas, veržlus į pergales bet mielas, 
kilus gerbiąs jaunikaitis. Tai buvo 
daug žadanti asmenybė ir greičiausia, 
jeigu būtų gyvas, šiandien jis būtų 
nuėjęs savo mylimų tėvų dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų šakotos lietuviš
kosios veiklos keliais.

"Mylėjome savo sūnų Eugenijų. Jis 
amžiais liks gyvas mūsų širdyse. Jo 
niekada nepamiršime. Kol mes, tėvai, 
būsime gyvi, o po mūsų mirties jo 
brangų atminimą minės mūsų dukros 
ir jų šeimos. Todėl ir įsteigiame 
šeimos vardu Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premiją. Ji bus ilga
laikė, kol mes ir mūsų šeimos nariai 
bus gyvi. Premija kasmet 1000,- dol 
bus skiriama lietuviui jaunuoliui - 
jaunuolei ar jaunimo sambūriui už 
ypatingą organizacinę, visuomeninę, 
kultūrinę veiklą. Tebūnie mūsų myli
mam sūnui a.a. Eugenijui šis nenyks
tantis paminklas, kad mūsų jaunimas 
sektų Eugenijaus gyvenimo pavyz
džiu.... Taip maždaug kalbėjo dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, amžinybėn iš
lydėdamas sūnų ir įsteigdamas Euge
nijaus premiją.

Tai nuostabiai šviesus vienos šeimos 
pavyzdys, kaip gali įamžinti savo 
mylimuosius.

Šiais metais jau buvo paskirta 
dešimtoji premija. Dešimties metų 
laikotarpyje Eugenijaus jaunimo pre

mija buvo paskirta Viktorui Nakui, 
Gabijai Juozapavičiūtei - Petraus
kienei, Joanai Kuraitei-Lasienei, Jū
ratei ir Rimantui Stirbliams, Vidui 
Podžiūnui, Gintei Damušytei, Violetai 
Abariūtei, Linui Kojeliui, Algiui 
Kuliukui ir paskutinioji, už praėjusius 
metus, Tadui Gintautui.

Pažymėtina, kad premijos yra 
skiriamos ne tik JAV gyvenantiems 

jaunuoliams, bet Kanadoje, Europoje 
ir kitur. Neabejoju, kad ir Australijos 
lietuviai turi tinkamų kandidatų šiai 
premijai, tik svarbu, kad tie kandida
tai premijos skyrimo komisijai būtų 
laiku ir tinkamai pristatyti. Premijai 
skirti komisija sudaro šeimos, LB ir 
PLJ sąjungos atstovai.

Šiais metais sukako dešimtmetis ~ 
nuo A.A. Eugenijaus Kriaučeliūno 
mirties. Ši sukaktis prisiminta gegužės 
mėn. 24 d. pamaldomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o po to salėje bus įteikta 
premija laureatui Tadui Gintautui ir 
prisimintas A.A. Eugenijus.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai 
yra žymūs visuomenininkai, dosnūs 
visų didžiųjų lietuviškų užmojų 
rėmėjai.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas yra 
vadovavęs LB Kultūros Tarybos vajui, 
organizavęs genocido didžiąją parodą, 
vadovavęs dviem tautinių šokių 
šventėm ruošti komitetams, vado
vauja ALT Sąjungai, keletą kartų 
buvo išrinktas į JAV LB Tarybą, 
veiklus visose lietuviškojo darbo 
srityse, dirba Amerikos Lietuvių 
Taryboje, eidamas vicepirmininko pa
reigas.

Irena Kriaučeliūnienė-visuomeni- 
ninkė, sėkmingai vadovavo Jaunimo 
centrui, dabar uoli BALFO darbi
ninkė. Kriaučeliūnai lietuviškiems 
fondams, organizacijoms yra paaukoję 
daug, daug tūkstantinių, globoja 
Dainavos Ansamblį, tautinių šokių 
"Grandis" grupę ir atlieka daug 
gražių, prasmingų ir naudingų lietu
vybės išlaikymo darbų.

Stebint lietuviškąjį gyvenimą, rim
tai susimąstai: o kad išeivijoje 
daugiau atsirastų tokių Kriaučeliūnų!

Gi A.A. Eugenijus Kriaučeliūnas 
tebūnie šviesiu ir patraukiančiu pa
vyzdžiu išeivijos lietuvių jaunimui.

Lietuviu laidojimo biuras

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE-.FAnUTELD.NKW.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą

JUBILIEJAUS MALDOS EISENA

Sklandžiai vyksta pasiruošimai 600 
metų Krikščionybės paminėjimo iškil
mėms Romoje - birželio mėn. 24-tą 
liepos mėn. d.d.

Romos lietuvių jaunimas su entuzl- 
asmu aktyviai prisideda prie iškilmių 
programos.

Vienas iš pagrindinių jaunimo 
organizuojamų įvykių šventės metu 
MALDOS EISENA, kuri įvyks penkta
dieni, birželio 26 d. į eiseną kviečiame 
dalyvauti jaunimą bei visus atvykusius 
Romon maldininkus.

Prie Maldos Eisenos organizavimo ir 
jos pravedimo prisideda Italijos Kata
likų jaunimo organizacija "Comunione 
e Liberazione" kaip lietuvių Ateiti
ninkų organizacija), turinti apie 
60.000 narių. Jie taip pat kartu 
dalyvaus visos savaitės iškilmių pro
gramose. MALDOS EISENA prasidės 
7:00 vv prie buvusios senovės romėnų 
pagoniškos šventyklos, Pantheonas. 
Nuo šios šventyklos pradėsime žy
giuoti į Šv. Petro aikštę, Vatikane, 
nešini trimis lietuviškais kryžiais 
apsuptais fakelų. Taip pat ir visi kiti 
dalyviai laikys rankose po kryžiuką ar 
fakelą.

Ši eisena simboliškai pavaizduoja 
Lietuvos istoriją, prasidėjusią nuo 
pagonybės ir išsivysčiusią į gyvastingą 
bei tvirtą Krikščionišką tautą.

Šios eisenos tikslas - šv. Petro 
aikštė, tai vieta, kurioje Jėzaus 
Kristaus įpėdinis, Šv. Petras buvo 
nukankintas. Ši vieta yra istorinė, 
išreiškianti dabartinę Lietuvos tikin
čiųjų padėtį.

Susirinkę šv. Petro aikštėje, tęsime 
MALDOS EISENĄ Kryžiaus keliais, 
tuo pareikšdami maldos bei susikau
pimo atmosferoje Jėzaus paskutinius 
gyveninio žingsnius ir kartu prisimin
dami sunkią mūsų Bažnyčios dabar
tinę padėtį. Tikimės, kad eisenos 
pabaigoje, Šv. Tėvas pasirodys pro 
savo darbo kambario langą bei suteiks 
mums palaiminimą.

Gautas Vokietijos katalikų vysku
pų pareiškimo vertimas Lietuvos 
krikšto proga. Seka pilnas tekstas:

Šiemet Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
švenčia 600 metų sukaktį nuo to laiko, 
kai lietuvių tauta priėmė tikėjimą į 
Jėzų Kristų ir tuo būdu tapo Katalikų 
Bažnyčios nare. Per trejus metus 
ruošėsi lietuviai tėvynėje ir svetur 
šiam jubiliejui, kuris švenčiamas 1987 
birželio 28 d. Vokietijos vyskupai ir 
katalikų Bažnyčia Vokietijoje yra 
glaudžiai susirišusi su broliais ir sesėm 
Lietuvos Katalikų Bažnyčioje, kurie 
kovoja prieš bedievybę, nebijodami 
patekti už kalėjimo grotų.

Šiuo metu visa eilė kunigų ir 
tikinčiųjų yra suimti, nes jie liudija 
savo tikėjimą. Vokietijos vyskupai, 
solidarizuodami su savo broliais lietu
viais vyskupais, kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę su prašymu, 
išplaukiančiu iš Jungtinių Tautų 
visuotino žmogaus teisių pareiškimo ir 
Helsinkio konferencijos užbaigimo 
dokumentų, gerbti lietuvių teises ir 
išpildyti Lietuvos vyskupų prašymą 
grąžinti bažnytiniam naudojimui Vil
niaus katedrą ir šv. Kazimiero 
bažnyčią, o taip pat Klaipėdos Taikos 
karalienės bažnyčią.

(LIC)

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Gegužės 27d. ministeris pirm. R. 
Hawke paskelbė, kad rinkimai į 
Australijos parlamentą įvyks liepos 11 
d. Jis išgavo gen. gubernatoriaus 
sutikimą paleisti abejus parlamento 
rūmus, to priežasčiai panaudodamas 
Senato atsisakymą patvirtinti atstovų 
rūmų priimtą asmens tapatybės kor
telių įvedimo įstatymą.

Politinių komentatorių nuomone, 
R. Hawke parinko šią datą rinkimams, 
kad išnaudoti opozicijos partijų vidi
nius nesutikimus. Jį taip pat šiam 
žingsniui padrąsino palankiai sutiktas 
naujasis biudžeto planas.

Australijos užsienių reikalų minis
teris W. Hayden keturias dienas 
viešėjo Čekoslovakijoje. Vizito metu 
jis stengėsi išgauti čekų valdžios 
sutikimą šeimų sujungimui, o taip pat 
iškėlė eilę žmogaus teisių pažeidimų 
atvejų.

į JAV mažu lėktuvu pabėgo Kubos 
gen. štabo viršininko pavaduotojas 
brig, generolas Rafael Del Pino Diaz 
ir paprašė politinio prieglobsčio. 
Generolas Del Pino, buvęs K ūbos karo 
aviacijos viršininkas, su savimi iš
skraidino ir žmoną bei tris vaikus.

Daug didesnę sensaciją pasaulyje 
sukėlė kitas skridimas. Devyniolikos 
metų Hamburgo aero klubo narys 
Mathias Rust, per savo atostogas 
išskridęs paskraidyti su Cessna lėktu
vu, Sovietų gynybos nesulaikytas 
nusileido Maskvoje Raudonojoje aikš
tėje, prie Kremliaus sienų.

Skrisdamas iš Helsinkio per Estiją į 
Maskvą jis buvo Sovietų radaro 
pastebėtas ir keletą kartų karo 
lėktuvų apskriejamas, tačiau nepri
verstas nusileisti.

Reaguodamas į šį skridimą Mikhail 
Gorbačiovas atleido iš pareigų Sovie
tų karo aviacijos viršininką maršalą 
Aleksandrą Koldunov ir paleido į 
pensiją krašto apsaugos ministerį 
maršalą Sergiejų Sokolov. Naujuoju 
krašto apsaugos ministeriu paskirtas 
gen. Dimitrij Jazov.

Jaunuolis Mathias Rusk rusų tardo 
mas. Jam gręsia byla ir 10 metų 
kalėjimo bausmė.

Lenkijos komunistų partijos ideolo
ginio komiteto pirmininkas Liudvikas 
Krasucki viešai pareiškė, kad daugelio 
lenkų nuomone rusai įvykdė K'atyno 
žudynes. Tai pirmas atvejis, kad 
oficialus Lenkijos- pareigūnas taip 
atvirai išsireikštų.

Singapūro valdžia suėmė 16 asmenų 
ir apkaltino juos bandymu Infiltruoti 
Katalikų Bažnyčios organizaciją, kad 
vėliau jos priedangoje galėtų perimti 
valdžią Singapūre.

Pietų Pacifiko forumas, susirinkęs 
Apijoje, Vakarų Samoa, plačiai disku
tavo Fidži konstitucinės valdžios 
krizę. Priimtas pasiūlymas sudaryti 
delegaciją su Australijos ministeriu 
pirmininku R. Hawke priekyje, kuri 
tartųsi dėl demokratinės valdžios 
atstatymo. Nežinia, ar Fidži gen. 
gubernatorius Ratu Ganilau sutiks 
tokią delegaciją įsileisti į Fidžį.

Helikopteryje sprogus bombai, mir
tinai sužeistas Libano ministeris 
pirmininkas Rašid Karami. Bomba 
sunkiai sužeidė ir kartu skridusį 
Libano vidaus reikalų ministerį. 
Mažiau nukentėjusiam lakūnui pasi
sekė laimingai nusileisti su sužalotu 
helikopteriu.
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PIRMIEJI ŠVEDIJOS GYVENTOJAI

Agnė Lukšytė

JAV-bėse, University of Minnesota 
Press 1973 m. išspausdino reikšmingą 
veikalą pavadinimu "Sweden". Po 
dešimties metą išėjo net ketvirta 
laida šio velkio. Autorius: Franklin 
Scott.

Mus lietuvius domina surinktos 
žinios apie pirmuosius gyventojus, 
Įsikūrusius Švedijoje. Veikalo auto
rius, iš daugelio istorinių veikalų apie 
Švediją objektyviai išdėstė, kas buvo' 
pirmieji kolonistai Gotlando saloje ir 
pietų Švedijoje.

Pačios seniausios archeologinės 
iškasenos Švedijoje, tai kovos kirviai 
t>attle-ax) iš 1800 prieš Kr. Tas 
laikotarpis vadinamas "laivinių kir
vių” kultūra. Kirviai buvo laivo 
pavidalo. Taip pat rastos Įvairios 
sėklos iš 1500 m. prieš Kr. Yra 
nustatyta, kad "laivinių kirvių" 
kultūros žmonės, taip pat sėklas 
atgabenusieji buvo "Cimbri", tai 
kimbrai, tarp 20 a. ir 7 a. prieš Kr. 
gyvenę dabartinėje pietų Ukrainoje. 
Manoma, kad jų centras buvo palei 
Dunojų.

Garsioji mūsų archeologė Marija 
Gimbutienė archeologinėmis iškase
nomis Įrodė, kad kimbrai arba 
kimeriai, buvo baltai, taigi mūsų 
protėviai.

Kimbrai Dunojų vadino "Undeno- 
jus", o Doną - "Undonė". Visoje 
Lietuvoje randami "laiviniai kirviai".

Išlikusiam garsiajam Radvilos že
mėlapyje, prie Čerkasų miesto yra 
toks užrašas: "Daugelis šaltinių 
teigia Čerkasų gyventojus buvus tais 
senoviniais kimbrų palikuoniais, ku
riuos Homeras vadina gemariais, bet 
šiandien visi Juos laiko esant Rasais".

Mes žinom iš Komaro Iliados, kad 
trojėnai buvo gemariai arba gimeriai - 
kimbrai arba kimeriai. Garsai "g"'ir 
"k" kaitaliojasi.

500 m. prieš Kr. klimatas Švedijoj 
labai atšalo. Veikale sakoma, kad 
"Cimbri"- kimbrai, kurie buvo įsitvir
tinę ir Danijoj, nevien pietų Švedijoj, 
200 m. prieš Kr. Įsiveržė į Romą.

100 m. prieš Kr. Švedijoj klimatas 
vėl atšalo. Veikalo "Sweden" autorius 
Įvairių genčių apsigyvenimą Švedijoj 
griežtai neskirsto laikotarpiais. Mini
mi "Heruli" arba "Herules". Jie 

gyvenę Švedijoj ir srityje aplink 
Berlyną, manoma, kad gyveno ir 
Danijoj, taip pat prie Dunojaus.

Kitų istorikų veikaluose prie vardo 
"Heruli" pridedami ir kiti to paties 
vardo varijantai: "Gerulli",- "Eruli". 
Tai baltų gentis "varuliai".

Varuliai (kūrė miestą pavadinimu - 
Varulynas. Garsai "b" ir "v" kaitalio
jasi, galūnė "-as" svetimtaučių lūpose 
nubyrėjo ir iš Varulyno atsirado Berlin 
- Berlynas. Berlyne gimę vokiečiai 
istorijos pamokose mokėsi, kad Berly
ną Įkūrė gotai, jie buvę germanai, bet 
jų kalba buvusi kitokia, ne germa
niška. Berlyno vokiečiai žino aikštę 
pavadinimu - "Warulyna Platz".

Aštuntam amžiuj po Kr. istori
niuose svetimtaučių veikaluose varin- 
giai vadinami Varangians ir net 
Baltijos jūra buvo vadinama "Varan
gian" jūra.
Baltijos jūros kitas pavadinimas buvo 
"Berig" arba "Berik". Tai irgi pakitęs 
"varingio" vardas.

Veikale "Sweden" teigiama, kad 
600 m. po Kr. "Heruli" (varuliai, 
varinglai) tebegyveno dabartinėje 
Berlyno srityje, Gotlando saloje, 
pietų Švedijoje ir prie Dunojaus. 
Ostrogoths (ostrogiškiai) ir Vizigoths 
(vyčiai- gudai) ir "Heruli" gyven
vietės, nusitęsusios iki Juodosios 
jūros, rodo buvusius tos pačios 
tautybės. Archeologinės Iškasenos iš 
visų minėtų vietovių, gyvenimo būdas 
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ir išlikę vardai neginčijamai panašūs.
Švedų istorikai abejoja dėl gotų, jie 

mano, kad gotai yra mitas. Gotai buvę 
tie patys skandinavai. Švedų vyskupas 
- istorikas Ragvaldi 1432 m. nurodė 
tvirtą giminingumo ryšj tarp gotų ir 
skandinavų. Jie buvo kilę iš šiaurės ir 
visą laiką palaikė tamprius ryšius su 
šiaure, nežiūrint kur jie gyveno: 
Gotlando saloje, pietų Švedijoje, prie 
Dunojaus ar prie Juodosios jūros, ar 
net pietų Europoj - Romoj.

Visame veikale "Sweden" vikingai 
ir Varangians-Rus (varingiai-rasai) 
sujungiami kartu. Vikingai vadinami 
jūreiviais, kilusiais iš šiaurės, prie 
Baltijos jūros ir prie Dniepro bei 
Dunojaus. Tie patys vikingai, Varan
gians (varingių) keliautojai-jūreiviai 
buvo įsikūrę Gotlando saloje ir pietų 
Švedijoje.

Veikale teigiama, kad tie vikingai 
terorizavę vakarus, organizavę val
džią Rusijoje ir atidarę jų kraštą 
naujiems vėjams iš pietų. Toliau 
sakoma, kad vikingai daugelį metų, 
nuo Jauno amžiaus pasidaužę pašau-’ 
lyje, kariavę ir prekiavę, grįždavo į 
savo kraštą šiaurėje, kad jame 
ūkininkautų, vestų ir augintų naujas 
vikingų kartas. Kai kurie iš jų žuvo 
bekovodami svetimuose kraštuose, o 
kai kurie apsigyveno Airijoj, Norman
dijoj ir Rusijoj, vesdami čiabuves 
moteris.

Veikale "Sweden" nė vienu žodžiu 
neužsimenama, kad vikingų tėvynė 
buvo dabartinė Lietuva, tik tvirtina, 
kad vikingai tebuvo maža dalis tautos, 
gyvenusios prie Baltijos jūros. Vi
kingų tautos branduolys ramiai gy
veno, ūkininkavo nevien šiaurėje, bet 
ir nuosavose žemėse prie Dunojaus, 
Dniepro ir Volgos.

Veikalo autorius nurodo daugelį 
vietovių, pavadintų tais pačiais 
vardais Skandinavijos kraštuose, prie 
Dniepro, prie Dunojaus, taigi buvę tie 
patys Varangians.

Švedų istorikas J. Svennung tiki, 
kad ostrogotai ir vizigotai kalbiniu 
palikimu priskirtini prie Varangians. 
Ypatingai stiprus panašumas visame 
kame, net ir politiniam agresyvume 
tarp valdovų: švedų Upsaloje, Varan
gians-Rus (varingių-rasų) ir vikingų 
Normandijoj, Danijoj, Norvegijoj ir 
Islandijoj.

Veikale teigiama, kad individualių 
asmenų kapai, jiems supilti piliakal
niai iš 600.-806 po Kr., po archeolo
ginių kasinėjimų, rodo stiprų giminin
gumo ryšį tarp Gotlando salos, pietų 
Švedijos, Elbingo (Rytų Prūsijos) ir 
Karaliaučiaus šiaurėje. Taip pat 
sakoma, kad kur tik vikingai buvo 
įsikūrę, ten paliko runų raštą. Tas 
pats runų raštas liko Švedijoj, visoj 
šiaurės Europoj ir net prie Volgos 
upės. Iš likusių runų raštų išrašytų 
paminklų išskaityta daug žodžių tų 
vikingų ir tuo pačiu Varagians-Rus. 
Pavz.: angil (angelas) sjal (siela), 
riksrod (rikių rodą), riksdag rikių 
draugovė, švediškai reiškia parla
mentą) ir daugelis kitų.

Švedijoj liko 3,000 runų c..rašto 
pavyzdžių, nes krikščionybė į Švediją 
įsiskverbė pamažu ir runų rašto 
nespėjo be atodairos. išnaikinti, kaip 
kad Lietuvoj padarė katalikai, lenkai 
dvasiškiai, veikę kartu su kareiviais.

Veikale "Sweden" yra žemėlapis, 
rodąs vikingų kelius ir gyvenvietes: 
Dunojus, Dniepras, Volga, Nemunas, 
Švedija, Norvegija, Islandija, Anglija, 
Airija, Danija, Prancūzija, Ispanija. 
Normandijoje didelė vikingų grupė 
apsigyveno nuolatinai.

Iš 550-800 a. po Kr. Švedijos saloj 
Vendel rasti palaidoti vikingai. Tai 
kariai, pilnoj karinėj aprangoj, su

Stockholme, Švedijos Instituto glo
bojamas Rdk paminklas, išrašytas 
runomis. Jis yra iš devinto amžiaus po 
Kr. Runos išskaitytos ir surašytos 
lotyniškomis raidėmis - daug lietu
viams suprantamų žodžių. Istorikai 
tiki, kad tai vikingų palikimas.

ginklais, paguldyti laivuose vikingų 
stiliaus. Rasti ir meniški išdirbiniai 
tokie pat, kaip gotų ir skitų.

Veikale paminėtas istorikas John of 
Wallingford, kuris išsireiškė apie 
vikingus, kad jie buvę nepaprastai 
veržlūs pagal savo tautinį būdą.

Vikingų kelionės staiga sustojo 
1000 po Kr. (Mes jau žinom kodėl: 
mūsų imperija suskilo į dvi dalis dėl to, 
kad imperatorė Algė apsikrikštijo 
ortodoksų tikėjime.)

Švedijos istorikai kalba apie Šve
diją, kaip valstybę, pradėdami nuo 8- 
to amžiaus po Kr. Tame laikotarpyje 
gyventojai buvo susimaišę iš įvairių 
genčių. Vyravo "Norse" kalba, šiau
riečių, taigi lietuvių, tą (rodo likęs 
runų raštas, vėliau, su krikščionybe, 
įsibrovė germanų kalba.

Veikale aiškinama apie garsų 
karalių Ruriką (Varių Rikį), kurį 9 a. 
pakvietė Maskva, kad jiems gelbėtų 
sukurti valstybę. Jis, slavų žemėje 
įkūrė tvirtovę ir pavadino ją vikingų 
vardu: Aldeigjuborg. (Ald-eigju- 
barg, lengva atstatyti į pilną vardą 
pagal elementarias kalbotyros taisyk
les: Valda-eiklių-barkų, arba bar- 
kasų). Slavai tą tvirtovę pavadino 
Staraja Ladoga. Veikalo autorius 
sako: "Tie šviesiaplaukiai šiauriečiai 
- Varangians-Rus plaukiojo Volga 
iki Kaspijos Jūros, jie pasiekdavo net 
Bagdadą. Sudarė sąjungą su Bizantija. 
955 m. po Kr. jie buvo tokia jėga, su 
kuria visiems reikėjo akaitytis".

9-tam amžiuj švedų istorikai nu
rodo Švedijos karalius: Bjorn 
(Bjarnas)-830 m., Olof - 855 m. , 
Ohterre - 890 m. Kaip matom, 
garsusis karalius Rurik (Varių Rikis), 
svetimtaučių veikaluose vadinamas 
skandinavu arba tiesiog švedu, aiškiai 
nebuvo Švedijos karalium. Švedijos 
istorikai žino jį buvusį legendariniu 
vikingų-Varangians Rus karalium 
(rikklsj.

Tenka stebėtis, kad švedų istori
niuose veikaluose niekur neminimi 
lietuviai. Tačiau kimbrai, varuliai 
(varingiai-Varangians) ir jų laivyno 
jūrininkai-vikingai, net ir gotai (gu
dai, siejami su Varangians)- visos šios 
baltų grupės pradėjo Švedijos vals
tybę. Dabartinio Švedijos karaliaus 
Gustavo kilmėje yra ir lietuvių 
karalių kraujo.

Veikale švedų kovos su Lietuva, 

pavadintos kovomis su Livonijos 
ordinu ir lenkų karalium. Lietuvos 
vardas neminimas. (Greičiausiai tai 
melagių lenkų "nuopelnas".)

"Tėviškės Žiburiuose" 1986 m. 
JAV-bėse gyvenąs prof. A. Klimas 
patėškė, kad Švedijoj baltai nie
kuomet nėra buvę, taip pat nėra buvę 
nei Norvegijoj, nei Danijoj.

Veikalas "Sweden", autorius 
Franklin Scott, išleistas Amerikoj, 
patartinas pasiskaityti visiems, kurie 
stokoja istorinių žinių apie baltus, 
taigi tuo pačiu apie mūsų protėvius.

AT G ARSI AI

I Š VI E N O S

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa - 
Lietuvių Informacijos Centras susi
laukė eilę laiškų iš delegacijų, 
susirinkusių Vienoj Helsinkio baigia
mojo akto apžvalgai.

Austrijos ambasadorius dr. Rudolf 
Torovsky dėkoja Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos pirmininkui vysk. P. 
Baltakiui už dokumentalinę medžiagą 
apie katalikų būklę Lietuvoj. "Papli- 
tusieji religinės laisvės suvaržymai 
ESBK (Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo komisija) kraštuose yra 
specialus Austrijos delegacijos rū
pestis", rašo Torovsky. "Aš garan
tuoju, kad mes šiuos klausimus 
keliame debatuose ir pasitarimuose su 
rytų Europos delegacijom. Mes taip 
pat įteiksime siūlymus, siekiančius 
pagerinti religinių bendruomenių pa
dėtį."

Didžiosios Britanijos delegacija 
pranešė, kad ji pilnai supranta ir 
užjaučia persekiojamųjų padėtį So
vietų Sąjungoj. "Šiuos reikalus minis
trai ir pareigūnai reguliariai kelia su 
sovietais ir jie plačiai įtraukti į Vienos 
programą. Didžiosios Britanijos dele
gacija naudojasi kiekviena turima 
galimybe išreikšti parlamento ir 
visuomenės susirūpinimą apie nepa
tenkinamą sovietų žmogaus teisių 
pagerbimą ir tą darysime toliau... Jūsų 
minimų ir daugelių panašių žmonių 
likimo nepamiršime...," baigia už 
delegaciją pasirašiusi Deborah Fisher.

Grafas Mario Ledebur-Wicheln iš
reiškė jo vadovaujamos Liechten- 
steino delegacijos ryžtą padėtį "bet 
kuriam žmogiškos kančios ir nelaimės 
atvejui. Ypač rimtai žiūrime į 
Lietuvos padėtį."

Norvegijos Helsinkio grupė, su 
kuria buvo užmegsti ryšiai per Vienos 
konferenciją, Lietuvių Informacijos 
Centrui pasiuntė pluoštą straipsnių 
apie Viktorą Petkų. Ši grupė, remda
masi LIC žiniomis, plačiai aprūpina 
skandinavų spaudą vėliausiomis Lie
tuvą liečiančiomis informcijomis. •

ČERNOBILIO AUKOS

Sov. Sąjungoj, praslinkus nors 
kelioms dienoms po Černobilįp 
katastrofos, filmų direjctoriiis 
Vladimir. Ševčenką’. ' su ’'.dviem 
filmuotojąis susuko filmą payadinjmu: 
Čemobills - sunkių savaičių kijonįką. 
Prieš pora mėnesių V. Ševčenko mirė, 
odų filmuotojai yra gydomi ligoninėje.

Laikraštyje "Nedelja" paskelbė, 
kad tą filmą rodė Sovietų filmų 
festivalyje, Tbilisi. Žiūrovai tiesiog 
baisėjosi. Maskvoj to filmo nerodo.

Oficialiai tebėra paskelbta, kad 
Černobilyje mirė tik 30 asmenų.

Spaudos balius 
Rugsėjo 26 d. Sydnejaus Lietuvių 
klube

6



Australijos lietuviu tinklinio rinktinė.
vrMUSAS

AUKŲ VAJUS

Iš kairės į dešinę: R. Antanaitis, P. Kapočius, E. Zduoba, R. Šliteris, W. 
Stanwix, A. Noble ir A. Zduoba, rinktinės treneris ir kapitonas.
Visi rinktinės žaidėjai yra koviečiai,išskyrus W. Stanwix- Hobarto "Perkūno". 
"Kovo" tinklinio komandos treneris A. Zduoba kviečia jaunuolius įsijungti į šią 
sporto šaką. Skambinti tel. 727 7683.

Pereitame "M.P." numeryje, supa
žindinome su VI PLJ. Kongreso 
programa, ypač Sydnejaus dalį. Mato
te Iš programos, kad ji yra įvairi ir 
įdomi. Tikimės, kad bus tiek jaunie
siems, tiek vyresniems naudinga Ir 
pravarti. Kongreso programai įvyk
dyti reikalinga daug lėšų, sumokėti už 
sales ir patalpų nuomą, bei padengti 
kitas išlaidas. Bendra suma sieks 
$100,000. Visos aukos eina į bendrą 
Australijos Kongreso ruošos komiteto 
iždą, kuriame šiuo metu yra apie 
$70,000.

Į Sydnejaus skyriaus ruošos komi
teto paskelbtą aukų telkimo vajų 
atsiliepė ir aukojo:
$100 Jadvyga ir Viktoras Venclovai, 
po $50 J. ir J. Skuodai ir Jonas ir Vilė 
Ramanauskai, $20, O. Palaitlenė ir 
$10 R. Stašionis.

Lėšoms telkti Sydnejuje yra numa
tyti sekanti parengimai:
27 d. birželio - Joninės, 
13 d. rugsėjo - Svajonės,
11 d. spalio - Violeta Rakauskaitė - 
solistė iš užjūrio,
31 d. spalio - Madų paradas,
28 d. lapkričio - Raimondas Lapas 
rodys filmas iš Nepriklausomos Lietu
vos.

Visi parengimai bus ruošiami Lietu
vių namuose, Bankstowne. Kai kurios 
datos gali būti pakeistos.

Kviečiame tautiečius dalyvauti 
šiuose parengimuose.
Dar kartą dėkojame visiems aukoto
jams, ypatingai tiems kurie jau yra 
stambiai parėmę.

Marina Coxaltė
Sydnejaus Jaunimo Sąjungos 

Sekretorė

VI Pasaulio Lietuvių Jauni mo 
Kongreso Loterijos laimėtojas

Sporto -vaidmuo ir- sportuojančio

jaunimovieta Lietuvių Bendruomenėje
(Jauno sportininko Viktoro Adomavičiaus paskaita, skaityta Jaunimo 
suvažiavime Melbourne, š. m. balandžio mėn. 17-18 dienomis).

Kai kalbame apie sportą ir sporti
ninkus, turime galvoj tuos asmenis 
kurie priklauso lietuviškam sporto 
klubui.

Atsakydamas į virš minėtą klausimą 
naudosiu Melbourno sporto klubą 
"Varpą" ir jo narius kaipo pavyzdį.

Deja neturiu užtenkamai žinių kad 
galėčiau autoritetingai kalbėti apie 
sportinę veiklą kituose miestuose.

Bendras straipsnio turinys bus, 
apžvalga sporto klubo veiklos ir 
sportininkų prieš 35 metus ir dabar. 
Kokią įtaką turėjo sportininkai į 
lietuvių bendruomenę praeityje ir 
kokia padėtis dabar.

Prieš 35 metus sportininkai dau
giausia rūpinosi krepšinio rungty
nėmis. Susirinkdavo du ar tris 
kartus per savaitę, kartu bendraudavo 
ir iš šio artimo ryšio buvo sukurta 
daug sportiškų šeimų.

Bendruomenė kaipo tokia juos 
mylėjo. Rungtynėse būdavo šimtai 
žiūrovų ir baliai siekdavo netoli 1000- 
čio žmonių. Lietuviai tuomet anglų 
kalbos gerai nemokėjo, televizijos 
nebuvo, tai sportas sudarė progą 
pasididžiuoti savo kilme ir maloniai 
praleisti laiką sporto veikloje.

Čia reikia pabrėžti, kad visi 
subuvimai būdavo pilni, savaitgalio 
mokyklos buvo net trys, pilna valkų, 
skautai galėjo skautauti, sportininkai 
sportuoti, studentai praleisti valandas 
studentų sąjungoje..........

Nereikėjo kad visi priklausytų 
visoms organizacijoms, nors tokių ir 
buvo, bet buvo daroma iš malonumo. 
Tais laikais visi buvo panašaus 
amžiaus, ką tik atvykę iš Vokietijos, 
panašių pažiūrų, tai yra ir nenuos
tabu, kad sportininkai užėmė vado
vaujančias vietas ir kitose organiza
cijose. Žmonės vienas kitą pažino, 
nebuvo tarpusavės neapykantos, visi 
skaitėsi lygiais.

Prabėgo 35 metai ir šiandien 
sportininkų eiles užpildo buvusių 
sportininkų vaikai ir anūkai.

Šiandieną būti sportininku lietu

vių bendruomenės ribose reikalauja 
daug pasiaukojimo iš jaunuolio ar 
jaunuolės.

Kaip taisyklė visi sportininkai 
studijuoja, kas atima daug laiko. 
Krepšinį žaidžia ir treniruojasi ma
žiausiai du kartus per savaitę, lanko 
savaitgalio mokyklas taip pat patys 
jauniausi priklauso ir skautams.

Sumažėjo bendruomenėje jaunimas, 
bet visos organizacijos kaip veikė taip 
ir veikla. Tai vis tie patys.

įtaką sportininkai į lietuvių ben
druomenę turi tuo, kad užpildo 
savaitgalio mokyklas. Tai daro vienas 
kitą paragindami.

Jaunesni į juos žiūri su pagarba ir 
pasididžiavimu ir kodėl ne! Juk jie 
Melbourne pirmauja sporto aikštėse. 
Tai kodėl nesekti jų pavyzdžiu, 
kalbėti lietuviškai ir lankyti savait
galio mokyklas?

Sportas pareikalauja savistovio el
gesio iš jaunuolio. Jis turi dalyvauti 
laiku, atvykęs turi sąžiningai atlikti 
pareigas aikštėje, pasirūpinti savo 
uniforma, užregistruoti savo koman
dą, surinkti lėšų. Nežiūrint prieš 
kokią komandą žaidžia, jis stengiasi 
rungtynes laimėti. Tariasi, stengiasi 
laimėti, tuo padidina savo susikaupimą 
ir su kiekvienu laimėjimu kyla jų 
pasitikėjimas savimi.

Toks asmuo įstojęs į bendruomeninį 
darbą, gali atlikti gerus darbus kurie 
pareikalauja Ištvermės ir pasiauko
jimo. Juk šiomis dienomis mums tokių 
ir reikia.
Praėjo bendruomenės auksinė gadynė. 
Dabar vadovauti organizacijai, reikia 
patiems surinkti narius, duoti užsiė
mimą kuris praneštų televiziją ir 
mokyklų bei organizacijų užsiėmimus, 
būti pavyzdžiu kad kiti nariai sektų. 
Tai yra dideli reikalavimai iš jaunuolio 
kuris turi ir savo gyvenimą. Džiaugia
mės mes , kad tokių turime. Gal ir 
daugiausiai garsina lietuvių vardą 
sportininkai. Susitikus su nauja ko
manda jie klausia ką tai reiškia žodis 
"Varpas", kas mes tokie, kiek mūšy?

Vi PLJK Organizacinio komiteto pravestoje loterijoje pirmą laimikį laimėjo 
adelaidiškis A. Bulis. Nuotraukoje matome Eleną ir Adolfą Bulius priimančius 
laimikį - Australian Airlines bilietą ir savaitę viešbutyje Surfers Paradise - iš 
Adelaidės kongreso ruošos pirmininko A. Stankevičiaus.

sšsssssssssssssšsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Nėra australo krepšininko kuris 
Albert Parke žaidęs nežinotų 
"Varpas" -Lithuanians. Per tuos 35 
metus šimtai tūkstančių australų 
sprendžia apie lietuvių bendruomenę 
pagal "Varpo" atsiekimus ir elgesį.

Sportas sutvirtina šeimas ir duoda 
tikslą vaikui kalbėti lietuviškai. 
Rungtyniaujame prieš klubus kurie 
skaičiuoja narius tūkstančiais bet ir 
jie tik penkis žaidėjus, kaip ir mes 
išleidžiame į aikštę. Mes žaidžiame 
prieš juos ir laimlm. Ar tai nesi- 
didžiuotl savo lietuviškumu? Tėvai ir 
draugai čia pat pasveikina už laimė
jimą, paguodžia pralaimėjus, bet visi 
kaip vienas, nėra amžium suskirstytų 
autoritetų. Jaunuolis yra dėmesio 
centras ir jam atiduodama 
tinkama pagarba iš mišraus amžiaus 
žiūrovų. Jis nenusisuks nuo lietuviško 
gyvenimo nes čia jis nėra šmeižiamas 
ir niekas įkyriai "netaiso" Jo kalbos. 
Užauga gerbdamas lietuvių kalbą ir 
bendruomenę.

Turime ir mamyčių krepšinio ko
mandą. Kol mamytės žaidžia krepšinį, 
tai jų vaikučiai kertėje paben
drauja. Pagal žaidėjų pasisekimus 
vaikai nekantriai laukia penktadienio 
kad galėtų susitikti lietuvlukus- 
lietuvaites. Kitas pozityvus reiškinys 
"Varpo” sportininkų, būti tiltu tiems tai sudarymas galimybių "sugrįžti 
asmenims, kurie nori prisijungti,, bet paklydėliams".
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nežino kaip,ar nedrįsta tai padaryti 
dėl kalbos nemokėjimo,ar neturėjimo 
pažįstamų. Kiekvienoj komandoj rasi 
tokių asmenų. Turime gimusių Ame
rikoje, Lietuvoje, Australijoje,. Če
koslovakijoje, Kinijoje, Vokietijoje, 
bet jie visi lietuviai ir tuo jie 
didžiuojasi.

Kuo toliau tuo daugiau reikia mūsų 
bendruomenei surasti savo lietuvių 
kilmės žmonių kurie yra pasislėpę 
australų tarpe. Tai galima padaryti 
peržiūrint telefono knygas ir mokyklų 
sąrašus. Organizacijos kurios tą daro, 
gyvena. Jaunimas tokiu būdu surinktas 
gali laisvai stoti į "Varpo" klubo eiles 
ir šiek tiek "apšilus" gali toliau žengti 
į bendruomenės gyvenimo eigą.

Susumuodamas šią paskaitą norė
čiau pasakyti, kad šiomis dienomis 
būti sportininku ir atsakomlngu 
bendruomenės nariu reikia didelio 
pasiaukojmo ir patvaraus asmens. 
Reikalavimai statomi jiems yra di
desni negu kitų organizacijų nariams 
ir jei kas sugeba sąžiningai atlikti, yra 
naudingi mums visiems. Sportas duo
da tikslą išlaikyti lietuvybei ir 

kalbėti lietuviškai, sujungia šeimas ir 
platina lietuvių vardą australų tarpe. 
Svarbiausia įnašą į lietuvių bendruo
menę jaunimas - sportininkai duoda,
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Trėmimų minėjimai
SYDNEJUJE

Birželio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas 
rengia trėmimų minėjimų - koncertą 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfielde.

Paskaitą skaitys Sydnejaus ir Wol- 
longongo universiteto profesorius L. 
Chipman.

Koncertinėje dalyje pasirodys lie
tuvių, latvių ir estų meninės pajėgos, 
jų tarpe lietuvių choras "Daina" su 
dirigente Birute Aleknaite ir akom- 
ponuotoju Br. Kiverlu.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame skau
džių birželio įvykių minėjime, prisi
menant savo tautos ir pavergtos 
tėvynės tragediją.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų K-to 

Vice-pirmininkas.
*

* * *

Pranešame visų žiniai, kad kaip kas 
metai, taip ir šiemet, birželio 13 d., 
šeštadienį, 12.00 vai. Sydnejaus 
Martin Place, prie Australų Nežinomo 
Kareivio paminklo, įvyks minėjimas - 
demonstracija, ištremtųjų į Sibirą 
brolių - sesių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos 
Karių Organizacijų vardu, bus padėti 
vainikai ant paminklo. Šios gedulo 
dienos proga, atatinkamą maldą 
sukalbės Rev. H. Ludig.

Atsiminkime, kad čia atstovaujami 
ne tik ramovėnai, bet ir visa 
Sydnejaus lietuvių visuomenė. 
Prašome visus ramovėnus ir visuomenę 
kuo skaitlingiausiai šioje demons
tracijoje dalyvauti. Ypač laukiame 
moterų ir mergaičių pasipuošusių 
tautiniais rūbais.
Sydnejaus "Ramovė" skyriaus v-ba.

Kvieči ame

Anglijos ir okupuotos Lietuvos 
spaudoje buvo ir tęsiasi nepagrįsti 
kaltinimai, metami mūsų apylinkės 
nariui.

Kviečiame visus tautiečius atvykti į 
šaukiamą pasitarimą, šiuo ir kitais 
bendruomenę liečiančiais klausimais.

Pasitarimas įvyks birželio 21 d., 2 v. 
p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

D ė koj a me

Sydnejaus skautų "Aušros" Tuntas 
reiškia padėką už $200 auką Lietuvių 
kredito draugijai, "Talka" Sydnejaus 
skyriaus vaidybai.

Iš "Talkos" auką gauname 
kiekvienais metais. įvertindami 
nuoširdų irdosnų aukojimą, Sydnejaus 
jaunimo reikalams, kviečiam visus 
skautų tėvus ir skautus jaunuolius 
pasinaudoti "Talkos" patarnavimais.

Vytenis Šliogeris 
"Aušros" Tunto vardu.

Sydnej aus kl ubo 

bi bliotekoje
Naujai gautos knygos

P. Žumbakio - Soviet evidence in 
North American courts.
D. Ralio - The Chosen People.

Aukos per klubo biblioteką 
Australijos Lietuvių Fond ui 
P. ir P. Donieios, vietoj gėlių P. Grosui 
mirus $20.-

Vasario 16-tos gimnazijai
Br. Šidlauskas - $40.-

Br. Stašionis
Sydnejaus bibliotekos vadėjas
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MELBOURNE
ALB Melbourne 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 minėjimą 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
Melbourne Apylinkės valdyba.

CANBERROJE
Birželio trėmimų minėjimas Can- 

berroje įvyks birželio 14 d. sekma
dienyje. Minėjimą ruošia Canberros 
Baltų Komitetas, kurį pradės pamal
domis St. Peters liuteronų bažnyčioje, 
Reid, 1 vai. p.p.

Tolimesnis minėjimas vyks Can
berros lietuvių klubo patalpose, 
pradžia 3 vai. p.p.

Visi tautiečiai kviečiami prisiminti 
mūsų tautos tragiškas dienas ir 
gausiai dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

Canberros Apylinkės valdyba.

ADELAIDĖJE
Pranešame, kad Pietų Australijos 

Baltų Tarybos ruošiamas žiauriųjų 
trėmimų į Sibirą

M I N E J I M A S

įvyks birželio mėn. 14 d., sekmadienį, 
3-čią valandą popiet, Šv. Pranciškaus 
Ksavero katedroje, Wakefield Street, 
Adelaidėje.

HOBARTE
HELLP Komitetas rengia trėmimų 

minėjimą birželio, 12 d., penk
tadienį, St. Joseph bažnyčioje, Mac- 
ųuary gatvėje. Budėjimas su žvaku
tėmis prieš pamaldas nuo 6 v. 
Pamaldos į kurias užprašyta įvairių 
religijų kunigai ir politinių grupių 
atstovai prasidės 7.30 v.v.
Po pamaldų kavutė. Visi prašomi 
apsilankyti.

PERTHE
Gegužės 7 dieną įvykusiame Pertho 

Apylinkės narių susirinkime išrinkti į 
valdybą pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Dr. A. Savickas - pirmininkas, 50 
Vincent St. Mount Lowley, 6050. Tel. 
3284083. E. Stankevičius - iždininkas, 
ir M. Lingė - sekretorė, 21 Brookman 
St. Perth, 6000.

M. Lingė - Apylinkės sekretorė

**

*
*
**
*

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

•k
*

*
•k

Klubo valdyba primena nariams, kad jau galima susimokėti nario 

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

Primename klubo nariams, kad per valstybines šventes 
(Public Holidays) klubas atidarytas nuo 2 v. p.p.

SMO R <3 AS B O A R D

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

Kaina tik $ 4.00.

•H

**
VALDYBA

Melbourne lietuvių sporto klubo "Varpas"

f BALIUS |
IR birželio 13 d. šeštadienį 7.30 v.v. lietuvių namuose. &

\S Gera muzika, turtinga loterija, skani vakarienė. a
Kviečiame visus iš arti ir toli, linksmai praleisti vakarą 
su sportininkais.

/iį. Kaina - $15, studentams ir pensininkams $13. wl
Stalus užsisakyti pas Zitą Sadauskienę - 5574125
arba Povilą Adomavičių - 5783825 tU

7?į Pelnas skiriamas pasaulio lietuvių sporto šventei. 3$)
\>5 "Varpo" klubo valdyba.

JOLANTOS JANAVIČIENĖS
PA RODĄ

Sydnejaus menininkė, keramikė 
Jolanta Janavičienė savo paskutiniųjų 
metų darbus išstatė parodai Melbour
ne The Craft Centre, 309 Toorak 
Road, South Yarra. Populiarioje meno 
galerijoms vietoje, skoningai išdėstyti 
keliasdešimt Jolantos kūrinių, atliktų 
jai charakteringame ryškių spalvų 
stiliuje, sukėlė pasigėrėjimą gražiam 
būreliui žmonių, susirinkusių parodos

atidarymui gegužės 18 dieną.
Laike atidarymo, kuriame dalyvavo 

iš Sydnejaus atvykusi pati menininkė 
su vyru Jurgiu, nemažai išstatytų 
kūrinių buvo parduota.

Apsilankiusiųjų akį traukė dideli 
padėklai, vazos ir daug mažesnių 
keramikos dirbinių. Paroda pasibaigė 
gegužės 30 dieną.

J.M.

Parduodu tautines juostas ir kaklaraiščius.
Petrė Cerakavičienė, 4 Walsgott St. North Geelong, Vic.3215
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