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ALB Krašto Valdyboje
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba praneša, kad pagal PLB 

valdybos planų, Australijos lietuviams yra padidintas Seimo atstovų skaičius 
dviem atstovais.

Praėjusiame Tarybos narių suvažiavime Sydnejuje, buvo išrinkti aštuoni 
atstovai Ir du kandidatai, kurie dabar tapo teisėtais Seimo atstovais.

Pranešame pilną Australijos Lietuvių Seimo atstovų sąrašą, kurie turi teisų 
dalyvauti ateinančiame PLB-nės VII-tajame Seime, įvykstančiam 1988 
metais, birželio 28-30 dienomis Kanadoje, Toronto mieste.
ALB. Krašto valdybos pirmininkė arba įgaliotas valdybos narys.
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas arba įgaliotas valdybos 
narys.
Dr. Kazys Zdanius (Melb.), Povilas Baltutis (Melb.), Janina Vabolienė (Adei.), 
Vytautas Neverauskas (Adei.), Elena Jonaitienė (Syd), Vincas Augustina- 
vičius (Syd.), Algis Dudaitis (Syd.), Juras Kovalskis (Canb.), Dr. Jonas Kunca 
(Melb.) ir Dr. Genovaitė - Kazoklenė (Hobart).

Alisa Baltrukonienė
ALB Krašto valdybos sekretorė.
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pasaulyje
FILIPINŲ KARDINOLAS 

LANKYSIS LIETUVOJ

Filipinų kardinolas, pavarde Sin, 
pakviestas į Sov. Sąjungą, atvyko į 
Maskvą birželio 9 d. vienuolikos dienų 
vizitui. Penkiolikos metų laikotarpyje 
kardinolas Sin yra aukščiausias Kata
likų Bažnyčios asmuo, apsilankęs Sov. 
Sąjungoj. Filipinų ambasados parei
gūnai pasakė vakariečių korespon
dentams, kad apaštališkas jo apsilanky 
mas yra sąryšyje su pasiruošimais 
ateinančiais metais švęsti 1000-ties 
metų Rusijos Ortodoksų Bažnyčios 
jubiliejų.

Birželio 11d. kardinolas Sin lankėsi 
Kijeve, ukrainiečių sostinėje, kurioje 
yra garsi šv. Sofijos katedra. Birželio 
12 d. jis lankėsi Leningrade. Maskvoj 
atlaikė mišias vienintelėj katalikų 
bažnyčioj.

Kardinolas Sin kalbėjosi su Šv. 
Danilovski vienuolyno vyresniaisiais. 
Šis vienuolynas buvo įsteigtas 13-tam 
amžiuje, dabar yra restauruojamas.

Prancūzijos žinių agentūra praneša, 
kad kardinolas Sin, viešėdamas Sov. 
Sąjungojjlankysis Latvijoj ir Lietuvoj, 
į kurią popiežius nori apsilankyti, 
prašė sovietų leidimo, bet jam leidimo 
nedavė.

POPIEŽIUS LANKYSIS AFRIKOJ

Ateinančiais metais, rugsėjo 12-20 
dienomis popiežius Jonas Paulius II- 
sis lankysis sekančiuose pietinės 
Afrikos kraštuose: Botswana, Le
sotho, Swaziland, Mozanbiųue ir 
Zimbabwe. Popiežius nėra pakviestas į 
Pietų Afriką.

Romos katalikų vyskupas Wilfred 
Napier, juodaodis prezidentas pieti
nių Afrikos kraštų katalikų vyskupų 
synodo pareiškė, kad prelatai tarėsi 
dėl popiežiaus apsilankymo Pietų 
Afrikoj, bet nutarė, kad dar nepri
brendęs laikas.

IZRAELIS

Birželio 14 d. sovietų diplomatų 
grupė atvyko į Izraelį. 20 metų 
Izraelis ir Sov. Sąjunga nebendravo su
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Rytų bloko kraštais nuo 1967 m. taip 
vadinamo šešių dienų karo.

Izraelio žydai - aktyvistai yra 
nusistatę prieš sovietų delegaciją ir 
žada viešai protestuoti.

Sovietų delegacija atvyko dviems 
mėnesiams, kad apžiūrėtų sovietų 
bažnyčias Izraelyje. Delegacijos pir- 
minįųkaą Jevgenij Antipov prisjpą 
žino, kad jų tarpe yra ir Viduriniųjų 
Rytų politikos ekspertas Alexei 
Čestikov, bet delegacijos tikslas 
esąs grynai techniški reikalai.

Antipov pareiškė, kad Viduriniųjų 
Rytų politikos sunormavimas turėtų 
vykti per Jungtines Tautas.

Izraelio karinio radijo korespon
dento paklaustas, koks bus tolimesnis 
Izraelio ir Sov. Sąjungos bendravimas, 
Antipov atsakė rusišku išsireiškimu: 
"Gyvensim ir matysim".

Izraelio užsienio reikalų ministeris 
Šimon Peres pasakė susitiksiąs su 
sovietų delegacija tik tuo atveju, jei 
jie to pageidaus. " Rusai visada bando 
sumažinti delegacijos svarbumą, taigi 
nėra reikalo į juos žiūrėti pro 
mikroskopą. Mes juos gražiai traktuo
simi, bet nepersistengsim", pasakė 
Peres.

Palestinos Išlaisvinimo or
ganizacijos pirmininkas Yasser Arafat 
pareiškė, kad jis sutiktų Jungtinių 
Tautų priežiūrą, šešių mėnesių laiko
tarpiui, iki Izraelio okupuotos arabų 
teritorijos likimas būtų nuspręstas ir 
pravestas referendumas vakariniam 
Jordano pakrašty ir Gaza ruože.

FIJI

Atrodo, kad Fiji konstitucinė krizė 
bus išsklaidyta, nes sostinėje Suva 
prie pasitarimų stalo atsisėdo ir 
keturi atstovai, jų tarpe išstumtasis 
ministeris pirmininkas Dr. Timoci 
Bavadra. Taip pat dalyvavo užsienių 
reikalų ministeris Krišna Datt, kurį 
paleido iš karinės nelaisvės.

Krišna Datt lankėsi Australijoje ir 
Naujojoj Zelandijoj. Kai grįžo į Suvą, 
tai kariuomenės parėdymu buvo 
suimtas, nes jis abiejuose kraštuose 
skleidė melagingus gandus ir nuomonę 
apie Fiji sugadino, kas liečia turistus.

Dr. Bavadra patenkintas, kad 
pasitarimų komitetas teikia daug 
vilčių ateičiai. Komitetas aptaria

LITUANIKOS 1 ai mė Ji mas 
sustiprina j aunųj ų Lietuvos 
ir įkvepia juos naujiems

(Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žodžiai iš "Skridimo Testamento
Nepriklausomoje Lietuvoje ryš

kiausiais idealistais visoje didybėje 
iškilo pirmieji lietuviai, perskridę 
Atlantą lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas. Charakteringa jiems 
dar ir tai, kad jie patys buvo išeiviai, 
panašūs kaip ir mes..

Bei jų meilė tėvų žemei ir tautai 
buvo tokia iiidėlė, kad jiems įžiebė 
herpišką idėją atlikti reikšmingą žygį 
ir tuo visam pasauliui pagarsinti 
Lietuvą. Abu buvo prityrę lakūnai ir 
savo žinojimą ir sugebėjimus sumanė 
panaudoti Lietuvos garbei.

Tais laikais aviacija dar buvo gana 
primityvioje stadijoje, tad drįsti leistis 
į tolimesnes keliones skaitėsi didelis 
žygis ir dar didesnė rizika. Tiesa, buvo 
porą ir prieš Darių ir Girėną drąsuolių 
skristi per Atlantą į senąjį žemyną, ir 
nors tokiame žygyje jie nebuvo 
pirmieji, tai bent pirmieji lietuviai, o 
anuo metu perskristi Atlantą pasauliui 
buvo didelė sensacija. Daugelio akimis 
jų idėja atrodė fantastiška, ir net pati 
Lietuvos vyriausybė ją palaikė neįti
kima ir jų žygio neparėmė. Bet tas 
lakūnų nuo sumanyto žygio neat- 
grąsino. Jie savo lėšomis ir pastari 
gomis sudarė lėšų, įsigijo lėktuvą ir 
išsileido žygin. Nors tasai jų žygis
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konstituciją. Prieš tai vyravo baimė, 
kad Fiji paskelbs respublika.

Pasitarimai kol kas atidėti. Teisėjas 
Rooney pareiškė, kad abi pusės paruoš 
savuosius pasiūlymus.

NAUJOJI ZELANDIJA.

Naujosios Zelandijos metinė inflia
cija yra 18.9 procento, tai aukščiausia 
nuo 1914 metų, kai buvo pradėta 
registruoti. Darbiečių parti jos perrin- 
kimo galimybei gręsia didelis pavoju?.

Naujosios Zelandijos dolerio vertė 
nukritusi, taigi konservatyvioji opozi
cija savo rankose laiko galingą ginklą 
prieš’ darbiečius. Rinkimai vyks rug
pjūčio 15d.

Naujosios Zelandijos finansų minis
teris Roger Douglas nepripažįsta, kad 
laikraščiuose paskelbti krizės procen
tai rodo blogiausią ekonominę padėtį 
kokia kada yra buvusi.

tegu 
sūnų dvasi 
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pasibaigė tragiškai, bet jie savo misiją 
su kaupu atliko - Lietuvą išgarsino 
visame pasaulyje, o patys savo tautai 
amžiams paliko herojais. Vargu ar tas 
būtų buvę tokiu mastu atsiekta 
neįvykus katastrofai, nes pasaulio jau 
taip jautriai nedomino skridimai per 
Atlantą^. lyųjai kaip šiandie kaądįę. 
niniu reiškiniu virtę skrydžiai (erdves. 
Darius ir Girėnas per vieną naktį virto 
sau lygių neturinčiais herojais visiems 
lietuviams, o garsas apie jų skrydį ir 
tragediją kelis kartus persirito per 
pasaulį. Lietuviai jų žygį ir tragišką 
pabaigą priėmė labai jautriai: jų 
vardais visoje Lietuvoje pavadintos 
vietovės ir gatvės, jų vardais pasi
krikštijo įvairios organizacijos arba jų 
padaliniai, pastatyti jiems iškalbūs 
paminklai ne tik Lietuvoje, bet 
daugely vietų ir užsienyje, juos ir 
šiandie kasmet, minime kaip nepalau
žiamus idealistus ir herojus.

Galbūt mūsų šventas uždavinys ir 
toliau juos minėti statant pavyzdžiu 
ypač jaunajai kartai, nes tik jaunųjų 
dvasioje galima įžiebti idealizmo ir 
patraukti bei sužavėti heroizmu, ko 
niekad nebus perdaug.

(v.k.)
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Australijos liberalų partija, 
pralaimėjusi rinkimus, persitvarko 

vadovaujančiose gretose.
Mes lietuviai netekom mums 

palankaus Lietuvos politinių reikalų 
rėmėjo, buvusio parlamentaro Michael 
Hodgman. Jis sako, kad sekančiuose 
rinkimuose vėl kandidatuos, tikisi 
laimėti ir grįžti j parlamentą.
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DĖMESYS
Dar netolimoje praeityje gana 

dažnai rašydavome ir kalbėdavome 
apie tylos sąmokslą tarptautinėje 
plotmėje, kurioje apie Lietuvą labai 
mažai kas prabildavo. Gal tai ir buvo 
sąmokslas tų, kurie pataikavo Sovietų 
Sąjungai, pavergusiai Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes, bet netrūko ir 
tokių, kurie Lietuvos atžvilgiu buvo 
neutraliai pasyvūs - ja nesidomėjo, 
nes nebuvo (vykių, atkreipiančių 
tarptautini dėmesį. Okupuotoji Lietu
va buvo aklinai uždaryta ir jokios 
žinios neprasiskverbdavo į tarptau 
tinę spaudą. Pvz. partizaninių kovų 
metais Lietuvoje buvo daug įvykių, 
bet viešumos jie negalėjo pasiekti. 
Paskiriem proveržiam sunku buvo 
patekti į tarptautinę viešumą, nes 
nebuvo oficialių patikimų kanalų, 
vedančių ta linkme. Viena didžiųjų 
problemų buvo informacijos patiki
mumas. Šiuo atveju prisimintinas 
Lietuvos partizanų laiškas Šv. Tėvui 
Pijui XII. Tas laiškas, rašytas didžiau 
siame pavojuje, galima sakyti parti
zanų krauju, buvo atgabentas į 
Vakarus pasiryžėlių būrelio ir per 
Lietuvių delegatūros vadovą Vo
kietijoje kan. Feliksą Kapočių nuvež
tas į Vatikaną. Tai buvo partizanų 
pagalbos šauksmas, kreipimasis į 
aukščiausią moralinį autoritetą Lie
tuvai kritišku momentu. Deja, tas 
kreipimasis nesulaukė jokio paguodos 
žodžio anuomet iš Šv. Tėvo Pijaus XII.

Atrodo, buvo suabejota partizanų 
laiško autentiškumu, ir partizanų 
pagalbos šauksmas liko neišklausytas.

Dabar Lietuvos būklė tarptautinėje 
srityje yra žymiai geresnė. Lietuvos 
vardas jau girdimas ir tarptautiniuose 
forumuose, europinių valstybių kon
ferencijose, Europos taryboje, įvairių 
kraštų televizijoje, radijuje ir spau
doje. Bene daugiausia dėmesio Lie
tuvai laimėjo Vatikanas. Daug kas 
atkreipė dėmesį į Lietuvą kazimieri- 
nlais metais, kai Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II per iškilmes prabilo apie 
persekiojamą mūsų kraštą ir išreiškė 
norą jį aplankyti. Dar daugiau 
dėmesio laimėjo Lietuvai Vatikanas 
Lietuvos krikščionybės sukakties iš
kilmėmis Romoje. Jose dalyvavo 
Europos kraštų vyskupų konferencijų 
atstovai, diplomatinis korpusas. Šv. 
Tėvas prabilo net keliais atvejais 
italų, anglų ir lietuvių kalbomis. 
Iškilmių proga Jis paskelbė specialų

G O R B A C E V A S PASKELBĖ 
ANTRĄJĄ revoliuciją^

Sušauktam Centraliniam komitetui 
Kremliaus vadas paskelbė Antrąją 
Revoliuciją išdėstytą ilgam 50 pus
lapių pranešime. Ką reiškia ta Antroji 
Revoliucija ir kokios gali būti jos 
pasėkos rusų imperijai, įskaitant ir 
okupuotą Lietuvą?

Trumpai suglaudus, Gorbačevas 
laukia, kad jau po 1988 metų 37.000 
didesnių Sovietų įmonių galės mokėti 
aukštesnes algas, jei daugiau ir geriau 
pagamins ir turės pelno. 1991 metais, 
jo pasakymu, įmonės ir ūkiai jau bus be 
centrallnlų planuotojų kontrolės. Pa
tys galės planuoti, gaminti ką galima 
geriau parduoti ir ieškoti geresnių 
rinkų. Aišku, bus lenktyniaujama. 
Fabrikai stengsis geriau ir pigiau 
pagaminti. Rinkos yra plačios, nes 
krautuvės iki šiol yra tuščios. Sovie
tinėj sistemoj, kur iki šiol visi pildė tik 
įsakymus iš aukščiau, tokias permai
nas galima gal ir pavadinti revoliu
cinėm. Užgimusiom ir užaugusiem 
tokioj sistemoj nebus lengva pradėti 
patiem galvoti ir veikti.

Čia reikia pridėti, kad Gorbačevo 
paskelbtas ekonominis išsilaisvinimas 
nereiškia, kad privatūs asmenys galės 
turėti savo fabrikus ar ūkius. Viskas,
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ganytojinį laišką, skirtą Lietuvos 
krikščionybei paminėti. Arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį paskelbė palaimin
tuoju. Sudarė palankias sąlygas gau
siam lietuvių dalyvavimui audien
cijoje. Išlelsdino specialius pašto 
ženklus. Surengė akademinio pobū
džio istorinį simpoziumą, kuriame 
tarptautiniu mastu buvo gvildenamas 
Lietuvos krikščionėjimas. Visa tai 
pastebėjo didžioji spauda, televizija 
bei radijas. Dar nėra žinių kaip plačiai 
per pasaulį nuskambėjo Romos iškil
mės, bet iš turimų duomenų matyti, 
kad Lietuvos vardas staiga iškilo 
tarptautiniu mastu. 0 tai buvo 
laimėta daugiausia dabartinio Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II- Vojtylos dėka. 
Nė vienas popiežius visoje istorijoje 
nėra tiek daug Lietuvai padaręs, kiek 
dabartinis.

Matant visus tuos faktus, lietuvių 
tautos dėkingumas Jonui-Pauliui II 
turėtų būti didelis ir nuoširdus. Tiesa, 
ne visi mūsų pageidavimai iki šiol 
buvo Išpildyti (pvz. kardinolo, Vil
niaus arkivyskupijos klausimas), bet 
jie neturėtų užtemdyti to didelio 
palankumo, kurį patyrėme iš Vati
kano. Mūsų atsiliepimas šiuo atveju 
turėtų būti lydimas džiaugsmo ir viešo 
dėkingumo. Turbūt dar didesnį dėkin
gumą Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II jaučia 
pavergtoji Lietuva. Dar nė vienas 
popiežius nesikreipė į ją tokiu 
nuoširdžiu žodžiu ir nerodė tiek daug 
dėmesio jai. Specialus ganytojinis jo 
laiškas, tiesa, nemini Lietuvą okupa
vusios ir jos tikinčiuosius persekio
jančios Sovietų Sąjungos, tačiau visas 
turinys nejučiomis kalba apie tai. Kai 
kalbama apie kankinamą tautą, išryš
kėja ir kankintojas savaime. Lietuvai 
šiuo metu svarbu ne tiek Sov. Sąjungos 
pasmerkimas, kiek savo tautos stipri
nimas, moralinės paramos gavimas. Ta 
lauktoji parama šiuo metu yra labai 
ryški. Tikinčiajai Lietuvai tai bal
zamas. Kai prispaustieji žino, kad 
moralinis pasaulio autoritetas yra su 
Jais, net ir žiauri priespauda darosi 
lengviau pakeliama, Su paguodos 
žodžiu stiprėja ir viltis naujos aušros, 
kurios spinduliai dar neprasiveržia pro 
tirštas dabarties sutemas. Sustiprinta 
Lietuvos pozicija moralinėje pasaulio 
plotmėje skatina ir išeivijos darbuo
tojus stiprinti savo veiklą Lietuvai 
gelbėti.

Tėviškės Žiburiai, 1987. 7. 7.

atrodo, liks grupių - kooperatyvų 
rankose. Bet turint gerą fabriko 
direktorių ir gerus darbininkus, įmonė 
ir taip gali turėti daug pelno, kur visą 
ar jo dalį gali vartoti algų pakėlimui. 
Tikriausiai visos įmonės ieškos kuo 
geresnių vadovų mokėdami jiem 
aukštesnes algas. Ieškos Ir speciali
zuotų darbininkų, kurie sugebėtų 
aptarnauti ir pataisyti automatiškas 
mašinas. Čia vėl atsiras sunkumų. 
Nors Sov. Sąjunga ir turi daugiau 
inžinierių negu Š. Amerika pagal 
gyventojų skaičių, bet kraštui trūksta 
naujoviškų mašinų, kurias reikėtų 
importuoti ir išmokti aptarnauti. Tam 
reikia žmonių su prigimtu gabumu, ne 
vien pasimokiusių. Per valymų eilę tie 
gabieji žmonės buvo likviduoti. Liku- 
siem bus sunkiau prisitaikyti prie 
naujų moderniškos ir kartu kompli
kuotos industrijos metodų.

Dėl to lietuviam būtų proga 
pasinaudoti nauja padėtim. Palyginus 
Lietuvos produkciją su visos Sovietų 
Sąjungos matosi, kad mūsų žmonės 
tokiose pačiose sąlygose sugeba 
daugiau pagaminti ir geriau gyventi. 
Kada galės parodyti daugiau savo 
iniciatyvos ir nereikės dėl visa ko 

atsiklausti Maskvos, Lietuvoj progre
sas bus žymiai greitesnis negu kitose 
imperijos dalyse.

Teoriškai, jei Gorbačevas galės 
vykdyti savo paskelbtą planą, mūsų 
kraštas per ekonominę laisvę savaime 
eis ir prie politinės priespaudos 
atsipalaidavimo. Tik tai per gražu, 
kad galima būtų laukti taip įvykstant.

Vengrija ir Deng Kinija irgi pradėjo 
vykdyti ekonomines reformas duodami 
daugiau ekonominės laisvės. Rezul
tatai, skaitant, kad abu kraštai yra 
komunistinėj sferoj, buvo pozityvūs.

Bet greit žmonės panoro ir politinės 
laisvės - demokratijos. Užteko poros 
dienų studentų demonstracijų Kinijoj, 
kad valdžia būtų staiga apstabdžius 
visas reformas, nes jautė pavojų 
komunistinei sistemai. Panašiai, ir dar 
blogiau, gali atsitikti Gorbačevui, nes 
rusų imperija nėra monolitinė kaip 
Kinija, o sulipdyta iš daugelio 
nacionalistiškai nusistačiusių respub
likų. Pastebėję, kad Pabaltyj ar 
Kaukaze žmonės pradeda kalbėti apie 
laisvę ir apsisprendimą, rusai tuojau 
sustabdytų pradėtas reformas.

Neigiamai atsilieptų Lietuvai tos 
reformos, jei būtų leidžiama rusam ir 
kitiem slavam užplūsti mūsų kraštą, 
kur gyvenimo lygis pakiltų žymiai 
anksčiau. Sunku laukti, kad Maskva 
leistų Vilniaus pareigūnam sabotuoti 
šitokį antplūdį.

Čia buvo tik prileidimai, kad 
Gorbačevo reformos bus tikrai įgy
vendintos. Tikrumoje tai nėra taip 
lengva. Maskvai reikėtų Vakarų 
ekonominės ir technologinės paramos, 
kad sumoderninti Sov. Sąjungos indus
triją. Ar Vakarai bus pakankamai 
naivūs remti savo priešą? Sudėjus 
specializuotų darbininkų, ekonominių 
rezervų ir technologijos trūkumą su 
pavojum, kad užimti kraštai po 
ekonominės laisvės pradės reikalauti 
demokratijos, sunku tikėti, kad Gor
bačevui pavyktų ta Antroji Revoliu
cija. Jeigu ji nepavyks, Sovietų 
Sąjunga praras pasaulinės galybės 
poziciją.

Dr. Jonas Kunca

PASAULYJE
BRITŲ VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS PAREIŠKIMAS DĖL 
WIESENTHALIO KALTINIMŲ

Britų Vidaus Reikalų Ministerija 
pareiškė, kad nerasta jokių kaltinimo 
įrodymų prieš įtariamuosius "karo 
nusikaltėlius", gyvenančius D. Brita
nijoje.

Praėjusį vasario mėnesį Simono. 
Wiesenthalio Centro atstovai lankėsi 
Londone ir įteikė ministrui Hurd 17 
asmenų sąrašą 'buvusių nacių, kalti
namų nusikaltimais praėjusio karo 
metu".

Vidaus Reikalų ministras paskyrė 
specialią komisiją ištirti reikalą. 
Praėjusią savaitę komisija pranešė, 
kad iš tų septyniolikos asmenų tik 
devyni tebegyvena krašte ir jų 
imigracijos dokumentuose nėra jokių 
neteisėtumų, o visa kita gautoji 
kaltinamoji medžiaga taip pat nėra 
patikima ir neturima liudininkų paro
dymų.

ITALIJA

Italijos prezidentas Francesco 
Cossiga pakvietė finansų ministerį 
Giovanni Goria sudaryti ministerių 
kabinetą, kuris bus 47-tas valdžios 
sąstatas po Antrojo Pas. karo.

Goria yra 43 m- krikščionis 
demokratas. Po keturių mėnesių 
netikros padėties, G oria sutiko tapti 
ministerių pirmininku.

Tuo prezidentas Francesco Cossiga 
nustebino visus, net ir krikščionių 
demokratą Goria.

Prezidentas Cossiga išgelbėjo 

situaciją, nes krikščionys demokratai 
ir socialistai susirėmė dėl 
krikščionių demokrato vado Giriaco 
de Mitą, kuris buvo kandidatas į 
ministerį pirmininką, bet jo nenorėjo 
socialistų vadas Bettino Craxi.

Giovanni Goria yra išbuvęs 
parlamente 11-ka metų, nuo 1982 m. 
yra finansų ministeris. Jis sugebėjo 
išlikti nesusipykęs nė su vienu 
ministeriu. Manoma, kad Cossiga, 
prieš paskirdamas Goria, tarėsi su 
Craxi.

Kova dėl valdžios iššaukė 
susiskaldymą penkių partijų, kurioms 
vadovavo Craxi ir vienais metais 
anksčiau įvyko balsavimas.

Goria pareiškė žurnalistams, kad jis 
tokios garbės nesitikėjo. Jeigu niekas 
nepasikeis, tai Goria bus janiausias 
Italijos respublikos ministeris 
pirmininkas.

Politikos komentatoriai Goria 
paskyrime įžiūri Craxi pergalę.

MASKVA

Iš Sov. Sąjungos prasiveržia žinios, 
kad Gorbačiovo reformos ir jo noras 
įnešti šviesos į sovietų istorijos lapus, 
Politbiure pasireiškė skilimu.

Iki šiol niekur nebuvo pranešta, kad 
Gorbačiovas turėjo pasitarimą su 
sovietų žurnalų -redaktoriais, davęs 
jiems patarimą laikytis "glasnost", 
tęsti gerą darbą ir viską pranešti apie 
sovietų praeitį.

Prieš tai Kremliaus vadas, numeris 
antras - Jegor Ligačiov įspėjo spaudos 
žmones, kad "glasnost" iškelia daug 
šalčio ir purvo, kuriais yra suteršiami 
tie žmonės kurie užsitarnavo partijos 
ir žmonių pagarbos.

Tarp Gorbačiovo ir Ligačiovo 
vyksta rimtas ginčas, jų nuomonės 
griežtai skiriasi, teigia vakariečiai, 
Sov. Sąjungos gyvenimo žinovai.

Gorbačiovas pakeitė Politbiuro 
"veidą". Anksčiau tik du asmenys 
turėjo aukščiausius postus , būdami 
pilnateisiais Politbiuro nariais ir 
pilnateisiais partijos komiteto se
kretoriais. Dabar Gorbačiovas įvedė į 
Politbiurą dar tris pilnateisius narius.

Neseniai apsilankęs "Sovietskaja 
kultūra" redakcijoje, Ligačiovas pa
reiškė pritariąs pagrindiniams Gorba
čiovo įvestiems kultūriniams at
lydžiams.

Vakariečiai žinovai teigia, kad 
Ligačiovas yra nusistatęs prieš dau
gelį naujovių, besiveržiančių į Sov. 
Sąjungą, kaip "rock" muziką.

PAKISTANE SPROGO BOMBA.

Pakistane, PeSawar srityje, netoli 
Afganistano sienos randasi afganista
niečių pabėgėlių stovyklos. Dauguma 
pabėgėlių kovoja kartu su afganis
taniečiais laisvės kovotojais. Manoma, 
kad PeSawar pabėgėlių stovykloje 
randasi dauguma afganistaniečių iš 3 
milijonų, pasitraukusių iš tėvynės 
beveik devynerių metų laikotarpyje.

PeSawar srityje yra laisvės kovotojų 
štabas, kuriame randasi visų septynių 
partijų - laisvės kovotojų vadas 
Mohammad Younis Khalls.

Praėjusią savaitę sprogo bomba 
štabo būstinėje, sužeidusi du vyrus. 
Vadas Khalis buvo vienoj iš savo 
įstaigų, 50 metrų nuotolyje. Khalis 
pareiškė, kad sovietų palaikomos 
Afganistano valdžios slaptoji policija, 
pavadinimu Khad, stengėsi jį nužu
dyti. Štabas randasi penkių kilometrų 
nuotolyje nuo Afganistano - Pakis
tano sienos.

Reuterio žinių agentūra praneša, 
kad toks tiesioginis Khad bandymas 
nužudyti laisvės kovotojų vadą Khalis 
yra pirmas kartas.

į Lietuvos Krikšto Jubiliejų Romoje iš 
Lietuvos buvo atvykęs Vysk. Anta
nas Vaičius ir aštuoni kunigai.
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A. A.

VYTAUTAS SIMNIŠKIS

1918. X. 2 d. - 1987. VII. 3 d.

Liepos 8 d., 1987 m. susirinko apie 
du šimtai Sydnejaus lietuvių į šv. 
Juozapo bažnyčią, Lidcombe prie
miestyje, palydėti j paskutinę šios 
žemės kelionę savo artimą draugą, 
bičiuli, plataus masto visuomenininką, 
Vytautą Simniški. Šv. mišias atnašavo 
kun. Povilas Martūzas. Po mišių ilga 
automobilių vilkstinė palydėjo karstą 
į Rookwood krematoriumą.

Atsisveikinimo žodį Lietuvių klubo 
valdybos vardu tarė pirmininkas 
Vytautas Bukevičius, nušviesdamas 
velionies didžiausį nuopelną - pasta
tymą gražiausių išeivijos lietuvių 
namų. Ragino, kad tęstume velionies 
darbą Įsipareigodami juos išlaikyti ir 
palikti ateinančioms mūsų kartoms, 
kaip amžiną monumentą. Sydnejaus 
Apylinkės vardu pirmininkas Albinas 
Giniūnas. Draugų vardu atsisveikino 
Viktoras Šliteris ir Sydnejaus pabal- 
tiečių vardu Vytautas Patašius, 
pažymėdamas, kad velionis buvo 
iniciatorius steigti Jungtinį Baltų 
Komitetą.

Sugiedojus Marija, Marija ir Tautos 
Himną, liūdesio prislėgti tautiečiai 
skirstėsi ir vyko į klubo valdybos 
paruoštus šermenis.

Vytautas Simniškis gimė 1918 m. 
spalio 2 d. Marijampolėje, didelėje 
pasiturinčio ūkininko šeimoje. Kaip 
daugelis mūsų tautiečių, taip ir 
Vytautas atsidūrė po karo vakarų 
Vokietijoje, Zeedorfo stovykloje. Čia 
jis nesėdėjo, o ėmėsi dSrbo ir buvo 
paskirtas sandėlių vedėju.

Prasidėjus emigracijai į Australiją, 
Vytautas pirmuoju transportu, 1947 
metų gale atvyko į Australiją. 
Darbo prievolę atliko Yallourno 
rudosios anglies kasyklose. Atlikęs 
darbo prievolę, 1950 m. pradžioje 
atsikėlė gyventi į Sydnejų, kur 
Vytautas įleido giliai savo šaknis ir 
visa širdimi atsidavė lietuviškai veik
lai. Netrukus įsigijo maisto parduo
tuvę, kurią jis sumodernino ir išplėtė 
apyvartą. Tai buvo jo pragyvenimo 
šaltinis, iki jis išėjo į pensiją.

1955 m. Vytautas vedė Tanją 
Chodeckaitę, kuria jis rūpinosi iki 
mirties.
Nuo 1953 m. pradžios iki 1958 m. 
pabaigos, tai yra tris kadencijas, 
Vytautas buvo Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos narys, 
o 1953-4 metais valdybos pirmininkas. 
Jo vadovavimo metais Krašto valdyba 
užmezgė glaudžius ryšius su kitų 
tautų tremtinių organizacijomis ir su 
Australijos politinėmis partijomis. 
Lietuvos byla buvo visur keliama ir 

puoselėjama.
Eidamas socialinės globos vadovo 

pareigas, 1956 m. pradžioje sukvietė 
veiklesnias Sydnejaus moteris, su 
tikslu įsteigti šalpos draugiją. Iš šio 
branduolio išaugo registruota ir pajėgi 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija. Trečioje valdybos 
kadencijoje, eidamas iždininko parei 
gas, Vytautas dėjo daug pastangų, 
kad pagerinus sunkią "Mūsų Pastogės" 
finansinę padėtį.

Sekančias dvi kadencijas matome 
Vytautą Krašto Kontrolės Komisijoje, 
įgyta praktika prekyboje ir lietuvių 
bendruomenėje, o taip pat Vytauto 
nepaprastos ištvermės ir užsispyrimo 
asmenybė, kuri iš neįmanomo padaro 
įmanomą, davė mums tą deimantą - 
registruotą Lietuvių klubą ir vienus iš 
gražiausių lietuviškų namų visoje 
išeivijoje. Vytautas 1960 m. buvo 
išrinktas į Sydnejaus Lietuvių namų 
valdybą ir iš karto buvo pasodintas į 
pirmininko kėdę. Tose pareigose jis 
išbuvo be jokios pertraukos iki 1983 
metų, kada jis iš valdybos pasitraukė.

Kelias nuo senų Redferno mūrų iki 
dabartinio licenzijuoto klubo su nau
jais pastatais, buvo vingiuotas ir 
pilnas kliūčių. Reikėjo rungtis teis
muose su barų advokatais, savival
dybių biurokratais, statybininkais; 
išstudijuoti pagrindinai šio krašto 
įstatymus, rišančius klubus, ir išklau
syti savųjų tarpe ginčus. Visa tai 
įveikė Vytautas. Neturėjo jis nei 
magiškos jėgos, nei viršgamtinių 
gabumų, o turėjo jis gaspadorišką 
ranką, buvo tiesaus galvojimo ir su 
kantrybe išklausęs tarpusavio ginčus, 
su lengvu jumoru pasakydavo: 
"...grįžkime vyrai prie darbo, nes 
mums reikia padaryti dabar.”

Ir taip vagą prie vagos verčiant, 
išaugino jis puikų derlių. Nesididžiuo- 
davo jis savo pasiektu rezultatu, tik 
tyliai, tyliai džiaugdavosi jis gražiu 
derliumi.

Tau, Vytautai, priklauso didžiausia 
mūsų padėka. Ilsėkis ramybėje, toli 
nuo savo gimtinės, o kartu ir džiaukis 
būdamas taip arti savo žemiško 
gyvenimo kūrinio,

"...Iš praeities Tavo sūnūs te 
stiprybę semia."
Semkimės jos ne tik iš mistinės, bet ir 
iš netolimos, realios praeities.

Prisiminkime, kad iš neįmanomo 
galima padaryti įmanomą!

Anskis Reisgys.

1IETUVOJ1
JAUNIMO ŠVENTĖ

Kauno miesto komjaunimo komite
tas ir "Rondo" ansamblis senojoje 
krepšinio salėje balandžio 10-12 d.d. 
surengė lietuviško roko (rock and roll) 
muzikos festivalį. Jame dalyvavo net 
dvidešimt viena "rokininkų" grupė: 
septynios Kauno, šešios Vilniaus, dvi 
Biržų ir dvi Pasvalio, po vieną iš 
Šiaulių, Zarasų, Šakių ir Trakų. 
Aprašyme minimos tik kai kurios - 
Vilniaus "Veidrodis", Kauno "Horos
kopas", Biržų "Artelė", Pasvalio 
"Plentas",Šiaulių "Vairas", Zarasų 
"Kvadratas", Šakių "Impulsas", kurio 
dainininkė Džordana Butkutė laimėjo 
publikos prizą. Festivalio aptarimas 
įvyko jaunimo kavinėje "Orbita". 
Buvo rodomi į vaizdajuostes įrašyti 
įdomesnieji festivalio koncertų mo
mentai. Kai festivalis buvo supla
nuotas 1987 m. pradžioje, niekas 
nesitikėjo, kad Kauno krepšinio salėn 
pavyks sutelkti tiek daug programon 
įsijungusių grupių, turinčių įsiparei

gojimus atskiriems savo pasirodymams 
kitur. Festivalį pradėjo sunkiojo ir 
metalinio stiliaus "rokininkai", o 
ūžbaigė ramesnio ritmo atstovai.

NUŽUDĖ MOTINĄ

Pakruojo rajono liaudies teismas 
"Naujo ūkio" kolchozo statybininką 
Egidijų Belecką nubaudė laisvės 
atėmimu devyneriems metams už 
motinos nužudymą. Duomenų apie šią 
tragediją ir jos priežastis "Tiesos" 78 
nr. pateikia teismą aprašęs Vytautas 
Leščinskas. Šeima seniai neteko 
nelaimingame atsitikime žuvusio tėvo. 
Motina Ana Beleckienė nuolat dary
davo alų, pati gerdavo ir nuo šešerių 
metų duodavo išgerti sūnums Egidijui 
ir Kęstučiui Beleckams. Taip abu 
vaikai užaugo motinos išmokyti gerti. 
Girtuokliavimo metu vykdavo nuola
tiniai kivirčai tarp sūnų, pensininkės 
motinos ir net gi tarp abiejų brolių. 
Kivirčai dažnai baigdavosi muštynė
mis. Tą lemtingą vakarą Egidijus 
Beleckas , būdamas neblaivus, virtu
viniu peiliu smogė kartu su juo ir
broliu Kęstu namie girtavusiai motinai 
Anai, smūgis buvo mirtinas. Milici
ninkai žudiką Egidijų vėliau aptiko 
miegantį ūkiniame pastate. Tardomas 
jis aiškinosi neprisimenąs, kodėl 
pasiėmė nuo stalo peilį, kodėl juo 
smogė motinai ir ar iš viso jai smogė. 
Milicija betgi nustatė, kad Egidijus po 
žmogžudystės tris kartus tyčia įsi
pjovė ranką, norėdamas teisintis, kad 
motina pati jį pirmiau užpuolė ir 
sužeidė. Žmogžudystė nebuvo atsi
tiktinė, ji brendo ilgus metus: "Jau 
seniai kaimynai pastebėjo, kad Egidi
jus įkaušęs tampa pavojingas: ne 
kartą šokdavęs su peiliu prieš draugus, 
pažįstamus, taip pat ir prieš tuos, su 
kuriais kartu girtaudavęs. Greičiau 
atsitiktinumas yra tai, jog anksčiau 
nėra ko užmušęs ar rimtai sužeidęs,,,''

Teismui pateiktoje Egidijaus cha
rakteristikoje kolchozo valdyba rašo: 
"išgėręs darosi agresyvus, mėgsta 
švaistytis peiliu: buvo sužalojęs savo 
brolį ir bendradarbį statybininką..." 
Deja, laiku niekas neatkreipė dėmesio 
j girtavime pavojingą jaunuolį.

GĖRIMAI MOKSLEIVIAMS

Alytaus nealkoholinių gėrimų ir 
šampano įmonė pagamino pavyzdžius 
keturių naujų nealkoholinių gėrimų, 
skirtų respublikinei moksleivių dainų 
šventei. "Limpopo", "Nykštuko", 
"Vėrungės" ir "Ežerėlio" gėrimus 
paruošė įmonės laboratorijos virši
ninkė Angelė Juknevičienė ir inžinierė 
mikrobiologe Aldona Butkevičienė. 
Naujieji gėrimai, pasižymintys geru 
skoniu ir gaivinančiomis savybėmis, 
gaminami iš obuolių sulčių. Mokslei
vių dainų šventei bus pagaminta ir į 
nedidelės talpos buteliukus išpilstyta 
20.000 dekalitrų naujųjų gėrimų.

ŽMOGŽUDYSTE KLAIPĖDOJE

Trys bernai ir viena mergina 
privačiame bute Klaipėdoje š. m. 
balandžio 6 d. gėrė alų Apie 7 v.v. jie 
pakvietė kaimynystėje gyvenančią 
šešiolikametę Violetą Poleščiuk (mo 
tina lietuvė, tėvas ukrainietis). Ją ten 
kėsinosi išprievartauti du 15 ir 19 
metų jaunuoliai. Violeta gynėsi, buvo 
primušta ir išmesta gatvėn pro langą 
iš penkto aukšto. Ten ją negyvą rado 
praeiviai. Šį įvykį labai pergyvena 
nužudytosios tėvai, brolis ir visas 
miestas. Vyksta tardymas. Velionė 
buvo sportininkė, pasižymėjusi kulki
niame šaudyme. Ji priklausė Klaipėdos 
komandai neseniai laimėjusiai I vietą 
šaudymo varžybose Kaune.

Ši laišku gauta žinutė buvo pa
skelbta vietiniame laikraštyje, bet jos 
vis dar nematyti užsienin išleidžiamos 
respublikinės spaudos puslapiuose.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

KALNŲ UPĖ

Kalnų upė teka skambėdama, 
judri, laukinė.
Rūstūs aukšti krantai 
uolynai akmeniniai...

Žalsva srovė, skaidri srovė...
Žaidžia vanduo duburiuose, 
vilioja paslaptingumu, 
nurimęs gyliuose...
į gelmę žvelgdamas, atsimenu, 
kaip paslaptinga ugnimi 
žibėjo žalsvos akys 
mergaitės,
tėviškėj
mane prieš metų daugelį 
pamiluslos...

Vai, anos akys, anos šviesios!
Gilus jų žvilgsnis slėpiningai 
kalbėdavo be žodžių, 
kai apsivydavo man kaklą rankos 
vėsios...

O upe skambanti, 
skambėki taip, kad gaustų žemė! 
Sustojęs prie tavęs, suvirpu, 
nes tartum išgirstu 
skambėjime tavo bangų 
mergaitės linksmą juoką 
ir praeities aidus, 
nes pajuntu staiga, 
kaip išgyvenimai 
seniai numirusiųjų metų 
į mano širdį beldžias...

Toli, toli paliko kraštas, 
kuriame gyveno pasaka - 
mergaitė, juokas, dainos, 
jaunystė, neišbandžiusi sparnų, 
namų paguodžiantis jaukumas. — 
O aš čia 
vienas, vienas 
svetimų rūsčių kalnų šešėliuose 
nebylys."'--”'“ ......... -
Čia neišmokau išskaityti aš, 
ką melsvasis rūkas 
viršukalnėse rašo.

Kalnų upė teka skambėdama, 
judri, laukinė.
Rūstūs aukšti krantai, 
uolynai akmeniniai...

Tik aš nesu 
sutvertas iš akmens. 
Raukšles man veide 
braižo laikas, 
ir skausmas maudžia man krūtinėj, 
kai rankioju aš pamažu 
širdyje likusias skeveldras - 
mozaiką dingusių dienų...

ŽVEJAM SKIRTA "BANGA"

Pramoninės žvejybos mokslinio - 
gamybinio susivienijimo Klaipėdos 
skyrius žuvininkystės ūkiams sukūrė 
naują žiemos darbų mechanizavimo 
įrenginį "Banga". Užšalusiuose tven
kiniuose žvejai turi išlaikyti optimalų 
deguonies režimą, valyti dumblą, 
kalkinti vandenį, terpti trąšas ir 
mikroelementus. Anksčiau žvejai ran
komis kirsdavo eketes, o dabar 
deguonį parūpins "Bangos" įrenginys, 
net ir per didžiausius šalčius padė
siantis tvenkiniuose išlaikyti neuž
šąlančias didelio skersmens properšas, 
kai ledas sieks pusę metro.

V. Kst. 
Tėviškės Žiburiai.
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Agnė Lukšytė

"Gimtajam krašte" gegužės 7 d. 
tilpo straipsnis, kuriame diskutuo
jamas trūkumas istorinio veikalo: 
"Feodalinės Lietuvos valstybės isto
rija". Šitokios užmačios susilaukia 
nuoširdaus sveikinimo, nežiūrint to, 
kad tuoj pat iškyla klausimas: "Ar 
sovietų okupuotoj Lietuvoj Įmanoma 
objektyvumas istoriniuose vei
kaluose?".

Toks veikalas, kuris stokoja objek
tyvumo, deja, tik pretenduoja Į 
istorini. Iškraipant faktus padaroma 
daug žalos, kaip sakysim, lenkų 
kronikininkas Dlugošas, šovinistiško 
nusiteikimo vedamas, iškraipė faktus 
apie lietuvius ir mums padarė daug 
žalos.

Dabartiniai sovietų istorikai me
lagingai teigia, kad karalių valdomoje 
Lietuvoje didžiausią dalį sudarė rusai, 
taigi buvusi Rusija, bet ne Lietuva.

Prieš 1000 metų buvo atvirkščiai: 
visas dabartinis Rusijos plotas buvo 
valdomas baltų imperatorių ir visur 
buvo kalbama lietuviškai. Svetim
taučių veikaluose lietuvius, gyvavu
sius prieš 1000 metų vadina Varan- 
gians-Rus, tai varingiai-rasai. Maž
daug 1000 metų po Kr. tikrieji rusai 
gyveno nedideliam plote aplink 
kvą, o baltai nuo senų laikų 
Įsikūrę dideliuose plotuose 
Dunojaus, Dniepro ir Volgos
Istoriniuose veikaluose yra užfik
suotas faktas, kad prie Juodosios jūros 
net 18-tam amžiuj buvo kalbama 

Mas- 
buvo 
palei 
upes.

lietuviškai.
Galima numanyti, kad dabartiniai 

sovietų istorikai knisasi archyvuose 
Maskvoj ir Leningrade, taigi jie žino, 
kad prieš 1000 metų Europoje buvo 
didžiulė varingių-rasų imperija, ap
jungianti žemes nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios jūros. Mūsų didingajam 
Vytautui, kuriam priklauso Lietuvos 
imperatoriaus titulas, pasisekė vėl 
sujungti nuosavas žemes tam pačiam 
plote.

Iki 8-to amžiaus pabaigos po Kr. 
dabartinėje Danijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje ir Gotlando saloje gyveno 
tie patys baltai, priklausą tai pačiai 
varingių-rasų imperijai. Nuo 9-to 
amžiaus varingių-rasų imperijos sos
tinė buvo Kijevas. Imperatorė Algė, 
valdžius iš Kijevo, vadinama šiauriete 
- amazone, protingiausia ano meto 
moterim, perėjo Į ortodoksų religiją ir 
tuo pradėjo mūsų imperijos skilimą. 
'Algė (ortodoksų vadinama Šv. Olga) 
suprato, kad neatsilaikys nepriėmusi 
krikščionybės, nes anuo metu buvo 
didžiulis spaudimas, kad visų kraštų 
valdovai taptų krikščionimis.

Jėzus Kristus, skelbdamas savo 
mintijimus sakė, kad jo karalystė ne 
šioje žemėje, bet, deja, ano meto 
popiežiai buvo susirūpinę tik savo 
galia šioje žemėje. Jie davė nuodėmių 
atleidimus žmogžudžiams, plėšikams, 
kad tik jie eitų žudyti pagonis. 
Žmogžudžiai, plėšikai mielai žudė, 

nes buvo gera proga prisiplėšti turto.
Algės sūnus Šventasaulavis (Svia

toslav) neperėjo iš Arianizmo - Mitros 
tikėjimo Į ortodoksų religiją, bet jo 
sūnus Valdamaris (ortodoksų vadi
namas Šv. Vladimiru) 988 metais 
apsikrikštijo ortodoksų religijoj ir dėl 
to susvyravo mūsų imperijos pagrin
dai.

Galima numanyti, kad mūsų kara
lius Mindaugas buvo kilęs iš varingių - 
rasų imperatorių dinastijos, tačiau 
svetimtaučių istoriniuose veikaluose 
negalima užtikti kokio nors žymaus 
vardo, iš kurio būtų aišku, kad jis 
valdė tą mūsų imperijos dalį, kuri 
nesutiko atsisakyti Arianizmo 
Mitros tikėjimo. Tas rodo, kad nuo 988 
Mūsų Pastogė Nr. 28 1987. 7. 20 pu
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gyveno baltai,

metų iki karaliaus Mindaugo Įsiga
lėjimo buvo dideli neramumai, Įvairūs 
kunigaikščiai kovojo tarpusavy. Į tą 
mūsų imperijos dalį, kuri sutiko 
Išpažinti ortodoksų religiją, per 
dvasiškius skverbėsi slavų kalba. 
Bizantijos imperija skatino ortodoksų 
religiją ir naudojosi, kaip galima 
daugiau, suirute mūsų imperijoj.

Dabartinėj pietų Ukrainoj, kurioj 
nuo senų laikų 
nežiūrint to, kad daug vėliau iš 
Arianizmo - Mitros tikėjimo perėjo Į 
katalikų tikėjimą, neišvengė susi
maišymo su slavais. Ukrainiečiai yra , 
mūsų pusbroliai.

Sov. Sąjungoj iki Gorbačiovo pas
kelbimo "glasnost" buvo juokiamasi iš 
ukrainiečių kalbos ir stengiamasi 
jiems Įbrukti rusų kalbą. Gudijoje 
oficialiai gudų kalba neegzistuoja. 
Gudų kilmė: baltai, susimaišę su 
slavais, tai irgi lietuvių pusbroliai. 
Gudus reikia vadinti baltarusiais.

Nėra abejonės, kad Maskvos ar 
Leningrado archyvuose yra išlikę 
dokumentai, kurie aiškiai rodo, kas 
valdė visą dabartinę Rusiją prieš 1000 
metų ir kokios kilmės buvo Vladimir, 
nuo kurio oficialiai pradedama Rusijos 
carų dinastija, jau nebe baltų.

Sovietai istorikai labai šykščiai 
skelbia žinias apie Vladimiro tėvą 
Šventasaulavį (Sviatoslav) pa
žymėdami tik tiek, kad jis buvo 
Vladimiro tėvas.

Žymusis ukrainiečių istorikas, 
mokslininkas pilna to žodžio prasme,
Omeljan Pritsak, gyvenąs JAV-bėse, 
1981 m. Išleidęs anglų kalboj šešių 
tomų veikalą "The Origin of Rus" 
teigia, kad Varangians - Rus (varin- 
giai - rasai)955 metais buvo tokia 
jėga, su kuria visi Europos kraštai 
turėjo skaitytis, net ir, galingoji 
Bizantijos imperija. Omeljan Pritsak 
remiasi arabais kronikininkais, kurie 
skiria Rus (Ruzzi) nuo Rhus. Rhus 
buvę slavai, bet Rus arba Ruzzi - 
baltai. (Jei paprašysim angliškai 
kalbanti asmenį garsiai perskaityti 
"Ruzzi", tai jis ištars "Rasai".)

Omeljan Pritsak teigia, kad garsusis 
vikingas - varingis (Viking - Varan
gian) Rorik, arba Rurik (Varių Rikis) 
pagelbėjo Maskvos slavams, jų pa
kviestas, sukurti valstybę, atidarė 
jiems prekybos kelius ir bendrai 
pamokė, kaip reikia valdytis. (Seno
vėje prekybos keliai buvo daugiausia 
upėmis, taigi tie keliai buvo stipriai 
apsaugoti; jais buvo galima pasinau
doti tik su leidimais.)

Anglų enciklopedijose Varių Rikis 
vadinamas Ruriku, Varangians kara
lium; danai jį vadina Rorege - vikingu; 
germanai ji vadina gotu, kartais 
iškreipdami jo vardą i "Hriid", bet 
dažniausiai vadindami Roric; rusų 
kronikose, rašytose slavonišku raštu, 
Varių Rikis vadinams Rurik - 
skandinavu.

Istorikas Omeljan Pritsak teigia, 
kad vikingai buvo Varingių - Rasų 
jūreiviai, gabūs prekybininkai; jie 
valdė jūras, švaistėsi apie Anglijos ir 
Airijos pakrantes, įsikeldami Į šiuos 
žemynus ir kai kuriose srityse 
įsteigdami savivaldą. Vikingai iš 
Anglijos ir Norvegijos kolonizavo 
Islandiją ir Grenlandiją, net buvo 
išsikėlę Į Šiaurės Ameriką, kurią 
vadino Vinlandija (vyno šalim), nes 
ten augo vynuogės.

Mes lietuviai neturim stebėtis iš 
svetimtaučių, kad jie nutyli apie tai, 
kas mes buvom praeity. Mes patys 
tylim apie nepaprastai Įdomią mūsų 
prabočių praeitĮ iki Mindaugo laikų. 
Parašius apie aną didingą mūsų praeitį 
istorinį veikalą iki Mindaugo laikų, tai 
būtų daug didesnės apimties veikalas 
negu A. Šapokos "Lietuvos istorija".
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Įvairiuose dokumentuose išlikęs kara
liaus Vytauto didysis antspauads.

Tokiam veikale ryškiai atsiskleistų ir 
feodalinė Lietuva, kurioje santvarka 
yra tąsa iš mūsų imperijos laikų.

80 METU

Iš kairės: A. Andruška, vidury jubiliatas, P. Dabrega ir K. Makūnas.

Gerų prietelių iniciatyva, liepos 12 
d., sekmadienį, lietuvių klubo svetai
nėje buvo surengtos vaišės Povilo 
DABREGOS 80 metų sukakties pro
ga.

Susirinko virš 30 svečių.
Po sudainuoto "Ilgiausių Metų" ir 
šampano, vaišių metu jubiliatą svei
kino ir įteikė dovanas K. Makūnas 
klubo valdybos vardu, A. Andriuška 
sveikino Apylinkės v-bos vardu, B. 
Minius - pensininkų, V. Šimkus - 
Ramovėnų ir V. Martišius - profe
ranso mėgėjų vardu.

Povilas kilęs iš Utenos apskr., 
Užpalių valsč., Nosvaičių km., ūki
ninkų tėvų iš 7 vaikų šeimos. Karinę 
prievolę atliko Kaune pirmame gusarų 
pulke ir Ryšių batalione, baigęs 
mokomąją kuopą. GrĮžęs dirbo ūkyje,

LIETUVOJE
Balandžio 17 d. Panevėžio "Ekra

no" gamyklos antrojo stiklo cecho 
darbininkai susirinko į neįprastą 
susirinkimą. Jie turėjo išsirinkti naują 
cecho viršininką. Buvo pasiūlytos 38 
metų komunisto Vito Vilučio ir 33 
metų nepartinio Rimanto Barzdenio 
kandidatūros. Pirmasis iš jų dirbo 

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,1 
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 korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
A. L. Fondo Valdyba.

Svetimtaučių istorikų veikaluose ran
dama daugybė žinių apie vikingų 
Įsteigtą feodalinę sistemą jų valdo
mose srityse, svetimuose kraštuose, Į 
kuriuos jie Įsikėlė. Ta sistema visiškai 
tokia pat kokia buvo mūsų krašte 
senesniais laikais. Švedų istorikai ir 
Omeljan Pritsak teigia, kad vikingai 
visur paliko feodalinę sistemą. Omel
jan Pritsak aiškina, kad normanai buvo 
tie patys vikingai, tik vadinami 
normanų vardu, tai reiškė: "Vyrai iš 
šiaurės".

Tie, kurie dabar Lietuvoj bandys 
ruošti veikalą apie feodalinę Lietuvos 
valstybę, turėtų neišleisti iš minčių 
objektyvumo, kuris yra istorinio 
veikalo pagrindas. Rusų veikalais 
reikia naudotis labai atsargiai, nes jie 
gali būti tendencingai parašyti, ypa
čiai kas liečia lietuvių tautos praeitĮ.

buvo pieno punkto vedėju ir seniūnių.
1944 metais, liepos mėn. kaip ir kiti 

tūkstančiai lietuvių, pasitraukė Į 
Vakarus. Karui pasibaigus, pagyvenęs 

>../DP stovyklose, 1950 m. emigravo Į 
Australiją. Dirbo stalium, ilgesnį laiką 
Darbų departamento žinyboje.
1972 m. išėjo pensijon. Nuo 1966 iki 
1985 metų dar dirbo naujai pastaty
tame lietuvių klubo ūkvedžiu, kartais 
pavaduodavo vedėją. Taip pat dirbo 
klubo ir bendruomenės valdybose.

Povilas yra visų mėgiamas, populia
rus mūsų mažos lietuvių bendruo
menės narys, todėl ir šia jo brandaus 
amžiaus jubiliejaus proga malonu buvo 
praleisti keletą valandų su juo ir jį 
pagerbti susirinkusiais svečiais.

km

presavimo baro vyr. meistru brigadi
ninku, antrasis - stiklo lydymo baro 
vyr. meistru. Peržiūrėjus visus 118 
slapto balsavimo biuletenius, paaiš
kėjo. kad už R. Barzdenį balsavo 94, o 
už V. Vilutį - 24 žmonės. Pirmasis ir 
buvo išrinktas cecho viršininku. Apie 
tai gamyklos savaitraštyje "Ekranie- 
tis" rašo Z. Ramonaitė (Nr. 16, str. 
"Vadovą renka darbininkai").
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JAUNIMAS RYŽTASI RŪPINTIS 
TAUTOS LIKIMU

Jurgis Janušaitis

Lietuviškosios visuomenės dėmesys 
krypsta į artėjantį PLJ Šeštąjį 
Kongresą, kuris nebe už kabią. Taip 
pat vyresniajai lietuvių kartai išei
vijoje labai rūpi, ką žada tas 
atskubantis kongresas, kokie reikalai 
bus aptarti, kuo jaunimas ryžtasi 
gyventi, rūpintis ateityje. Kongresų 
rengėjai kiekvienam Kongresui pa
ruošia ir specialų šūki, kuris trumpai, 
bet vaizdžiai nusako Kongreso pobūdi 
ir jo tikslus.

Šeštajam Jaunimo Kongresui ren
gėjai parinko labai gražų, būdingą, 
prasmingą, daug žadanti šūkį:

"TAUTOS LIKIMAS - 
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ"

Kurgi berasi gražesnį, patrauklesnį 
ir prasmingesnį šūkį, kaip šis.

Busimieji Kongreso dalyviai

Sydnejaus Lituanistinių kursų mokiniai. Iš kairės: Petras Šumskas, Robertas 
Bučinskas, Petras Burokas, Margaret Jodlovičiūtė, Simas Ankus, ir Vilija 
Bųrneikytė. Prie, mokyklos pertraukos metu. *

Išeivija daug metų gyvena mintimi, 
kaip pratęsti tautinį gyvastingumą, 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir kaip 
sėkmingiau prisidėti prie darbo rūpi
nantis pavergtos tėvynės ir tautos 
išlaisvinimo iš ilgai besitęsiančios 
okupacijos. Tad jaunimo pasirinktas 
Kongresui šūkis ypač aktualus.

Tad kaip gi numatoma kongrese šią 
kilnią mintį, šį nuostabiai jautrų 
įsipareigojimą įsisąmoninti ir įgyven
dinti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vicepirmininkės švietimo ir 
kultūros reikalams Birutės Jasaitienės 
dėka, štai po ranka turiu PLJ Šeštojo 
Kongreso pilną programą. Ją, be 
abejo, paruošė Australijos Kongresui 
ruošti komitetas su PLJ S-gos ir PLB 
vadovaujančių asmenų talka. Pro
grama detalizuota. Nurodyta dieno
mis ir valandomis kada, kur ir kas 
vyks, kaip reikalai bus tvarkomi ir, 
svarbiausia, kokios problemos bus 
svarstomos, kaip jos bus svarstomos ir 
išvadose, ką ir kaip reikės daryti 
Kongresui pasibaigus.

Čia neliesime detalių, kongreso 
pačios eigos. Tai ypač būtų platūs 
aptarimai.
Bus svarbūs pranešimai. Juos pada

rys, su reikiamu įžvalgumu ir, be 
abejo, įvertinimu PLJS ir PLB pirmi
ninkai. Prie jų jungsis ir Kraštų LJ S- 
gos atstovų pranešimai. Iš šių 
pranešimų bus numanu, ar jaunimas 
yra atlikęs naudingų darbų ir kokių. 
Tai įdomu ir plačiajai visomenei.

Manytina, kad labai svarbūs apta

rimai bei įvertinimai praėjusio - 
Penktojo PU kongreso darbų, o taip 
pat nusakymas Šeštojo kongreso 
tikslų. Šie pranešimai labai reikš
mingi, nes tai Kongreso nariai bus 
supažindinti su kongresų reikšme, 
tikslais, atsakomybe ir pan.

Programoje numatyta paskaita - 
Tautinė atsakomybė - tautos išlikimo 
būtina sąlyga, o po to Simpoziumas 
tema: Kodėl man rūpi lietuvių tautos 
likimas? Šitoje Kongreso . programos 
dalyje paliepiama mūsų jaunosios 
kartos atsakomybė ateinantiems lai
kams. Ir svarbu, kad šiose svarstybose 
Kongreso atstovai pajustų pilną 
atsakomybę, įsipareigojimą lietuvybės 
išlaikymo ir ugdymo darbuose.

Turime rūpestį su čia gimusiu, 
augančiu, bet lietuviškai jau nebekal
bančiu jaunimu. Kongresas numato 
paliesti ir šią jautrią vietą ir ieškos 

atsakymo, kaip būtų galima tokį 
jaunimą įrikiuoti į lietuviškosios 
veiklos našų kelią.

Kongresas žada giliau žvilgtelėti 
ir į dabartinėje Lietuvoje vykstantį 
religinį gyvenimą, jo vaidmenį pa
vergtai tautai.

Džiugu, kad Kongresas žada paž
velgti į okupuotos Lietuvos visoke
riopą gyvenimą plačia prasme. Palies 
lietuvių tautos kovą už išlikimą 
dešimtmečių sąvartoje, aptars okp. 
Lietuvoje patriotizmo formas, kokią 
pagalbą galima sutelkti ten gyvenan
tiems tėvynainiams, ką galima pada
ryti padedant ten esantiems sąžinės 
kaliniams ir t.t. Šioje Kongreso 
sesijoje, kaip matome, lietuvių jau
nimas žada giliau pažinti pavergtos 
tėvynės problemas, susipažinti su 
tautos lūkesčiais, viltimis ir kokią 
neša atsakomybę išeivijos jaunimas 
tėvynėje likusios tautos atžvilgiu.

Štai geros svarstybos žvelgiant į 
Lietuvos ateities perspektyvas. Čia 
numatoma paliesti rusifikacijos ir 
tarybinimo grėsmę Lietuvoje. Tuo 
pačiu bus atsigręžta realiu žvilgsniu ir 
į politinę veiklą išeivijoje ir kiek ji yra 
paveiki ir naudinga pačiai lietuvių 
tautai. Ir po to Kongresas atvirai 
žada pažvelgti į labai esmingų ir 
kartais išeivijoje nesantaiką keliantį 
klausimą - ryšiai su okup. Lietuva. Ši 
problema mūsuose dažnai svarstoma 
karštokai, net giliau nesigilinant į 
pačios lietuvių tautos dabartinę 
padėtį, jos siekimus.. O dažnokai vieni 
kitus apšaukiame net koloborantais. 

tėvynės išdavikais, jeigu kartais 
atviriau Ir nuoširdžiau imama aptarti 
okup. Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
pastangas savoje tėvynėje išlikti, 
išsilaikyti ar siekiant savajai tautai, 
kad ir okupacijos sąlygose, kokios nors 
naudos. Tad jaunimo žvilgsnis į 
pavergtą Lietuvą ir paieškojimas 
sprendimų turėtų būti sveikintinas ir 
linkėtina, kad ši jautri problema būtų 
aptarta atsiremiant į dabartinį pa
vergto lietuvio gyvenimą.

Kongresas bandys nustatyti ir 
Tautos išlaikymo išeivijoje strategiją. 
Tai įdomi tema, kurioje bus nagrinė
jama pagrindiniai ir būtini elementai 
tautos išlaikymo išeivijoje.

Štai čia suminėjome dalį Jaunimo 
Kongreso užmojų. Sakau, tik dalį, nes 
pačioje programoje dar daug ir labai 
įdomių problemų bus paliesta. Apie 
tai, jeigu bus galimybė, dar pakal
bėsime sekančiuose reportažuose. 0 
dabar Tu, mielas jaunime, ir šiom 
problemom spręsti gerai pasiruošk.

SyiD^IEJlUJIlE
JONINIŲ VAKARAS.

Joninių vakaras. "Kaimiečiai" ma
žais būreliais rinkosi į Lietuviu klubą. 
Suskrido ant šluotų ir raganos. Salėje 
užsidegė laužas - prasidėjo raganų 
šokis. Būtų siautėjusios jos ten visą 
vakarą, bet. pasirodžius laumėms, jos 
išsigando ir turėjo skubiai išnykti.

Pagal tradicijų, pasirodė dainuo 
damas lietuviškas jaunimas ir užėmė 
vietas aplink laužą. Mažieji Sūkurio 
šokėjai, vadovaujami P. Kristinos 
Dičlūnienės, gražiai sušoko "Jaunys 
tės šokį" ir "Piemenėlę". Po to pakilo 
Sūkurio merginos sušokdamos "Lan 
dutė". Ilgai jos negalėjo vienos šokti - 
tuoj atsirado jaunuolis kuris įsimaišė į 
-jų būrį. Išsirinkęs keturias mergaites 
smagiai sušoko "Lenciūgėlį". Salėje 
nuskambėjus dar vienai dainelei, 
jaunimas pašoko "Blezdinginį Jon
kelį".

Žiūrovai irgi įsismagino ir vienas iš 
jų jau gerokai "įkaušęs", išėjo į salės 
vidurį ir ragino visus dainuoti. Ir vėl 
buvo dainuota pritariant akordionistui 
Petrui Viržintui.

Pabaigoje girdėjome lietuvių jau
nimo kapelą - "Joint Leaders", 
susidedančią iš Gary Siutz, Danny 
Siutz, Mikas Burokas, Raimundas ir 
Dennis Stasiūnaičial.

Joninių vakaro rengėjai - Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga dėkoja Elaine Žu
kauskaitei už programos parengimą ir 
Algiui Dudaičiui už laužo pastatymą. 
Taip pat didelis ačiū aukojusiems 
fantus loterijai ir visiems kitiems 
prisigėjuslėms prie šio pasisekusio 
vakaro paruošimo.

Linda Bieliūnaitė.

IŠ MŪSŲ VEIKLOS !
"Jonai, sakyk, kodėl šitas mūsų 

paskaitininkas bekalbėdamas visuomet 
užsimerkia?" paklausė Stasys. "Labai 
paprastai!" atsako Jonas "Matai, jis 
turi dar jautrią širdį ir negali žiūrėti, 
kaip klausytojai kankinasi!"

Vienas mūsų tautietis gatvėje 
susitikęs savo seną pažįstamą 
skundžiasi: "Žinai, žmona mane 
pametė ir išėjo iš namų... Sakyk, ar 
gali būti dar kas nors skaudžiau, ar 
blogiau?"
-”0 gali, gali! Kai ji sugrįš!..." ramina 
bičiulis.

Žinios
Sovietų S-goje, Černobilio mieste, 

prasidėjo teismas šešiems asmenims 
dėl pernai balandžio 26 d. įvykusios 
katastrofos branduolinėje jėgainėje. 
Kaltinamųjų tarpe yra buvęs Jėgainės 
vyr. direktorius ir vyresnieji inžinie
riai. Išskyrus pirmąją ir paskutinę 
teismo dienas, jis yra uždaras. 
Černobilio jėgainė randasi 25 km. nuo 
to vardo miesto, bet ji yra prie pat 
Pripetės miesto.

Du keleiviniai lėktuvai, su virš 600 
keleivių, skrisdami virš Atlanto vos 
išvengė susidūrimo. Jie priartėjo 
vienas prie kito iki 30 metrų atstumo. 
Vieno iš jų įgula nesėkmingai bandė 
įkalbėti antrojo lėktuvo įgulą nuslėpti 
šį įvykį.

Jungtinių Tautų apskaičiavimu, 
liepos 11 d. pasaulio gyventojų 
skaičius pasiekė penkis bilijonus 
žmonių. Jų dabar kiekvienais metais 
padaugėja po 80 milijonų, t.y., po 150 
per minutę.

Herborn mieste Vakarų Vokietijoje 
sunkvežimis benzinui vežioti įlėkė į 
žmonių pripildytą valgyklą ir užside
gė. Sekę sprogimai ir gaisrai sunaikino 
miesto centrą. Žuvo 4 žmonės ir 36 
sužeisti, bet sunkvežimio šoferis išliko 
nepažeistas.

Jungtinės Amerikos Valstybės įspė
jo buvusį Filipinų prezidentų Ferdi
nand Marcos nebandyti organizuoti 
ginkluoto perversmo Filipinuose, kai 
žvalgyba užrašė eilę jo pasikalbėjimų 
su sąmokslininkais.

F. Marcos dabar gyvena Honolulu, 
Havajuose , ir JAV jam uždraudė 
išvykti iš Oahu salos.

Sikh ekstremistai, siekdami Pun- 
džabo valstybės atsiskyrimo nuo 
Indijos, pradėjo smarkesnę teroro 
akciją prieš hindu civilius, norėdami 
juos priversti pabėgti iš Pundžabo. 
Trijuose incidentuose per 24 valandas 
sikai nužudė virš 70 hindu, keliavusių 
autobusais. Pasklidusi žinia iššaukė 
hindusų reakciją prieš nuosaikius 
Sikus N. Deliu ir kituose Indijos 
centruose, su eile žmonių aukų. 
Indijos min. pirm. Radživ Gandhi 
bando sulaikyti hindusus nuo keršto 
veiksmų, nes jie tik pastumia nuosai
kiuosius sikus į ekstremistų eiles.

Kinija, ilgai draudusi arbatpinigių 
davimą ir ėmimą, kaip nesiderinantį su 
marksistine santvarka, dabar mano 
juos sugrąžinti, kad pagerinti turistų 
aptarnavimą.

JAV kongreso komisija nuodugniai 
apklausinėjo marinų pulkininką Itn. 
Oliver North ryšium su JAV ginklų 
pardavimu Iranui ir gautų pajamų 
nukreipimu remti Nikaragua anti
komunistinius laisvės kovotojus 
(contras).

Komisija ypač stengėsi iškvosti, ar 
Oliver North veikė prezidento R. 
Reagan nurodymais ir kiek prezi
dentas buvo informuotas.

Nors Papua New Guinea rinkimai 
senokai pasibaigė, dar tęsiasi balsų 
skaičiavimas.

A. A. InŽ. JULIUI PETRAIČIUI

mirus, jo liūdinčią žmoną, sūnų Jurgį su šeima, dukterį Liliją su šeima, 
gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

P.L.I.A. S-gos Melbourne skyrius.

A. A. VYTAUTUI SIMNIŠKIUI

mirus, liūdesyje likusią žmoną Taniją ir artimuosius giliai užjaučiame.

Aida ir Viktoras Jarai Wentworthville, NSW.
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Gelsvoji Liucija įšilusi ir pavargusi 
stypsojo už durų, jos kumščiukai 
susigniauždavo ir vėl išsitiesdavo, taip 
ji stypsojo apgailėtina ir šaukė:

- Kazy, tu esi šventas... Kazy, 
girdi?..

Tas plonytis balselis, rodės, tik 
susigeria į storas duris, sykiais gal net 
atšoksta nuo jų ir sugrįžta į Liucijos 
mažytes ausis, ir daugiau nieko. Nors 
tinko gabaliukas nukristų nuo sienos. 
Liucia galėtų juo ant durų užrašyti 
kokį žodį. Ji ėmė pirštu vedžioti raides 
ŠVEN, bet staiga vėl trūko kantrybė, 
ir ji dar smarkiau ėmė rėkti:

- Kazy, įsileisk, girdi! Aš turiu 
pasakyti tau... Būtinai turiu...
Liucija vėl paleido į darbą savo mažus 
kumščiukus ir daužė tol, kol tie 
pasidarė raudonai melsvi.

Po valandėlės Liucija aptyko, ji jau 
nebešaukė: Kazy, tu esi šventas! - jos 
žvilgsnis iš degančio ir įkvėpto 
pasidarė romus, užgesęs. Ji atsisėdo 
ant grindų ir stengėsi nebegalvoti 
nieko. Lyg pro miglą matė, kaip 
laiptais atsėlino mažytis kačiukas; 
Liucija įsispoksojo į jį, užmiršusi save 
ir tą savo nesėkmę. Bet staiga jai 
viskas pasirodė kur kas baisiau, negu 
iš tikrųjų gal buvo. Ji atsiminė savo 
motiną, ne visą jos paveikslą, tik 
akimirką, kai tėvui išėjus iš jų namų, 
sėdėjo susigūžusi virtuvės kertėj, 
prisiminė apiplyšusią didelę knygą 
motinos rankose ir žodžius: belskis ir 
bus... belskis ir bus atidaryta... Tada ji 
pribėgo prie motinos, atsisėdo ant jos 
kelių ir paklausė: kas bus atidaryta, 
mama? Motina tik virpėjo it lapas ir 
nieko neatsakė. Liucija prisiminė, kad 
tada ją ėmė kažkoks keistas juokas. Ji 
galvojo: argi dėl vieno žmogaus 
pasaulis ir baigiasi?., ne, negali būti. 
Tada Liucija sau ir pasakė: niekada, 
■niekada, niekada jos gyvenime nebus 
žmogaus, kuriam išėjus, ji sėdės 
susigūžusi kertėj ir verks.

Tas prisiminimas lyg aštrus stiklo 
šukės blyksnis: belskis ir bus... Liucija 
atsistojo pilna įniršio, viskam pasiry
žusi, kačiuką numetė už kelių 
žingsnių ir, trenkusi į duris kumščiu, 
ėmė rėkti:

- Kazy, įleisk! Nors vienai akimir
kai, nors žodžiui vienam...

Spengianti tyla jos nė kiek nera
mino, bet skausmas abiejose rankose 
vėl privertė kai ką prisiminti. Iš 
pradžių ji prisiminė šiandien gėrusi 
vyno ir daug rūkiusi. Sėdėjo kavinukėj 
miesto sode, dabar ji vėl išvydo tuos 
veidus, kurie taip dosniai vaišino. 
Vienas visai panašus į Kazį, ir ji 
norėjo jį bučiuoti, kitą akimirksnį 
Liucija prisiminė, kad ji iš tikrųjų jį 
bučiavo. Tai atsitiko jau gerokai 
įšilus, kai jie žingsniavo paupiu į 
kalnus, ji aiškiai prisiminė tą begalinį 
ištįsusį žingsniavimą ir dabar nura
mino save,- juk tik žinodama, kad 
Kazys neįsileis, ryžosi eiti už miesto. 
Ji juk nedalija savo meilės, nepar
duoda už vyną, ne, - Liucija purtė 
galvą ir kartojo tų reikšmingą žodį: 
ne! Ir staiga ji vėl pamatė savo 
motiną, pamatė čia, sėdinčią kartu su 
ja prie durų, laikančią rankose seną 
knygą ir kartojančių: belskis ir bus... 
belskis ir bus... Liucija ištarė pusbal
siu:

- Mama, nereikia, tėvas išėjo ir 
negrįš. -

Negrįš?!. - motinos akys įsmigo 
Liuciją,- kaip negrįš, kaip?.. ir 
Liucija vėl purtė galvą, vėl ranka 

nustūmė besiglaustantį į kojas kačiuką
- tarsi stūmė šalin ir tuos prisimini
mus, ir visą savo tokį nenuvaldomą, 
slystantį tarp pirštų gyvenimų. Kazy, 
man nereikia tavęs! - jau girdėjo ji 
savo žodžius, bet lūpos niekaip 
neprasivėrė tam paskutiniam riksmui. 
Liucija jautė - tai beviltiška, ji turi 
pėdinti iš čia, leistis žemyn tais 
senais, sukrypusiais laiptais, tačiau 
kodėl, kodėl? Liucija tetroško užsi
dengti veidą delnais ir tyliai kūkčioti,
- taip tada kūkčiojo motina, nebijo
dama, jog tame kūkčiojime tebus tik 
nusižeminimas ir išmalda.

Ji žengė pirmą ir antrą, ir trečią 
laiptelį žemyn ir staiga išgirdo už 
durų krebždesį. Toks tykus krebžde
sys - lyg kas priglaustų prie sienos 
ausį ir su laikęs kvėpavimą kažko 
klausytųs. Sustingo pusėj žingsnio ir 
Liucija. Tai jis, - nusmelkė ir nupurtė 
ją, - tai jis, o neatidaro durų... Koks 
niekšas! - suspaudė lūpos besprūtantį 
žodį. Po akimirkos išgirdo ir muziką - 
tylius, švelnius garsus, jie tarsi 
pakylėjo Liuciją ir nešė tolyn - ten 
nėra nei tų laiptų, nei beglobio 
kačiuko, nei krebždesio už durų. 
Tylūs garsai lyg iš vaikystės dienų, ir 
laiminga motinos šypsena, pranašau
janti Liucijos kelių. Dar žingsnis, dar
- laiptai baigiasi, jau tvirtai Liucija 
stovi ant cementinio grindinio, bet ir 
muzika už storų medinių durų vis 
garsyn ir garsyn, ji pripildo visą 
laiptinę ir sminga į vienišą gelton
plaukę moterį. Liucija pakelia akis - 
laiptų viršuj, prie durų prigludus toji 
geltona moteris, į savo pamėlusius 
mažus kumščiukus ji pučia šiltą 
dvasią, pučia ir pučia.

D. M.Melbournas
DAR API E S O D Y B Ą

Paskutiniame laikinojo Sodybos or
ganizavimo komiteto posėdyje gana 
plačiai buvo aptarti Sodybos steigimo 
reikalai. Kadangi numatoma statyti ir 
įrengti šią Sodybą pagal Viktorijos 
valdžios numatytus naujuosius po
tvarkius, tai, norint - nenorint, tenka 
detaliai numatyti Sodybos įstatus, 
kurie turi būti priimti atatinkamų 
valdžios įstaigų, nes kitaip nėra 
vilties pravesti oficialios registra
cijos.

Advokatai, kurie rūpinasi tokių 
Sodybų registravimu, pranešė, kad 
naujieji potvarkiai reikalauja, kad 
būtų bent šimtas pasirašiusių narių, 
norinčių , kad tokia Sodyba būtų 
įregistruota. Šie pasirašiusieji nariai 
būtų tik moralinis įrodymas, kad tokia 
Sodyba yra pageidautina ir jiems 
neuždedama jokia finansinė bei kito
kia atsakomybė.

Melbdurno lietuvių steigiamajame 
Sodybos susirinkime buvo nutarta, kad 
tautiečiai pritariantieji tokios Sody
bos steigimui ir norintieji būti Sodybos 
nariais, įmoka dešimts dolerių eina
mųjų reikalų sąskaiton ir tuomi 
automatiškai tampa moraliniais Sody
bos steigėjais.

Šiuo metu, laikinojo komiteto 
iždininkas. J. Petrašiūnas jau turi virš 
40 parašų ir laikinasis komitetas prašo 
visų Melbourno ir apylinkių tautiečių 
nedelsiant stoti nariais, kad ir mes - 
melbourniškiai galėtumėm didžiuotis 
turėdami savąją, lietuvišką Sodybų, 
kurios statymu, įrengimu, gražinimu ir 
užlaikymu turėti domėtis visi Mel
bourno lietuviai, nes tai bus mūsų 
"Mažoji Lietuva", kur viskas mums 

turėtų priminti mūsų gimtąjį kraštą ir 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Šių metų liepos mėn. 26 d. 
sekmadienį trečią vai. po pietų. 
Lietuvių namuose šaukiamas visų 
Melbourno lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkimas, kuriame bus 
plačiau nupasakojama esamoji Sody
bos steigimo padėtis.

Turime erdvius Lietuvių namus kur 
patogiai galime išlaikyti ir vystyti 
mūsų kultūrinį gyvenimų. Turime 
puikius Parapijos namus, kur mūsų 
gerbiami dvasios vadai gražiai yra 
sutvarkę religinio gyvenimo reikala
vimus. Laikas pribrendo turėti ir 
lietuvišką Sodybą, kur mūsų vyresnio
sios kartos tautiečiai užtarnautai
omjoooooooo&ooocoock

baltieji žudė aborioenus

19-to amžiaus piešinys - aborigenai puola ūkininko sodybą.

Buvęs etniškų reikalų vadovas Al 
Grassby parašė knygą pavadinimu 
"Šeši Australijos kovų laukai". Knyga 
bus išspausdinta šiais metais.

Al Grassby rašė šį veikalą su 
pagalba rašytojos Marji Hill. Abu 
teigia, kad Australijos istorinėse 
knygose aborigenų ir baltųjų kovos 
neegzistuoja.
Australijos istorinės knygos nemini ir 
kalinių sukilimų, žinomų "Eureka 
Stockade" ir "Vinegar Hill" vardais.

Britai uždraudė minėti "Vinegar 
Hill". Tik po 179 metų tas įvykis buvo 
paminėtas.

Šeši kovų laukai buvo šie:
1. Hawkesbury mūšis 1795 m., kuriame 
Dhurag aborigenai priešinosi puolan

tiems britams.
2. Parramatta mūšis 1795 m.
3. Vinegar Hill mūšis 1804 m.
4. Bathurst mūšis 1824 m.
5. Pinjarra mūšis 1834 m. Vak. 
Australijoje.
6. Eureka Stockade aštri kova 1854 m. 
Paminėtinas ir Mountain mūšis 1884 m. 
Britų kariams, buvusiems Australijoj 
1788-1888 m. teko nuolat kovoti tai 
su aborigenais, tai su kaliniais, 
atgabentais iš Anglijos.

Žymus aborigenų vadas Pemulwug, 
vadovavęs Eora gentės žmonėms, 
dešimt metų kovojo prieš britus NSW 
valstijoj, dalyvavo Parramatta mū
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galėtų rasti sau ramų ir nerūpestingą 
gyvenimą. Jiems būtų lyg ir atpildas, 
po sunkių įsikūrimo ir darbų metų 
kurių metu jie visą laiką sielojosi 
mūsų tautiniais reikalais.

Niekas nežino kokia linkme nukryps 
mūsų tolimesnis gyvenimo kelias, 
įkurdami lietuvių sodybą Melbourne 
dalinai apsidrausime, nes žinosime, 
kad reikalui atėjus ir mums bus vieta 
kur prisiglausti savųjų tarpe.

Nekantriai laukiame naujų Sodybos 
narių idant greičiausiu laiku galė
tumėm užregistruoti lietuvišką Sody
bą Melbourne.

Laikinojo Komiteto vardu: 
Leonas Baltrūnas.

■sococe Bose e a e e pooooo

šyje. Australijos istorijos knygose jo 
vardo neužtiksi.

Aborigenų organizacijos Treaty 88 
pirmininkas Kevin Gilbert, aborige
nas, rašytojas teigia, kad aborigenai 
be pasigailėjimo buvo šaudomi, kanki
nami ir nuodijami. Gilbert sako, kad 
aborigenams niekas nepasikeitė: 
"Aborigenai miršta nuo ligų, nes 
gyvena skurde".

Organizacija Treaty 88 stengiasi 
susitarti su federaline valdžia, kad 
būtų apibrėžtos aborigenų teisės,' 
kultūra ir ateities gairės.

Kapitonas Cook, pirmasis iškėlęs 
koją į Australiją, plaukdamas Austra
lijos pakraščiu visur matė aborigenus. 
Manoma, kad 1770 m. aborigenų 
Australijoje buvo maždaug vienas 
milijonas, nors britai sakė buvę tik 
100,000.

Al Grassby pareiškė, kad aborigenų 
tauta šiam krašte gyvuoja 40,000 
metų.

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS
Rugsėjo 26 d. D A I IIIO
Sydnejuje. DHLIUŪ

A-A. VYTAUTUI SIMNIŠKIUI

mil ls, jo žmoną Taniją ir artimuosius giliai užjaučiame.

S.L.M.S.G. D-jos valdyba ir patikėtinės
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VIKONGRESAS
Sportas

M IE IL IB'D'U IR IE
Grafikos paroda
Sekmadienį, liepos 26, d. 2.30 

Lietuvių namų viršutinėse salėse 
įvyks Madelenos Birutės Stankūnienės 
spalvotos grafikos darbų pristatymas. 
Dailininkė gyvena Jungtinėse Ameri
kos V alstybėse ir šį rinkinį padovanojo 
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui, jo pirmininkui Antanaičiui 
praeitais metais lankantis Čikagoje.

Madelena Birutė Stankūnienė

Virš dvidešimties kūrinių vaizduo
ja Lietuvos kaimo žmonių darbus, 
rūpesčius ir džiaugsmus. Kilusi iš 
kaimo, dailininkė gerai prisimena jo 
darbus, žmonių mistišką prisirišimą 
prie žemės, prie gamtos. Dailininkei 
ypač prie širdies yra kaimo moterų 
gyvenimas. Daugumoje darbų išryš
kėja jos meilė ir atjautimas Lietuvos 
kaimo moters.

Meno studijas Madelena Stankū
nienė ėjo Londone, Anglijoje, vėliau 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur 
studijavo pas lietuvių dailininkus ir 
Čikagos Meno Institute, bei Dailiųjų 
menų institute. Ji dalyvavo parodose 
kartu su kitais dailininkais, už savo 
kūrinius laimėdama visą eilę prizų.

Individualines parodas menininkė 
turėjo Čikagoje, Clevelande, New 
Yorke, Toronte ir Vilniuje.

REMKIME JAUNIMO KONGRESĄ
KONGRESO VAJUS

Jau liko tik penki mėnesiai iki šių 
metų pabaigoje Australijoje įvyksian
čio VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso. Kongreso vajus iki šiol buvo 
sėkmingas, bet užsibrėžta suma sėk
mingam kongreso pravedimui dar 
nepasiekta. Kviečiame visus Australi
jos lietuvius, ypač dar iki šiol prie 
kongreso ruošos neprisidėjusius, tapti 
kongreso mecenatais, paaukojant 
$500 ar daugiau dolerių, ar rėmėjai, 
kongresą paremiant šimtu ar daugiau 
dolerių. Mažesnės aukos taip pat 
mielai ir dėkingai priimamos. Aukas 
galima įteikti šiems asmenims:

MELBOURNE:

H. Antanaitis, 4 Robert St., North 
Balwyn, 3104.

A. Rakštelis, 26 Jacqueline St., Mt. 
Waverley, 3149 ir Lietuvių namų bare 
darbo valandomis.

B. Prašmutaitė, 7 McGregor St., 
East Malvern, 3145,

J. Mašanauskas, 1 Windouran Drive, 
Mitcham, 3132.

Madelenos Stankūnienės darbų pri
statymą Melbourne organizuoja Da
nutė ir Viktoras Simankevičiai. Mel
bourne lietuviai kviečiami į parodą 
gausiai atsilankyti ir įsigyti'Madelenos 
Stankūnienės gražiai įrėmintų pa
veikslų. Jų kainos yra tarp 120 ir 150 
dolerių. Visas pelnas skiriamas VI
Pasaulio lietuvių jaunimo 
ruošai.

Aukos
kongreso

N. Čelkienė $ 50
A. Lencius $ 20
M. Petronaitis $ 5
0. Miniotienė $100
V. Viliūnaitė $ 20
L. Milašas $150
S. Česnavičius $ 20
O. Osinlenė $100
J. Putrlnas $ 5
R. Lapinskas $100
J. Janavičius $ 15
L. ir E. Šilai $ 20
St. Žukas $ 10
Č. Juozaitis $ 50
V. Žiemys $ 30
E. Karpavičius $ 25
R. ir O. Leveriai $ 20
V. ir V. Saudargai $200
J. Alkevičius $ 20
J. Staugirdas $ 10
E. Endriulls $ 10
ALB.Wollongongo Apylinkė $100
V. ir R. Mataičiai $ 50
M. Lada $ 5
A. Griškauskas $ 30
V. Stelemekas $ 25
A. Černiauskas $ 20
A. Jakštas $ 20
V. ir J. Zablockiai $ 50
J. ir P. Pullinen $100

Bendra suma šio sąrašo $l,’38O.
Sydnejaus VI PLJK komitetas

dėkoja visiems aukotojams už 
dosnumą.

Pranešame, kad Jūratė Fraser 
atsistatydino iš Jaunimo Kongreso 
Ruošos Komiteto.

Mielai Jūratei nuoširdžiai dėkojame 
už įdėtą darbą. Jaunimas pasiges jūsų 
energijos ir sumanumo.

Sydnejaus Jaun. Sąjungos 
sekretorė Marina Coxaitė.

SYDNEJUJE:

M.Coxaite, 57 Cedarwood Drive, 
Cherrybrook, 2120,
V. Šliogeris, 51 Tallawaila St., 
Beverley Hills, 2209.

ADELAIDĖJE:

A. Stankevičius, CML BLDG., 45 
King William St., Adelaide, 5000.
J. Mockūnas, 8 Richmond St., Ken
sington, 5068.

Mecenatai ir rėmėjai bus atžymėti 
kongreso žymenimis. Visiems iš anks
to dėkojame.

VI PLJK Org. komitetas.

VIETOJ GĖLIŲ 
pagerbdami

Vyt aut si Si mrjiški
$20 aukojame "Mūsų Pastogei"

Aida ir Viktoras Jarai 
Wentworthville, NSW.

PO 2 O TMIET V
Varpo moterų komanda Bulleen 

rajono "B" klasės turnyre po dvide
šimties metų laimėjo moterų krep
šinio pirmenybes. Žaista ryto metu, 
savo vaikus atidavus slaugyti stadione 
veikiančiame mažųjų darželyje.

Pirmame puslaikyje priešininkės 
"Diamonds" krepšininkės vedė žaidi
mą, 4 taškais ir varpietės neišnaudojo 
gerų progų po krepšiu. Tik laiminau 
būdu pirmas puslaikis mūsiškių naudai 
20-15.

Antrame žaidimas vyko su pilnu 
pasitikėjimu. Atsirado koordinavimas 
tarp gynybos ir puolimo. Taiklūs 
metimai Bronės, Jūratės ir Angelės. 
Kiekviena mūsų žaidėja pajautė viltį 
laimėti, tuomi lyg ir prasiveržimai - 
pasuotės geriau derinosi. Australietės 
matydamos pralaimėjimą prieš rung
tynių pabaigą visiškai pakriko ir mūsų 
moterų pergalė 51-27.

Taškus laimėjo: Rasa Statkuvienė 
17, Angelė Krištens 13, Jūratė 
Liubinienė 7, Janina Juchnevičienė 6, 
Bronė May 4, Diana Banks 4 ir Gabija. 
Žiedienė 0.
ar- lac. iek

VILTIS PO MIRTIES

VĖL BUS GYVAS
Gali būti, kad Morta buvo susipa

žinusi su puikiomis pranašystėmis, 
užtikrinančiomis tikinčiuosius, kad 
ateina laikas, kuriuo mirusieji, jauni ir 
seni, bus sugrąžinti gyveniman. Jėzus 
dažnai aplankydavo Mortos namus ir ji 
buvo girdėjusi stebėtinus gyvybės 
žodžius, išeinančius iš jo šventų lūpų. 
Todėl, išgirdusi Jėzų sakant: "Tavo 
brolis atsikels", ji atsiliepė: "Žinau, 
kad jis prisikels prisikėlime, paskutinę 
dieną". (Jono 11:24) JI žinojo, kad visi 
mirusieji prisikels, bus pabudinti iš 
mirties miego, nes ji tikėjo, kad toks 
buvo Dievo planas visos žmonijos 
palaiminimui.

0 ką Morta reiškė, sakydama 
"paskutinę dieną"? Dievo planas 
išgelbėjimui žmonijos iš nuodėmės ir 
mirties yra padalintas į periodus, 
kurie Biblijoje vadinami "dienomis". 
Paskutiniame Dievo paskirtame laiko
tarpy, anose dienose, dieviškasis 
atsteigimo planas pasieks aukščiausį 
laipsnį. Šita "paskutinė diena" Dievo 
plane yra tūkstantis metų ilga, nes ta 
yra Kristaus karaliavimo laikas.

Ji vadinama "diena" todėl, kad per 
pirmesnius šešius tūkstančius metų 
žmonės turėjo nemalonių prityrimų, o 
Šventraštyje tasai laikas vadinamas 
tamsybės, sielvarto ir mirties naktimi. 
Psalmistas rašė apie tą tamsią 
nuodėmės ir kentėjimų naktį ir 
busimąjį rytą, štai jo žodžiai: "Jo 
(Dievo) rūstybė pasilieka tik aki
mirka, bet jo palankume yra gyve
nimas. Vakare apsinakvoja verksmas, 
tačiau rytą apsilanko džiūgavimas". 
Psa. 30:5.

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą
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Po rungtynių krepšininkės susirinko 
Gabijos Žiedienės namuose kur prie 
kavutės atšventė laimėjimą.

Varpo klubo komandos kas savaite 
žaidžia turnyruose. Komandos susi
deda iš lietuvių kilmės žaidėjų. 
Kartais iškyla pasisakymai, kad berei
kalingai skelbiame laimėjimus ir 
šiandien mūsų lietuvių klubai žemiau 
stovi negu'kad stovėjo prieš 35 metus. 
Tai, gal ir neteisingas pasisakymas. 
Varpo komandos šiandien žaidžia, 
Victorijos lygoje, A ir B klasėse. Čia 
jie laimi pirmenybes ir pastaruoju 
laiku visos komandos įeina į finalus. 
Žaidžiau krepšinį prieš 30 metų ir 
galiu pasakyti, kad Varpo žaidėjų 
lygis šiais metais yra žymiai pakilęs, 
kartu ir australų komandų. Pirmaisiais 
•įsikūrimo metais Australijoje sporti
ninkai nelankė lietuvių savaitgalio 
mokyklų. Šiandieną jie atlieka ir šią 
pareigą. Vienok sportuojančio lie
tuvių jaunimo skaičius sumažėjo, bet 
pasiryžimas ir pasiaukojimas-padidėjo.

V.K.K.

Ženevoje (Šveicarija) tarptautinį 
šachmatų turnyrą užtikrintai laimėjo 
vilnietis E. Rozentalis, surinkęs 9,5 
taško iš 11 galimų. Nugalėtojas 8 
partijas laimėjo ir tris baigė lygiomis, 
net dviem su puse taško viršijęs 
tarptautinio meistro normą.

R. Survila.
imr ------ imra-—ini=inr==irai imi-----------imi

Švento rašto tyrinėtojų skelbtinas.

Nors Dovidas kalba apie Dievo 
"rūstybę", nereikia manyti, kad jis yra 
kerštingas, ar kad jis randa smagumą 
savo sutvėrimų kentėjimuose. Neti
kėkime, kad jo rūstybė bus parodyta 
amžiname bedievių kankinime lieps- 
nojančiame pragare, arba tūlą laiką 
"skaistykloje". Naujajame Tes
tamente aiškinama, kad jau dabar 
Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus 
prieš visokią neteisybę. (Rom. 1:18) 
Dievo rūstybė apsireiškia mirties 
bausmėje, kurią kenčia visi žmonijos 
nariai, nes "visi miršta Adome". 1 
Kor. 15:22.

Psalmistas sako, kad Dievo palan
kume arba malonėje yra gyvenimas. 
(Psa. 30.5) Taigi matome, kad Dievo 
rūstybė pasilieka tik valandai, o jo 
malonė per amžius. Mūsų pirmiesiems 
gimdytojams nusidėjus prieš Dievo 
įstatymą, jo malonumas buvo paša
lintas. Be jo malonumo jie nebegalėjo 
gyventi, todėl pradėjo išsipildyti prieš 
juos ištartoji bausmė: "Dulkė esi ir 
dulkėmis vėl pavirsi" ir jie pradėjo 
mirti. 1 Moz. 3:19.

Nuo to laiko mirtis nepertraukiamai 
lankė ir žudė žmones. Dievui paša
linus savo malonumo saulę, tamsybė 
užviešpatavo žmonijoje, ir žmones 
apniko skausmai ir gėlimai, su kuriais 
atėjo mirtis. Iš tikrųjų laikas pasaulio 
susipažinimo su nuodėme ir jos 
sėkmėmis buvo verksmo "naktis". Bet 
ji nepasiliks amžinai. Nors tai buvo 
ilga ir liūdna naktis, tačiau ateina 
rytas, ir su rytu ateina pažadėtasis 
džiūgavimas, neribotas džiaugsmas 
tada, kai mirtis paliaus naikinti savo 
aukas, nes, panaudojant Dievo galybę, 
mirusieji vėl bus gyvi.
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Ilnformacij a
CANBERROJE SYDNEJUJE

Sic til ptorės PAVERGTU TAUTŲ SAVAITĖ
IEVOS POCIENĖS

IVterio paroda

Moteris

Pavergtų Tautų savaitė Sydnejuje 
tęsiama šia tvarka:

Liepos 23 d., ketvirtadieni bus 
informacijos stalai visą dieną Sydney 
Square aikštėje prie Town Hali.

Turintys istorinės medžiagos apie 
mūsų krašto okupaciją ir genocidą, 
malonėkite paskolinti, pranešdami A. 
Giniūnui arba A. Kramiliui.

Vietoj demonstracijos, prie Sovietų 
Konsulato, tą dieną važinės vienas 
sunkvežimis po miestą, dekoruotas 
Pavergtų Tautų šūkiais ir spalvomis.

Vakare kviečiame "išleisti" j kelio 
nę Rusų laivą Alexander Pushkin tarp 
5-6 v. vakare 23-7-87 iš Interna
tional Terminal, Circular Quay.

Liepos 26 d., sekmadienį 3 vai. p.p.

Sydnejaus "Dainos" choro

VIDURŽIEMIO VAKARAS

rugpiūčio 1 d., šeštadienį, lietuvių klube, 18 East Terrace, Bankstowne.

Pradžia 7 vai. vak.

Programoje: Dainos choro dainos, tautiniai šokiai - "Sūkurio" grupė.

Gros gera šokių muzika.

Kviečiame pabendrauti su dainos mylėtojais, choro dirigentais Birute 
Aleknaite, Justinu Anku ir choristais.

Jūsų visų parama mielai laukiama.
Bilietai $5. Pensininkams ir moksleiviams $3.

Choras Daina.

GRUPĖ SYDNEJAUS TAUTIEČIŲ RŪBŲ SUPAKAVIMO IR PERSIUNTIMO 
TALKOJE PUNSKO LIETUVIAMS.

Liepos 16 dieną atidaryta skulp
torės Ievos Pocienės meno paroda 
Chapman Galerijoje, 31 Captain Cook
Crescent, Manuka, ACT. Tel. 952550. 
Kviečiame tautiečius aplankyti. Paro-
da tęsis iki 10 dienos rugpiūčio. 
Lankymo valandos nuo 11 vai. ryt o iki
6 vai. p.p. Galerija uždaryta pirma
dieniais ir antradieniais.

MELBOURNE
NI. B. Stankūnienės

G R AFI K OS F* A R O D A

Liepos 26 d. sekmadienį, 2.30
Lietuvių namų viršutinėse salėse.

Kviečiame atsilankyti ir įsigyti Made- 
lenos Stankūnienės gražiai įrėmintų 
paveikslų.

Pelnas skiriamas VI Pasaulio L.J.K. 
ruošai.

PADĖKA

Soc. Globos Moterų D-jos valdyba 
Melbourne nuoširdžiai dėkoja J. Šim
kienei ir jos padėjėjoms už papuošimą 
salės Joninių pobūvio proga.
Irenai O'Dwyer, E. Korsakaitei, Tūtai 
Kirby, A. Bladzevičienei ir maisto 
krautuvės savininkei Mrs. E. Jurcic už 
padovanotus vertingus loterijai fan
tus. V. Mulokui už puikią muziką. A. 
Bladzevičiui ir A. Grikepeliui už 
Joninių plakatus. G. Žemkalniui už 
Joninių pobūvio pranešimus per lietu
višką radijo valandėlę.

Ačiū visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie Joninių pobūvio 
parengimo.

A. Grikepelienė
Soc. Globos Moterų D-jos 
valdybos sekretorė.

ADELAIDĖJE
Algis Butavičius

Adelaidės Noarlanga Collego dramos 
lektorius, pastatė savo mokiniams 
labai įdomų Indonezijos rašytojo 
veikalą "Moths”.
Laikraštis "Advertiser" talpino 
recenziją iškeldamas lietuvio Algio 
Butavičiaus aukštą įvertinimą.

VIETOJ GĖLIŲ 
pagerbdamas

Vytautą Si mriiSki

Ukrainiečių salėje, Church St., Lid- 
combe, bus rodomas filmas "HAR
VEST OF DESPAIR" iš Ukrainos 
genocido. Taip pat kalbės vietna-
mietis žurnalistas Timothy Trin apie 
Sovietų karinių pajėgų įsigalėjimą 
Vietname ir Afganistane.

FREEDOM FOR THE CAPTIVE NATIONSI

įsidėmėkite šias datas.
Platesnę informaciją galite gauti pas 
Albiną Giniūną tel. 787 4596 arba pas 
Pavergtų Tautų Komiteto atstovą A. 
Kramilių Tel. 727 3131.

A.Kramilius
NSW Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni rugpiūčio mėn. 2 d. 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose, Banks
towne.

DARBOTVARKĖ.
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos sudarymas.
3. Praėjusio metinio protokolo skai
tymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. I ždininkės pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Ligonių reikalų pranešimas.
9. Klausimai ir sumanymai.

Maloniai kviečiame visas D-jos 
nares ir prijaučiančias susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo prašome 
visas pasilikti kavutei ir pabendrauti.

A. Storpirštienė 
S.L.M.S.G.D-jos valdybos sekretorė

ŽIEMOS BALIUS

Sydnejaus Lietuvieų pensininkų klu
bas rengia Žiemos Balių liepos mėn. 
23 d. ketvirtadienį, 12 vai.. Lietuvių 
namuose, Bankstowne.

Kviečiame svečius ir klubo narius. 
Maistas šiltas ir šaltas. Švediškas 
stalas - Smorgasboard.

M. Šidlauskienė - sekretorė

$10 aukoju "Mūsų Pastogei" "Musų Pastogės"
Spaudos balius

Vytautas Kardelis rugsėjo 26 d
Bass Hill,NSW,
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Iš kairės: E. Jagučianskienė, E. Giniūnienė, B. Sidarienė, A. Žilys, M. 
Sirutienė, A. Savickienė, A. Mikutavlčlenė, V. Glionertas, A. Šutas, S. 
Šatkauskas, P. Armonas, J. Gatavičlus ir S. Abromavičius.
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