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Masinis kapas Lenkijoj.
Lenkijoj, G iby mieste, šiaurės rytų 

srityje, 13 km. nuo Sov. Sąjungos 
sienos, girioje rastas kapas nužudytų 
žmonių tarp 200 ir 500. Lenkai mano, 
kad sovietų kareiviai, baigiantis 
Antrajam Pasauliniam karui, tuos 
žmones suėmė ir nužudė girioje.

Lenkų valdžios pareigūnai sako, 
kad tai galėtų būti vokiečiai kariai, 
1945 m. bandę bėgti atgal į savo 
kraštą.

Daugumas Glby srities žmonių 
mano, kad tai vietiniai gyventojai, 
kuriuos likvidavo Raudonosios Armi
jos kareiviai kelių savaičių laikotar
pyje karui pasibaigus.

Tą masinj kapą birželio 29 d., rado 
vietinis ūkininkas Stefan Meščynski, 
kuris mano, kad ttijų jo brolių palaikai 
yra tam kape.

Sovietų kariuomenės žiauri veikla 
Lenkijoj karo metu oficialiai retai 
kada yra minima. Pavyzdys yra 14,000 
lenkų karininkų žudynės Katyne, kai 
Sovietai (žengė į Lenkiją 1940 m. 
Sovietai kaltina vokiečių kariuomenę 
dėl lenkų karininkų nužudymo, bet 
bendra nuomonė vyrauja, kad sovietai 
tai padarė. *

Kai Jeruzelski lankėsi Sov. Sąjungoj 
ir susitiko su Gorbačiovu balandžio 
mėn., tai pastarasis pareiškė, kad visi 
istoriniai epizodai, net ir patys 
dramatiškiausi turi būti objektyviai ir 
aiškiai išnarplioti.

Tyrinėjimai rasto masinio kapo 
parodys ar bus laikomasi pažado.

ROMA

Du italų profesoriai sako, kad 
garsusis Pisa bokštas vėl pakrypo 
vienu ir trečdaliu milimetro per 
paskutiniuosius dešimt mėnesių, tai 
šiek tiek daugiau negu prieš tai. Pisa 
bokštas pradėjo krypti j vieną šoną 
nuo 1173 m., tuoj pat po pastatymo, 
nes žemė po pastatu nuslinko. Nuo 
pastatymo iki dabar Pisa bokštas yra 
pakrypęs virš penkių metrų.

Anksčiau vyravusi nuomonė, kad 
Pisa bokštą pastatė specialiai pakry
pusi i šoną, nėra teisinga.

K AZ AGHSTAN AS

Praėjusiais metais Centrinėje Azi
joje, Kazachstano sostinėje Alma Ata 
vykusios riaušės, sukeltos tautinių 
jausmų, dabar pergyvena žiaurias 
pasekmes.

Komunistų partijos laikraštis 
"Pravda'' praneša, kad Alma Ata 
teisme mirties bausme buvo nuteistas 
vienas pirmo kurso architektūros 
studentas ir trys asmenys nuteisti 
ilgoms kalėjimo bausmėms. Vienas 
statybos darbininkas ir vienas studen
tas buvo nuteisti 15-kai metų ir 
vienas šaltkalvis 14-kai metų kalė
jimo.

Prancūzijos žinių agentūra pareiš
kė: "Praėjusiais metais gruodžio mėn. 
riaušės (vyko dėl to, kad kazachų 
komunistų partijos centrinis komite
tas atleido kazachą iš partijos vado 
pareigų ir (statė rusą".

Prel. P. BUTKUS, M.B.E.

Lietuvių susitikimui su popiežium 
buvo paskirta labai puošni Popiežiaus 
Pauliaus VI audiencijų salė, kurioj gal 
tilptų 7 tūkstančiai žmonių.

Jau prieš 3 vai. mirgėjo aikštėje 
tautiniai rūbai, vėliavos, bei plakatai. 
Lietuvių suplaukė, gal virš trijų 
tūkstančių. Vasario 16 -stos tautiniai 
šokiai su orkestru patalpinti net 
scenoje, Čikagos operos choras salės 
viduryje. Pirma nuskambėjo galingi 
vargonai, paskui lietuviškos giesmės 
mūsų choro. Žmonės vis tvino į salę.

Pasirodė sargai ir liokajai, vėliau 
vyskupai užėmė sceną, o galiausiai 
pro šonines duris (ėjo popiežius. Visi 
entuziastiškai plojo. Pirmas popiežių 
pasveikino mūsų vyskupas P. Baltakis
- lietuviškai. "Šv. Tėve,savo popie
žiavimo pradžioje jūs pareiškėte, 
kad pusė jūsų širdies yra Lietuvoje ir 
kad kasdien meldžiatės už mūsų 
tautą. Per aktyvius 9 metus Šv. Soste 
jūs (rodėt, kad tai nebuvo vien gražūs 
žodžiai". Jis čia iškėlė (vairiomis 
progomis rodomą lietuviams palan
kumą bei rūpestį mūsų tautos reika
lais, o ypač iškėlimu šio Jubiliejaus net 
specialiu laišku viso pasaulio vysku
pams. Baigus š( pasveikinimą iš 
Lietuvos atvykę kunigai (teikė popie
žiui didžiulę medžio plokštę su 
gintariniu Lietuvos Krikščionybės 
sukaktuvių ženklu joje.

Antras popiežių sveikino Telšių 
vysk. A. Vaičius iš Lietuvos lotyniš
kai. Jis ypač jautriai dėkojo už 
popiežiaus rūpestį mūsų tikinčiaisiais
- tai tarsi Dievo Apvaizdos dovana 
šiems laikams ir kad visi Lietuvos 
tikintieji - ypač jaunimas ir vaikai 
dėkoja ir meldžiasi, ir tą savo, visų 
vyskupų ir tikinčiųjų padėką jis 
išreiškė jautriu gestu: - bučiuodamas 
popiežiaus kojas! Lyg elektros srovė 
suvirpino visus, ypač kai popiežius j( 
pakėlęs ilgai spaudė prie savo 
krūtinės...

Tada ( visus susirinkusius prabilo 
popiežius lietuviškai: "Brangūs broliai 
ir sesės lietuviai!" Toliau jis savo 
kalbą tęsė angliškai sveikindamas 
visus čia susirinkusius lietuvius bei 
kitus pasaulio lietuvius esančius vysk. 
P. Baltakio vadovybėje, o taip pat ir 
Lietuvos Tikinčiųjų Bendriją, kurią 
atstovavo vysk. A. Vaičius ir 8 
kunigai iš Lietuvos...
Skatino džiaugtis ta vienybe Kristuje. 
Ypač ši šventė yra gera proga 
išreikšti solidarumą su Lietuvoje 
gyvenančiais, kurie kenčia pries-

PLB Valdyboje
KULTŪROS KONGRESAS

Kongresas (vyks PLB seimo išvakarėse 1988 birželio 25, 26 ir 27 dienomis
Toronte. Kongreso rengimui vadovauja PLB kultūros komisijos pirmininkė 
Milda Lenkauskienė, kuri vasario mėnesį lankėsi Europoje ir turėjo progos 
pasitarti su Europos LB Kraštų valdybų vadovais bei kitais kultūrininkais. 
Kanadoje yra sudarytas paruošiamųjų darbų komitetas, o programos 
sudarymu rūpinasi pati komisijos pirmininkė. Sausio mėnesį Toronte kongreso 
reikalais įvyko pasitarimas, kuriame iš PLB valdybos dalyvavo pirmininkas V. 
Kamantas ir vicepirmininkė M. Lenkauskienė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Jo Šventenybė Popiežius J. Paulius II sveikina - Sydnęjaus Lietuvių Kapelioną 
Prel. P. Butkų.
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-paudą. Jis džiaugėsi kultūrine veikla, 
kuri išreiškia mūsų dvasini gyvenimą, 
o šioji šventė mūsų tikėjimą, kuris turi 
jėgos ir tamsumas nušviesti... Skatino 
visus lietuvius dvasiškai atsinaujinti 
bei semtis stiprybės iš to lobyno, kur( 
esame paveldėję iš savo protėvių ir 
ypač sąžiningai jį perduoti savo 
jaunimui.

Paskui popiežius kalbėjo lietuviš
kai: "Jūsų visų džiaugsmas, kad bus 
paskelbtas palaimintu Jurgis Matulai
tis (ištarė labai gražiai). Jis yra 
liudytojas jūsų didelio tikėjimo. Jis yra 
švyturys visiems - ypač jaunimui". 
Popiežius meldžiasi, kad jo užtarimu 
jaunuoliai bei jaunuolės užsidegtų 
žengti pasiaukojimo keliu!. Jis nurodė, 
kad Lietuvos Krikšto sukaktis sutam
pa su Marijos metais, į kurią lietuvių 
pamaldumas gyvas nuo amžių, kurio 
pavyzdžiu ir yra Šv. Kazimieras ir 
Jurgis Matulaitis. Todėl popiežius ir 
toliau mūsų tautą ypač paveda 
Marijos globai... Baigdamas jis vėl 
užtikrino, kad mes jo širdyje ūžimam 
ypatingą vietą. "Perduokit sveiki
nimus visiems ir pasakykit, kad 
popiežius visada su jumis", baigė savo 
žodį lietuviškai. Be abejo, čia tik 
kelios ištraukos nes reikia tikėtis, kad 
tos svarbios ir nuoširdžios kalbos 
lietuviams bus sutelktos atskirame 

leidinyje.
Kai užbaigė oficialias kalbas bei 

pasisveikino su visais vyskupais, 
scenoje jam buvo pristatyta Vasario 
16 -los šokėjai ir orkestras: Jie 
apjuosė popiežių tautine juosta. Buvo 
pristatyta ir daug kitų asmenų ir 
kunigų, kurie užėmė pirmąją - 
specialią vietą. Pradėjus nuo kairio 
šono popiežius ėjo sveikindamas bei 
tardamas po žodelį, netrukus artėjo ir 
prie manęs. Kai jis suspaudė man 
ranką ir kairę padėjo ant peties (žiūr. 
nuotr.) aš prisistačiau: Esu kapelionas 
Lietuvių Misijos Sydnejuje Australi

joje. Paskui duodamas knygą tariau: 
čia noriu Jūsų Šventenybei (teikti 
savo knygą "Tautų Šventovėse".

Kai paėmęs knygą žiūrėjo - mane 
vėl pristatė vysk. P. Baltakis: "Čia 
yra Monsinjoras Petras Butkus, Aus
tralijos lietuvių Sielovados Direk
torius" Tada popiežius vėl paspaudęs 
ranką tarė: "aš laiminu Tave ir 
Australijos lietuvius"
Mano knygoj buvo tautinė juosta ir 

toks (rašas lietuvių, lotynų kalbose: 
"Jo Šventenybei Popiežiui Pauliui- 
Jonui II Užtarėjui Mūsų Brolių 
Kančioje. Pagarbiai Dėkojame - 
Mons. Petras Butkus, Sydney ir 
Australijos Lietuviai, Roma, 1987 m. 
birželio 28 d."

BUENOS AIRES

Nauja Argentinos sostinė.
Argentijoje yra planuojama įkurti 

naują miestą, kuris bus sostinė.
Yra numatyta Patagonijos sritis, 

kaip tinkamiausia vieta.
Du Australijos akademikai profe

soriai Serge Domicelj ir Jill Lang 
Buenos Aires konferencijoj tarėsi su 
prezidentu Raul Alfonsin, peržiū
rėdami įvairius pavyzdžius naujai
įkurtų sostinių.
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LIETUVOS KRIKŠTO IŠKILMĖS 
VI L NI UJE

Lietuvos katalikai Vilniuje iškil
mingai atžymėjo lietuvių tautos 
krikšto šešių šimtų metų jubiliejų. 
Lietuvos sostinėje iškilmingom pamal
dom vadovavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas arkivys
kupas Liudas Pavilionis, kuris Mišių 
metu perskaitė Popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo Lietuvos Katalikų bend
ruomenei atsiųstą sveikinimą, o 
pamaldom pasibaigus, šventųjų apaš
talų Petro ir Pauliaus bažnyčioje jis 
palaimino paminklinę lentą lietuvių 
tautos krikšto jubiliejaus prisiminimui. 
Paminklinėje lentoje "išgraviruoti sep
tyni kryžiai, kurie simbolizuoja šešis 
jau praėjusius krikščionybės šimtme
čius ir prasidėjusi septintąjį. Pamaldų 
metu pamokslą pasakė prelatas Bit- 
vinskas.

Pirmą kartą iškilmingų pamaldų Šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje vaizdai 
buvo perduodami per Lietuvos televi
ziją.

Turimomis žiniomis Lietuvos krikš
to šešių šimtų jubiliejaus proga,

REZOLIUCIJA
L AI S VĘ

Liepos 1 d JAV Senatas priėmė 
rezoliuciją nr. 232, užvardintą "Dėl 
religinės laisvės bei kitų žmogaus 
teisių paneigimo sovietų okupuotoj 
Lietuvoj”. Rezoliucija, kurią įnešė 
senatoriai Donald Riegle (demokratas 
iš Michigano) ir Alfonse D'Amato 
(respublikonas iš New Yorko) su 
Lietuvių Informacijos Centro pata
rimu, atkreipia dėmesį į Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejų. Ji 
apkaltina Sovietų Sąjungą religinių 
teisių pažeidimu Lietuvoje ir išvar
dina įvairias tų teisių suvaržymo 
formas.

Senatas savo rezoliucijoje sveikina 
lietuvių tautą Lietuvos krikščioiiybės 
jubiliejaus proga. Senatas taip pat 
pareiškia paramą lietuviams, kurie yra 
persekiojami už jų pastangas naudotis 
religinės laisvės teise; skatina JAV

F* L B VALDYBOS

REIKALU KOMISIJOS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų komisija pakar
todama ragina kraštų Bendruomenių 
valdybas, Bendruomenės apygardas, 
apylinkes ir kitus jos padalinius 
kreiptis į popiežių Joną Paulių II ir. 
dėkojant už jo palankumą lietuvių 
tautai, kartu prašyti, kad išlaikant 
Lietuvos sovietinės okupacijos ir 
aneksijos nepripažinimą, Šventasis 
Sostas priskirtų Vilniaus arkivys
kupiją Lietuvos bažnytinei provin
cijai.

Taip pat prašome paraginti kitas 
organizacijas, kad ir jos siųstų 
panašius prašymus.

Dėkojame tų kraštų Bendruomenių 
valdyboms, kurios tokį prašymą jau 
pasiuntė.
Norėtume gauti pasiųstų prašymų 
kopijas.

Lietuvos vyskupai jau du kartus 
kreipėsi į Vatikaną, prašydami Vilnių 
priskirti Lietuvos bažnytinei provin
cijai.
Ponas Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas prie Šventojo Sosto pritaria 
šio klausimo kėlimui. Už kreipimąsi į 
popiežių prašyti Vilniaus arkivysku
pijos priskyrimo Lietuvos bažnytinei 
provincijai pasisakė PLB V seimas 
1978 ir PLB VI seimas 1983 ir abu 
paskiausi Vliko seimai 1984 ir 1985.

Pagal kai kurių lietuvių dvasiškių 
pasisakymus, tokiam pertvarkymui 
yra priešingi aukšti Vatikano parei
gūnai. Tačiau niekas iš tikro nežino, 
kokia yra paties popiežiaus nuomonė. 
0 jis ne kartą yra pasielgęs kitaip
Mūsų Pastogė Nr. 29 1987. 7.27 pusi.
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iškilmingos pamaldos įvyko šešiose 
Vilniaus bažnyčiose, keturiose lietu
vių kalba ir dviejose lenkų. Pamaldom 
kiekvienoje bažnyčioje vadovavo vie
nas Lietuvos vyskupas.

Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis 
administratorius vyskupas tremtinys 
Julijonas Steponavičius vadovavo pa
maldom Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Nepaisant lietaus, visose bažny
čiose ir jų šventoriuose buvo nepap
rastai daug tikinčiųjų, jų tarpe ir 
jaunimo.

Šv. Patro ir Pauliaus bažnyčioje 
svečių tarpe tebuvo Berlyno kardi
nolo Meissenerio atstovas prelatas 
Lange, vienas vyskupas iš Lenkijos ir 
Rygos arkivyskupijos apaštalinio ad
ministratoriaus kardinolo Vaivodo 
pagelbininkas vyskupas Cakulis.

Marijampolės Bažnyčioje, liepos 12 
d. yra rengiamos iškilmingos pamaldos 
naujojo Bažnyčios palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio garbei.

(Vat. R.)

RELI GI NĘ

OJE

prezidentą, valstybės sekretorių bei 
JAV delegaciją Helsinkio akto per
žiūros konferencijoj Vienoj toliau 
pasisakyti prieš religinės laisvės 
engimą visur, o ypač Lietuvoj šiais 
jubiliejiniais metais, ir prašyti JAV 
sąjungininkų paramos šiam žygiui; ir 
prašo Sovietų Sąjungą laikytis tarp
tautinių sutarčių, įskaitant pastraipas 
liečiančias religinę laisvę.

Norintys rezoliucijos kopijos kvie
čiami kreiptis į Lietuvių Informacijos 
Centro būstinę Washingtone (Lithua
nian Information Center, 733 15th St., 
. N. W„ Suite 940, Washington, De 
20005).’

Panaši rezoliucija, HR 192, įnešta 
JAV Atstovų Rūmuose. Tikimasi, kad 
jinai netrukus irgi bus pravesta.

(LIC)

VI ŠUO ME NI NI Ų

NUTARI MAS

negu Vatikano kurija jam siūlė. 
Paskiausiame savo laiške J. E., 
vyskupui Julijonui Steponavičiui po
piežius iškėlė vyskupo Steponavičiaus 
darbą "lietuviškame Vilniaus krašte". 
Jei popiežius Vilniaus kraštą laiko 
lietuvišku, galima tikėtis, kad nepa
liks jo visam laikui Lenkijos bažnyti
nėse ribose, bet anksčiau ar vėliau 
priskirs Lietuvai.

Nesutinkame, kad būtų draudžiama 
šiuo ar kuriuo kitu mums rūpimu 
svarbiu reikalu kreiptis į popiežių. 
Mūsų prašymai dėl lietuviškų pamaldų 
grąžinimo į Seinų katedrą - baziliką 
buvo Išklausyti. Dabar laikas kreiptis į 
popiežių dėl Vilniaus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
Visuomeninių reikalų komisija

Washington, DC 
1986 liepos 20.

(Šis straipsnis spausdinamas pakarto
tinai.)

pasaulyje
B A RYŽI US

Pasitarimai tarp Prancūzijos ir Irano

Prancūzijos karo laivai apsaugos du 
prancūzų laivus su alyvos kroviniu, 
nes praėjusią savaitę, užpuolimas 
prancūzų laivo Ville D'Anvers, nu
traukė diplomatinius santykius tarp 
Paryžiaus ir Teherano.

40 iraniečių tariasi Paryžiuj, norė-
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LIETUVIU STUDIJŲ SĄJUNGA

Liepos 15 dieną lietuvių studijų 
sąjunga Hobarto universitete surengė 
naują seminarą, kurį pravedė geologi
jos profesorius dr. M. R. Banks 
prelegentu pakviestas dr. J. Sergi 
Montes, čilietis. Tema? Neatspėsit, ką 
čilietis mokslininkas turi bendro su 
lietuviškom studijom. Pasirodo, kad 
turėjo Dr. Montes ką pasakyti. Jis 
kalbėjo apie geologą Igną Domeiką, 
kuris besikuriančioje Čilės valstybėje 
pravedė daug reformų.

Ignas Domeika gimė 1801 metais 
Naugarduko apskrityje, mokslus ėjo 
Vilniaus universitete. Čia susidrau
gavo su poetu Adomu Mickevičium, su 
kuriuo kartu dainavo: "Lietuva tėvy
ne mano, tu kaip sveikata"...

Ignas Domeika, kaip ir daugumas to 
meto studentų, įsitraukė į kovą prieš 
caro priespaudą, dalyvavo 1830 metų 
sukilime, kurį pralaimėjus prireikė 
bėgti iš Lietuvos. Paryžiuj ir Londone 
tęsė griežtuosius mokslus. Baigė 
fiziką, chemiją ir geologiją (pastarąją 
jau Sorbonos universitete).

Apie 1835-36 metus, Čilei išsiva
davus iš ispanų priklausomybės, Ignas 
Domeika buvo pakvietas geologijos 
profesorium Čilės universitete, Santi
ago miete. Tačiau Domeika nesiten
kino vien tik geologijos katedra, jis 
ypač pasižymėjo švietimo tinklo 
reformų ir administracijos srityse.

darni išsiaiškinti su prancūzais dėl 
bombų sprogimo Paryžiuje pernai, 
rugsėjo mėn., nes 11-ka žmonių buvo 
užmušti ir 150 sužeisti.

20 prancūzų ambasados tarnautojų 
ir 11-ka diplomatų tariasi Tehrane su 
iraniečiais. Iranas reikalauja, kad 
Prancūzijos konsulas Paul Torri leistų 
save apklausinėti dėl tariamo šnipinė
jimo ir gelbėjimo iraniečių pabėgimui, 
kurie yra nusistatę prieš dabartinę 
valdžią. Iranas taip pat reikalauja, 
kad Irano ambasados diplomatai 
Paryžiuje nebūtų suvaržyti. Prancū
zijos policija apsupo Irano pasiunti
nius Paryžiuje, kai jų vertėjas Wahid 
Gordjl atsisakė, kad būtų apklausinė
jamas dėl praėjusių metų bombų 
sprogimo Paryžiuje.

Birželio 17 d. Prancūzija pranešė, 
kad iraniečiai gali grįžti namo penkių 

Čilėje nebuvo jokios mokymo sistemos 
ir Ignas Domeika sukūrė trijų laipsnių 
švietimo planą: pradžios mokykla, 
vidurinė ir aukštoji. Tuo laikotarpiu 
tokia švietimo sistema buvo laikoma 
revoliucionierlška ne tik Čilėje, bet ir 
Europoje, kadangi dar nebuvo ribos 
tarp viduriniojo ir aukštojo mokslo. 
Pats Domeika pradėjo studijuoti 
Vilniaus universitete būdamas 14-15 
metų ne todėl , kad jis būtų buvęs 
genijum, bet todėl, kad gimnazija ir 
universitetas dar nebuvo atskirti. 
Domeikos įvesta mokslo reforma 
Čilėje išliko iki šios dienos. Pačio 
universiteto mokslo programa taip pat 
buvo labai sustematizuota ir pra
plėsta, prilyginant ją Prancūzijos ir 
Anglijos universitetam.

Geologijos srityje Domeika pasižy
mėjo kaip pirmasis geologijos veikalų 
autorius Čilėje, išleisdamas kelis 
tomus geologijos mokslų veikalų.

Domeikai - mokslininkui pagerbti 
čiliečiai pavadino vieną mineralą jo 
vardu "domeikitu" o Domeikos - 
organizatoriaus bei reformatoriaus 
garbei čiliečiai jo vardu pavadino 
keletą gatvių ir aikščių Santiago 
mieste, o taip pat ir keletą mokslinių 
sambūrių.

Taigi, ir tolimoje Čilėje lietuviai 
paliko stiprių pėdsakų.

Genovaitė Kazokienė 

dienų laikotarpyje, išskyrus Gordji, 
kuris nėra apsaugotas diplomatiniu 
imunitetu.

Irano prezidentas Ali Khamenei 
pareiškė, kad Jungtinių Tautų noras 
kištis į Irano ir Irako konfliktą yra 
didelė klaida, nes Jungtinių Tautų 
pastangos yra bevertės.

MASKVA

Žymus sovietų rašytojas - disiden
tas Leonid Borodin, 49 metų, buvo 
paleistas iš Maskvos Lefortovo kalė
jimo atsėdėjęs penkeris metus, nors 
buvo nuteistas 10-čiai metų sun
kiųjų darbų kalėjimo ir 5-riems 
metams vietinės tremties.

Leonid Borodin buvo nuteistas 1982 
m. už tai, kad dalis jo kūrybos buvo 
išspausdinta Vakaruose.
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KARO NUSIKALTIMŲ 
BYLOS STOVIS.

Dr. J. Kunca

Iš paskelbtų valdžios ir opozicijos 
atsakymų sunku suprasti tikrą dalykų, 
liečiančių karo nusikaltėlių medžiok
lės stovį. Reikia daugiau kreipti 
dėmesį į tai, ko tuose laiškuose 
nepasakyta, o ne į raminančius tekstų 
žodžius, kad susidarytumėm tikrą 
stovio vaizdą.

Viena yra aišku, kad Greenwood 
važinės į Sovietų Sąjungą rinkti 
kaltinamos medžiagos. Jis sako, tą 
darysiąs, jei reikės. O reikės kiekvie
nam apkaltinime. Reiškia, yra supla
nuota priimti mums nepriimtiną daly
ką: KGB įrodomos medžiagos varto
jimą.

Vėl einama aplink, vietoj aiškiai 
pasakyti, apie valdžios nusistatymą 
dėl apkaltintų deportacijų. Iš vienos 
pusės sakoma, kad į Sovietų Sąjungą 
nebus išduodami apkaltintieji, bet ne 
dėl to, kad ten negalima tikėtis 
bešališko nuteisimo, bet dėl to, kad 
nėra nusikaltėlių pasikeitimo sutar
ties tarp Sovietų Sąjungos ir Australi
jos. O jei tokia sutartis būtų 
pasirašyta, kas tada? Izraelis visai 
neminimas, o atrodo, kad neseniai 
visai tyliai su juo buvo pasirašyta 
apkaltintų pasikeitimo sutartis. Val
džiai Izraelis yra demokratinis kraš
tas su demokratine teismų sistema. 
Mums kas kita, jis nėra priimtinas 
karo nusikaltėlių nuteisimui, nes 
vartoja KGB įrodomą medžiagą. Be 
to, ano krašto žmonės, įskaitant ir 
teisėjus ir advokatus, yra iš principo 
nusistatę prieš įtartinus karo nusikal
timais. Tas gali žymiai apsunkinti 
teismų proceso bešališkumą.

Karo nusikaltėlių klausimas Aust
ralijoj aiškiai neina mums palankia 
kryptim. Valdžios ir opozicijos gudrūs 
raminimai ir vengimas atsakyti į 
pagrindinius klausimus nieko gero 
nežada. Visi paruošimai, berods, yra 
baigti ir tik laukiama "War Crime 
Act" pakeitimo, kad galėtų būti 
pradėtas darbas: traukiami teisman 
apkaltintieji, kurių kaltę įrodo KGB 
dokumentai ar paruošti liūdininkai.

Pats "War Crimes Act" yra viena
šališkas įstatymas nubausti tik karą 
pralaimėjusios pusės karo nusikaltė
lius. Sovietų Sąjunga ir jos buvę 
Vakarų sąjungininkai yra to įstatymo 
neliečiami. Taigi Australijos parla
mentarai turėtų priimti to vienaša
liško įstatymo dar didesnį iškraipymą. 
Dabar ir Sovietų Sąjungai ir jos 
kbntroliuojamlem kraštam jis turi būti 
pritaikomas, nes tenai įvyko nusikal
timai prieš žydus. Tik vėl, australų 
teisininkam bus sunku jį taip suor- 
kestruoti, kad jis galiotų vien tiem 
asmenim, kurie kaip nors prisidėjo prie 
žydų persekiojimo Sovietų Sąjungoj 
ar jos kontroiiuojamuos kraštuos, kur 
vyko deportacijos ir žudymai ne žydų 
tautybės žmonių. 0 to žydai, taigi ir 
jiem pataikaują australų politikai 
nenori. Kaip jie galų gale išprievar
taus teisę, kad sufabrikuotų tokį 
teisės farsą, kuris leistų bausti tik 
specialiai parinktą nusikaltėlių grupę 
buvusio sąjungininko teritorijoj, kas 
įsakmiai buvo draudžiama pagal 
originalų "War Crimes Act.."

Nepabrėžėm kaip reikiant, kad 
žuvo daugiau ne žydų negu žydų ir 
kad niekas dėl to nereikalauja šiame 
krašte nieko bendro neturinčiam su 

A. A. HONOR ATAI LIBKUTEI

Lietuvoje mirus, jos seserį židinietę Eleną Laurinaitienę giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Sydnejaus Skautų Židinys

«

karo nusikaltimais kitose pasaulio 
dalyse, po 46 metų suvesti nusikal
timų sąskaitas. 0 kas būtų jei visos 
etninės grupės pradėtų reiklauti 
teisingumą dėl jų kraštuose padarytų 
karo ar panašių nusikaltimų?

Tik parlamentarai galėtų sustab
dyti šito teisę laužančio įstatymo 
priėmimą,. Bet abi partijos, darbiečių 
ir liberalų, jau yra pritarusios šitai 
iniciatyvai dėl didelės žydų (takos ir 
dėl nepakankamos informacijos iš 
mūsų pusės. Dabar jie privalo laikytis 
pačių priimtos partijos linijos ir 
balsuoti už šitą nesąmonę.

Tokioj padėtyj dar verta paklibint 
parlamentarų sąžinę kreipiantis tie
siai į juos ir gerai argumentuojant 
mūsų susirūpinimą. Dar geriau iškelti 
šį klausimą australų spaudoj prieš 
minėto akto svarstymą parlamente ir 
senate.

LIETUVIŠKA
K OOBERAČU A

J. Mašanauskas
Kooperacinis judėjimas prasidėjo D. 

Britanijoje 1844 Rochdale mieste, kur 
28 tekstilės pramonės darbininkai 
įsteigė vartotojų bendrovę ir atidarė 
krautuvę. Iš čia, kartu su industrine 
revoliucija jis pradėjo plisti po visą 
pasaulį.

Lietuvos kooperacinio judėjimo 
pradžia yra laikomi 1873 metai, kai 
buvo įsteigtas kredito kooperatyvas - 
taupomoji ir skolinamoji kasa.

Iki Pirmojo pasaulinio' karo dėl 
natūralios trinties tarp trijų pagrin
dinių politinių ir ekonominių jėgų, 
lietuvių kaimo gyventojų, lenkų ar 
sulenkėjusių dvarininkų ir okupacinės 
rusų valdžios, kooperacija Lietuvoje 
plėtėsi labai lėtai ir sunkiai. Kredito 
kooperatyvai daugiausia tarnavo žy
dų kilmės miestiečiams ir lenkams 
dvarininkams. Lietuviai buvo pradėję 
steigti kooperatines pienines. Mari
jampolėje įsisteigė Lietuvių Krikščio
nių Draugija Žagrė, kurios tikslas 
buvo tarpininkauti žemės ūkio gami
nių pardavime ir ūkiui reikalingų 
darbo priemonių pirkime. Per kelis 
veiklos metus draugijos veikla išsi
plėtė ir įsigijus žemės buvo planuo
jama įsteigti žemės ūkio mokyklą.

Pirmasis karas draugijos veiklą 
nutraukė.

Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje 
kooperatinės draugijos atliko svarbų 
darbą krašto ekonominiame atsista
tyme. Pirmiausia buvo steigiamos 
vartotojų bendrovės, įsivedus savo 
valiutą pradėtos kredito draugijos, o 
ūkiui sustiprėjus pradėtos steigti 
pieno perdirbimo bendrovės. Iki 
nepriklausomo gyvenimo pabaigos 
1940 metais, kooperatinių pieninių 
tinklas apėmė beveik visą Lietuvą. 
Dėka tada sukurtų tradicijų, įgyto 
patyrimo ir iki šiol išlaikytų įrengimų, 
dar ir dabar Lietuvoje pieno gaminiai 
yra lengviau prieinami vietos gyven
tojams.-

Viena didžiausių vartotojų bendro
vių buvo Kooperatyvas Parama. 
Didžiausi gamintojų kooperatyvai 
buvo Pienocentras ir Lietūkis, kurie 
apėmė kelis šimtus mažų vietinio 
pobūdžio kooperatyvų, superkančių 
žemės ūkio gaminius ir aprūpinančių 
ūkininkus jiems reikalingomis prekė
mis, bei patarimais.

Kredito kooperatyvų tinklas Lietu
voje taip pat buvo labai išsiplėtęs. 
1939 metais Lietuvoje buvo 310 tokio 
tipo kooperatinių draugijų, kurių 
metinė apyvarta buvo apie 80 milijonų 
litų.

Okupacijos Lietuvos kooperatinį 
judėjimą ir jo sukurtas organizacijas 
sunaikino. Dabar Lietuvoje veikian
tieji kooperatyvai tokiais yra tik iš 
vardo. Kaip ir kolektyviniai ūkiai, jie 
yra kontroliuojami iš viršaus, vieti
niams žmonėms jų veikloje neturint 
jokios įtakos.

POVILAS BALTUTIS

Lietuvių kooperatinės kredito drau
gijos "Talka" vienas iš steigėjų ir 
ilgametis jos valdybos pirmininkas.

Užsienyje gyvenančių lietuvių tar
pe kooperatinės idėjos neišnyko. 
Pradėjus kurtis svetimose šalyse 
atsirado reikalas burtis į draugijas, 
kad bendromis jėgomis būtų lengviau 
atsiekti užsibrėžtus tikslus. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir Kana
doje apie penkiasdešimtuosius metus 
susikūrė iš Vokietijos atvažiavusių 
lietuvių kredito draugijos. Sunkiau šis 
darbas vyko Australijoje. Daugiausia 
iniciatyvos šiuo reikalu parodė mel- 
burniškls Liudas Barkus, kurio pastan
gomis 1961 metais sušauktas susirin
kimas įsteigė lietuvišką kooperatinę 
kredito draugiją Talką (Lithuanian 
Co-operative Credit Society Talka 
Limited). Steigimo aktą pasirašė 
vienuolika susirinkime dalyvavusių 
žmonių.

Po vienų metų veiklos narių 
skaičius pakilo iki 54, apyvarta tais 
metais buvo $3860. Truko penkiolika 
metų, kol Talkos apyvarta pasiekė 
vieną milijoną dolerių. 1977 metais 
Talkoje jau buvo 567 nariai. Tarp jų ir 
prieš porą metų įsikūręs Adelaidės 
skyrius.

Talkos skyrius Adelaidėje dabar 
turi beveik milijoninę apyvartą, o 
1987 metais įsikūręs Sydnejaus skyrius 
milijoną perviršijo per mažiau kaip 
dešimt metų. Bendrai Talkos apyvarta 
jau gerokai viršija 5 milijonus dolerių.

Kredito kooperatyvų svarbiausias- 
tikslas yra nariams sudaryti sąlygas 
saugiai investuoti savo sutaupąs už 
galimai geriausius nuošimčius ir sko
linti pinigus jų reikalingiems kuo 
priimtinesnėmis sąlygomis. Sugebė
dama išlaikyti savo išlaidas žemame 
lygyje, Talka išpildo abejas sąlygas. 
Skirtumas tarp indėlininkams moka
mų ir iš skolininkų gaunamų nuo
šimčių duoda pelną, kurio dalis eina 
parėmimui kultūrinės veiklos lietuvių 
bendruomenėje.

Iš pereitų metų balanso matosi, kad 
Talka yra' pajėgi savo nariams 
paskolinti beveik penkis milijonus 
■dolerių. Paskolų tuo tarpu yra išduota 
už 3.5 milijonų dolerių. Neišskolinti 
indėliai yra investuoti į valstybines 
paskolas, paskolinti bankams ar lai
komi nuošimčius nešanči ose bankų 
sąskaitose. Didžiuma Talkos, kaip ir 
mūsų bendruomenės narių, yra vyres
nio amžiaus, kurių kūrimosi ir 
plėtimosi laikas jau praėjo. Jie per 

savo gyvenimą sukaupė kapitalą, 
kurio vaisiais, dabar nori pasinaudoti.

Pasidairius po finansines institu
cijas matosi, kad Talkos skolinimo 
sąlygos yra palankesnės nuošimčių 
atžvilgiu ir lankstesnės paskolų ga
vimo atveju, negu kitų pinigų 
skolinimo įstaigų. Dabar yra laikas 
jaunesniajai mūsų kartai pasinaudoti 
vyresniųjų sukauptu kapitalu, skoli
nantis kūrimosi reikalams.

pasaulyje
KARINIAI

MANEVRAI-
Pramcūzijos žinių agentūra prane

ša, kad Sov. Sąjunga, Rytų Vokietija 
ir Lenkija praves jungtinių kariuome
nių manevrus šiaurės vakarų Lenkijoj 
tarp liepos 27-tos ir 31-mos d. Tos 
jungtinės pajėgos bus sudarytos iš 
13,000 kareivių. Tuo norima sustip
rinti šių trijų kraštų tarpusavio 
bendradarbiavimą: vadų ir kariuome
nių. Tos trys šalys įeina į taip 
vadinamą septynių tautų Varšuvos 
paktą. Dar keturios Varšuvos pakto 
tautos yra: Bulgarija, Čekoslovakija, 
Vengrija ir Rumunija.

NAUJOJI
Z EL A N DI JA

Naujosios Zealandijos sveikatin
gumo pareigūnai tariasi ką daryti su 
prieskoniais, dedamais į maistą, pri
siųstais iš Prancūzijos.

Naujosios Zealandijos Tautinės Ra
diacijos laborantai patvirtino, kad virš 
vieno tono iš Prancūzijos prisiųstų 
oregano lapų radiacijos lygis penkiais 
kartais aukštesnis už tarptautiniu 
mastu nustatytą ribą.

Oregano lapai rodo, kad Prancūzija 
irgi buvo paliesta Černobillo katas
trofos.

Naujisios Zealandijos valdžia taria
si ką daryti: pasiųsti oregano lapų 
siuntą atgal į Prancūziją, ar užkasti į 
žemę.

G R AI KIJ A

Karinis teismas Graikijoj nuteisė 
Mihalis Maragakis, 23 m. ketveriems 
metams kalėjimo už tai, kad jis 
atsisako stoti į kariuomenę.

Maragakis yra pirmasis graįkas 
nuteistas karinio teismo už atsisa
kymą stoti į kariuomenę ne dėl 
religinių motyvų.

Teisme dalyvavę Europos parla
mento nariai pareiškė, kad Graikija 
yra vienintelis kraštas, priklausąs 
Europos Bendruomenei, nepripažįstąs 
teisės neiti į kariuomenę vaovaujantis 
moraliniais pagrindais.

CANBER RA

Australijos darbiečių partija, lai
mėjusi rinkimus, išrinko 30 parlamen
tarų iš kurių ministeris pirmininkas 
Bob Hawke sudarys kabinetą. į 
sudarytą sąstatą įeina dvi naujos 
moterys, Margaret Reynolds, 46 
m., iš Queensland valstijos; ji priklauso 
darbiečių kairiesiems.

Antroji moteris, Ros Kelly, 39 m., iš 
Canberros, priklauso darbiečių deši
niesiems. Kabinete bus trys moterys, 
nes Susan Ryan lieka ministerlų 
sąstate.

?’^rKeUy1
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AUKOS

Austrai 
17881968

K. ir 0. Makūnai Canb. $300 
Drs K, ir I. Bagdonavičiai Syd. $300 
Dr. B. ir T. Vingiliai Syd. $300
V. ir M. Bukevičiai Syd. $100
O. Baužienė Adei. $100
A. Gučiuvienė Adei. $ 20

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
B. Vingilis
Komiteto narys.

Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift"

Lithuanian Club,
16-18 East Terrace, 

Bankstown, NSW, 2200.

PAMINKLO KLAUSIMU

Atkreipdama dėmes! i Australijos 
lietuvių paminklo statymo organi
zavimo komiteto atsišaukimą, norė
čiau bent keliais savais žodžiais 
atsiliepti.

1984 metais Canberroje Krašto 
Tarybos suvažiavimo metu tarp kitko 
buvo iškeltos diskusijos dėl lietuviško 
paminklo pastatymo Australijoje ir 
Tarybos buvo teigiamai atsiliepta. 
Pastatymas paminklo Canberroje, 
Australijos sostinėje, yra labai girti
nas.

Aš skaitau reikšmingas ir patriotiš
kas žestas!

Sudaryta tam reikalui komitetą iš 
idealistų norinčių iškelti lietuvių 
vardą Australijoje tenka tik pasvei
kinti ir pagirti. Nėra abejonės, kad šis 
paminklas pasiliks įamžintas netik 
mums, bet ir ateinančioms kartoms. 
Gerai'apgalvoję jausklme patriotišką 
pareigą ir visi, pagal galimybes, 
remkime šį nelengvą užsimojimą.

Ona Baužienė

K VI EČI A

Artėja 40-ties metų jubiliejus, kai 
"General Heinzelman", pirmasis lai
vas su DJ>. (Dievo paukšteliais) iš 
Pabaltijo, išmetė Inkarą Austraįjos 
Freemantle uoste 1947 m. lapkričio 28 
d. Ar nebūtų gražu, tą įvykį paminėti 
ir visiems atplaukusiems pirmu ar 
sekančiais laivais, sueiti ir suvažiuoti 
iš visų Australijos kampų į krūvą. 
Praeitį prisiminti, dainas padainuoti ir 
dar kartą vieniems kitus pamatyti.

Susitikimą organizuoja komitetas. 
Sydnejaus lietuvių klubo salė užsa
kyta lapkričio 21 d.

Su pasiūlymais ir klausimais kreiptis 
į V. Gulbiną.

29 Ormond str., Ashfield N.S.W. 
tel.:(02) 799 4989

AWLIEOUmE
Sauli u v ak a r as

Kai DLK Vytenio Šaulių kuopa ką 
nors rengia, jie dirba konkrečiai, 
dalykiškai. Tą galima pasakyti ir apie 
jų birželio 11-tą dieną, Lietuvių 
namuose surengtą šviesų, malonų 
vakarą - metinį balių.

Svečiai rinkosi iš lėto, neskubė
dami. Visi gėrėjosi skoningai padeng
tais stalais, užtiestais baltomis ir 
šauliu mėlyna spalva raštuotomis

staltiesėmis. Ant stalų uždegtos 
mėlynos spalvos žvakės prisidėjo prie 
šviesos skleidimo.

Kuopos pirmininkas, Juozas Kvie- 
telaitis pasitiko svečius, o kiti šauliai 
nurodė svečiams vietas prie stalų. 
Svečių nuotaika buvo pakili, atsirado 
ir gimusių tą dieną, tik nepasakė prieš 
kiek metų. Jiems buvo padainuota 
"Džiaugsmingų metų" ir palinkėta 
pradėti gyvenimą iš naujo.

Muzika skleidė švelnios melodijos 
akordus, pagal kuriuos poros šoko 
meilingo džiaugsmo sūkuryje.

Jau pradėjo pasirodyti, kaip tos 
pavasario kregždutės, viena kita iš 
šeimininkių. Matomai, pirma jos 
norėjo numatyti aptarnavimo kelią, 
kaip lygią juostą, be kliūčių, be 
didelių vingių. Neužilgo pasipylė jos 
po salę, visos beveik iš karto, su 
garuojančiomis lėkštėmis ant kurių ir 
kalakuto skanėstas ir kumpis ir 
netikras zuikis su visais priedais, vos 
ant lėkštės sutilpo.

Skaniai pasisotinę, ne- 
nuvargstančių muzikantų šokiams vis 
iš naujo viliojami, svečiai vistik 
suspėjo ir loterijos bilietėliais apsirū
pinti. Turtingą loteriją tvarkė ir 
pravedė šaulė Laima Lipkevičienė ir 
Juozas Gylys. Buvo daug juoko ir daug 
gerų laimikių.

Skanius pyragus prie kavos tiekė 
tos pačios apsukrios šeimininkės, 
kurios ir maistą paruošė: Bartaškienė, 
Gaiiauskienė, Jurgelaitienė, Olišaus- 
kienė ir Zonienė. Visos jos sutartinai 
darbavosi virtuvėje kartu su Onute
Szentimrey, kuri visam maisto paruo
šimui vadovavo.

Malonu matyti, kad organizacija 
drausmingai tvarkosi. Žinoma, kaip 
žmonių gyvenime, taip ir organiza
cijoje, pasitaiko kartais trūkumas 
taikos ir darnaus tarpusavio bendra
darbiavimo. Bet šauliai ištvermingi, 
vadovaujasi Pasaulio Šaulių Sąjungos 
nuostatais ir nepameta tiesaus kelio
žengti į mylimos Tėvynės šviesų 
rytOjM- Al. B.

VIETOJ GĖLIŲ

AUKOS SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBUI

A.A. VYTAUTUI SIMNIŠKIUI mi
rus, vietoje gėlių aukojo:
V. ir B. Barkai $20
A. ir S. Montvidai $20
V. Patašius $2o
A. ir M. Reisgiai 520
D. ir D. Bieri
J. ir E. Černiauskai $10
V. Danta $10
M. Gailiūnas 510
A. Giniūnas $10
A. Mauragis $10
K. Protas $10
S. ir D. Storuliai $10
B. Stašionis $10
M. Labutienė $ 5
C. Protienė $ 5
J. Sakalauskas $ 5
Visiems aukojusiems klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

SODYBIETĖS DĖKOJA.

Sodybos gyventojos gavo lietuviš
kiems rankdarbiams kampelį.

Rankdarbiai, nors Ir nebuvo jų 
daug, buvo išstatyti pardavimui. Taip 
pat buvo traukiami' mažos loterijos 
bilietai.

Pirmą prizą (megztą skarą), laimėjo 
sodybletė V. Stanevičienė.
Antrą prizą (gražiai išmegztą kepu
raitę ir šalikėli), laimėjo taip pat 
sodybietis A. Kutka.

Dėkoju visoms ponioms, ypač sody- 
bietėms, prisidėjusioms prie paruo
šimo šio lietuviško kampelio.

Dėkoju S.L.M.S.G. Draugijos po
nioms padėjusioms budėti prie rank
darbių pardavimo stalo.

A. Storpirštienė
S.L.M.S.G. D-jos Valdybos 

sekretorė

Kastytis Stašionis, buvęs Sydnejaus 
Apylinkės pirmininkas, Krašto ir 
Spaudos sąjungos valdybų narys 
praėjusią savaitę šeimos ir giminių 
tarpe atšventė savo 50 metų amžiaus 
sukaktį.

Kastyčiui linkime džiaugsmingų 
metų.

APLANKYKIME

Juozas Kapočius, vienas iš nedau
gelio likusių gyvų mūsų tarpe 
Lietuvos savanorių yra perkeltas iš 
rusų senelių namų Campbeltowne į 
priežiūros ir slaugymo namus 27 
Grantham St. Burwood.

Tautiečiai kviečiami aplankyti ir 
paguosti vienišą garbingą savanorį.

VI PLJ Kongresas
Aukos

Melbourne D.L. K. Vytenio šaulių 
kuopa parėmė VI PLJK 397.33 dol. 
auka. Anksčiau Melbourno šauliai 
kongresui yra paaukoję 1000 dol.

F. Gužas (Melb.) kongresui paau
kojo 100 dol. tapdamas garbės rėmėju.

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
VI PLJK Org. Komitetas.

VIETOJ GĖLIŲ 
pagerbdami

A. A.
Vaclovų Norkų
$10 aukojame "Mūsų Pastogei"

A. ir K. Matukevičiai 
Sale, Vic.

RADĖKA

Mirus mylimam vyrui ir giminaičiui

A.A. Vytautui Simnišklui,

nuoširdžiai dėkojame visiems Vytauto draugams ir pažįstamiems, 
išreiškusiems užuojautų žodžiu ir raštu ir palydėjusiems velionį į kapus, ar 
paaukojusiems lietuviškoms institucijoms Zytautui prisiminti. Ačiū kun. 
Povilui Martūzui už religines apeigas, Antanui Kramiliui už vargonavimą, 
Sydnejaus lietuvių klubui už suruoštus šermenis ir Anskiui Reisgiul už 
nekrologą Mūsų Pastogėje.

Tania Simniškienė ir giminės.

A.A.
JO N AS 

N O R MANTAS

Vartydamas Geelongo Lietuvių 
Kroniką 1948-1978' metų radau daug 
straipsnių kuriuose paminėtas mūsų 
geelongiškis J. Normantas.

Prieš daugelį metų atgal - 1951 m. 
gruodžio 15 d.- Normanto iniciatyva 
buvo sušauktas Steigiamasis Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijos susirin
kimas, kurį atidarė pats iniciatorius 
J. Normantas. Susirinkimas nutarė 
įsteigti Geelonge Mažosios Liet. 
Bičiulių draugijos skyrių, kuris ruošė 
Klaipėdos krašto prie Lietuvos prijun

gimo ir Dr. Vydūno minėjimus, platino 
Vakarų Vokietijoje leidžiamą 
"Keleivį", o jam sustojus eiti nustojo 
ir draugija egzistavusi.

1952 metais sausio 26 d. susirin
kimui pasiūlė statyti Geelonge namus 
visiems pabaltiečiams kartu. Tai liko 
tik pasiūlymas.

Buvo nuolatinis parengimų ir susi
rinkimų dalyvis. Daug rašė įvairiuose 
lietuvių laikraščiuose ir renkamas į 
įvairius komitetus. Tiesiog "sirgo" dėl 
kultūrinio gyvenimo Geelongo lietu
vių tarpe ir kitur. Ypač pagarboje 
laikė ir vertino mūsų filosofą, 
rašytoją, poetą-dramaturgą, muziką, 
pedagogą, kultūrininką Vilių 
Vydūną ir buvo jo pasekėjas. Ki
tiems gal atrodė keistas J. Normanto 
gyvenimas, bet visi vienodi negalime 
būti. Nevalgė mėsos, nenaudojo jokių 
svaigalų ir buvo vegetaras.

Siūlė įvesti vedybinius skelbimus 
laikraščiuose vienišoms moterims ir 
vyrams ir kėlė tą klausimą Krašto 
Tarybos suvažiavimuose.

Savo patarimais ir įvairiomis idėjo
mis tiems, kurie norėtų, kad jų 
martelės ir ženteliai pramoktų lietu
viškai siūlė sekmadieniais Melbourne 
prieš ar po pamaldų aplankyti spaudos 
kioską. "Ten tarp daugel plokštelių
matysite tarptautinio kalbos instituto 
JAV valstybėse išleistą 20 lietuvių 
kalbos pamokų plokštelėse. Klausant 
tų pamokų ir kartu skaitant yra 
geriausia priemonė mokytis 
lietuviškai." Žinoma, ne visi jo 
gražūs pasiūlymai buvo įgyvendinti.
Jonas Normantas rėmė lietuviškas 

organizacijas ir daug aukojo Fondams 
Australijoje ir JAV-bėse

Rūpinosi lietuvišku žodžiu, kultūra, 
skatino daug gerų knygų užsisakyti 
ir jas skaityti. Pats buvo nuolatinis 
bibliotekų skaitytojas ir viskas Jį 

domino. Kaip išsilavinęs žmogus buvo 
įdomus pašnekovas Ir galėjai su juo 
pasikalbėti visokiom temom.

Senatvėje pasiliko vienišas, visokį 
negalavimai skverbėsi į jo organizmą. 
Buvo ramaus būdo. Lankydavosi Gee
longo ir Melbourno lietuvių parengi
muose. Visuomet draugiškas, tvirto 
charakterio ir pilnas idėjų. Tai tik 
maža dalis ką būtų galima apie 
velionį parašyti.

Skaudi ir netikėta mirtis Jį išplėšė 
iš mūsų tarpo. Netekome tauraus 
lietuvio, išsilavinusio žmogaus.

Mūsų širdyse tegul palieka apie 
Joną Normantą tik geriausi ir gra
žiausi prisiminimai.

O. Schrederis

Šių metų liepos mėn. 7, 8 ir 9 
dienomis, Sydnejaus priemiestyje Su- 
therlande buvo suruoštas meno ir 
rankdarbių festivalis. Ten ir mūsų

A.A. VYTAUTUI SIMNIŠKIUI 
mirus, jo žmoną Tanią ir artimuosius liūdesio valandoje giliai užjaučiu 
ir kartu liūdžiu.

Ona Baužienė, Adelaidė. S.A.
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Agnė Lukšytė

VIKINGU LAIVAI

Danijos sostinė prieš 1000 metą 
buvo Roskilde. Šis miestas randasi 
Kopenhagos vakaruose, yra vadina
mas katedrų miestu. Roskilde buvo 
pastatyta prie Įlankos.

Danų, švedų, norvegų ir islan- 
diečių istorikai, taip pat žymusis 
ukrainiečių istorikas Omeljan Prit- 
sak mums lietuviams prieš akis laiko 
"ant delnų padėję" mūsų tautos 
praeit) nuo senovės beveik iki 
Mindaugo laikų.

Danai pirmuoju savo karalium laiko 
Gudarikj, kuris jų raštuose užrašytas 
- Godricus arba Godrikus Olauus 
(Aulavas). Kitų europiečių istorikų 
raštuose šis karalius vadinamas Gott
fried. Vokiečių istorikai šj karalių 
mielai savinasi sau.

Danai savo pirmojo karaliaus God
ricus kilmę išveda iš garsiojo varin- 
gių-rasų (Varangians-Rus) impera
toriaus Varamonių Rikio. (Garsai "v" 
ir "j” kaitaliojasi.) Danai Varamonių 
Riki vadina Jarmericus, bet senuose, 
išlikusiuose dokumentuose jo vardas 
rašomas - Jarmunrekkr. (vairių sve
timtaučių istorikų veikaluose Jarme
ricus žinomas, kaip Hermanaric, 
Ermanaric, ir Įvairūs kiti varljantai. 
Istorikė - kalbininkė Jūratė Statkutė 
de Rosales išleido reikšmingą veikalą 
apie baltų imperiją, gyvavusią anks
tyvuose amžiuose po Kr. gimimo ir 
garsų imperatorių Ermanariką.

Danai karalių Godricus išveda iš 
garsiosios Jelling dinastijos. Skiemuo - 
"ing" rodo baltų kalbos žodį. Laikui 
bėgant garsai kaitaliojasi: v, j, g ir h. 
Galbūt "Jelling” kadaise reiškė - 
"Galinga" dinastija? Skandinavų 
kraštuose yra garsi sakmė, kurią 
vadina Old Norse sakme, tai Ylfingar 
saga, kuri yra žinoma ir "Ilfingr", 
"Elfingr", "Elflng" ir "Ilfing" saga. 
Ta sakmė yra bendra švedams, , 
norvegams, danams ir islandiečiams, 
taigi ji yra ir mūsų sakmė apie mūsų 
prabočių karalius. Jelling dinastijos 
karaliai, tai Elbingo srities žemių 
valdovai. Žymusis ukrainiečių istori
kas Omeljan Pritsak aiškina, kad Elbė 
skyrė germanus nuo baltų. Į vakarus 
nuo Elbės gyveno germani, o i rytus - 
baltai, kuriuos anuomet vadino dau
geliu vardų: Vikings, Varangians, 
Varing arba Vaering, Varjagi ir 
Heruli (tai vikingai, varingiai, varia
gai ir varuliai). O Pritsak pabrėžia, 
kad Elbingo (ylfingar) srities varin
giai - Vikings - Varangians dominavo 
prekybos kelius Dono ir Dniepro 
upėmis.

Omeljan Pritsak aiškina, kad Heruli 
ir Goths buvę tos pačios tautybės 
žmonės, kaip ir Varangians - Rus. The 
Vizigoths buvę - The Balthi - (vyčiai- 
gudai, tai baltai).

Šiame straipsnyje norėčiau patiekti 
žinias apie danų susidomėjimą praei
tim, kurią jie sieja su vikingais ir tuo 
pačiu varingiais - rasais, taigi su tais 
pačiais mūsų protėviais.

Danas Jan Skamby Madsen, Ros
kilde muziejaus direktorius papa
sakojo Reuterio žinių agentūrai, kad 
birželio 23-čią Roskilde įlankoje 
plaukiojo dešimt vikingų laivų: kai 
kurie restauruoti, bet kai kurie naujai 
pastatyti. Dešimties irklinių ir burinių 
laivų regata atšventė 25-kerių metų 
sukaktį nuo iškėlimo laivų iš jūros 
dugno Roskilde įlankoje.

A. A. VACLOVUI NORKUI

mirus, mylimą žmoną Viktoriją, dukrą Reginą sūnų Vladą su šeimomis 
ir visas gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena Esklrtienė, Sale seniūnė ir visi 
seniūnijoje gyvenantieji lietuviai.

Nuo 1960 m. buvo naujai statomi, 
restauruojami arba pagal likučius 
atstatomi 14-ka vikingų laivų, išli
kusių Danijoje ir vienas geležies 
amžiaus laivelis, kurį senovėje baltai 
vadino - "kanutė". Vėliau baltų 
kalboj užtinkam žymių karių vardą - 
kanutė (Canute). Skandinavų kraš
tuose šis vardas išliko, kaip Knut. 
Mūsų kalboje "kanutė" liko pava
dinimu indui, skysčiui nešti ar laikyti. 
Pienui lakyti didelis bidonas buvo 
vadinamas ir kanė. Anglų kalboje - 
canoe, tai vikingų paliktas žodis.

Vikingų laivų priekius puošė žalčių 
galvos. Žalčiai reiškė gyvastingumą.

Vikingų laivų iškėlimas iš jūros 
dugno Roskilde įlankoje Danijai 
kainavo dideles sumas pinigų.

Maždaug 10-to amžiaus pabaigoj, 
11-to pradžioj danai paskandino 
Roskilde įlankoj penkis vikingų laivus, 
kad priešams nebūtų įmanoma pulti 
Roskilde įlanką. Priešai buvo visokie 
plėšikai, prisidengę krikštijimo "kau
kėmis".

Tuos vikingų laivus paskandino 
prikrovę sunkių akmenų. Visi penki 
laivai iškelti; keturi jau restauruoti. 
Du yra karo laivai, du prekybiniai ir 
vienas žvejybos laivas. Keturi laivai 
yra išlikę maždaug 70 procentų 
gerame stovyje, išskyrus penktąjį, 
kurio yra išlikęs tik penktadalis.

1984 m. buvo baigtas restauruoti 
prekybinis laivas iš vieno ąžuolo 
kamieno. Jį pavadino legendarinio 
princo vardu: Roarege arba Rorege, 
tai Varių Rikis. Kitų svetimtaučių 
istorikų veikaluose užtinkama daug to 
vardo varijantų. Senuose danų doku
mentuose yra likę, šalia Roarege - 
Reric, Horic arba Horik. O Pritsak 
mano, kad Varių Rikis, kurį Maskvos 
slavai pakvietė sukurti jiems valstybę 
ir "atidaryti" prekybos kelius, galėjo 
būti Gudarikio (Godricus, mirusio 810 
m., po Kr.) brolis vadinamas Horic II- 
sis, valdęs 813-854 m. po Kr. Tačiau 
Varių Rikis galėjo būti , Gudarlkio 
sūnėno sūnus. Gudarikio sūnėnas buvo 
sosto paveldėtojas Heming Olafsson - 
Horic I-sis.

"Roarege" vardu pavadintas laivas 

buvo pastatytas 13-kos metrų ilgio iš 
vieno ąžuolo kamieno, gabenęs prekes 
iš Baltijos jūros skersai Šiaurės jūrą.

Kitas restauruotas prekybinis lai
vas virš 16-kos metrų buvo pastatytas 
iš pušies medžio, tai didžiausias iš 
visų prekybinių laivų. Toks laivas yra 
tipiškas keliaujantiems į Islandiją, 
Grenlandiją ir Vinlandiją (Šiaurės 
Ameriką). To 16-kos metrų laivo 
viršutinėse lentose yra išlikusios 
žymės atsimušimo iečių smailagalių, 
rodančių ginkluotus susirėmimus.

Restauruotas 16-kos metrų karo 
laivas charakteringas šonų žemumu, 
yra tokio pat tipo, kaip kad išausti 
vikingų laivai garsiajam anglų 
"Byeux" kilime, kai vikingai, vadinami 
normanais (Normanconquest) išsikėlė 
į Angliją ir kurį laiką ją valdė, tai 
pabrėžia Reuterių žinių agentūra 
savo pranešime apie vikingų laivus. 
To karo laivo irklų skylės abiejose 
laivo pusėse rodo buvusius 24 irklinin- 
kus.

Restauruotas žvejybos laivas, 12- 
kos metrų ilgio, turėjo stiebą ir bures, 
kaip ir kiti laivai, bet, tikriausiai, 
neturėjo irklų.

Roskilde muziejaus direktorius 
Madsen sako, kad pastatymas vikingų 
laivų pagal išlikusius pavyzdžius buvo 
toks pat įspūdingas darbas kaip ir 
restauravimas. Dabartiniai jūrų ar
cheologai teigia, kad vikingai statė 
tuzinus skirtingų tipo laivų, rodančių 
labai aukštą statybininkų sugebėjimą. 
Madsen teigia, kad vikingų laivų 
burių įtaisymas buvo toks nepapras
tas, kad jų laivai tiesiog skriejo 
vandens paviršium. Vikingų laivai 
nepriklausė nuo vėjo iš užpakalio, jie 
sugebėjo zigzagais pasinaudoti vėju, 
kai pūtė iš priekio. Madsen nuomone, 
šių dienų laivų statytojai daug ko 
pasimokė iš vikingų lavų statybos.

Pagal mažąjį prekybos laivą, 13-kos 
metrų, iškeltą iš Roskilde įlankos, 
danai nukopijavote pastatė naują sv 
tokiais pat įrankiais, kokiais vikingai 
statė laivus. To laivo statyba užtruko 
du su puse metų ir kainavo 1.5 
milijonų dolerių kronų, tai 220,000 
dolerių.

Norėčiau dar pastebėti, kad runose 
ir senuose dokumentuose yra išli

kęs vardas - Jarizleifr, tai Varis - 
Laivių - Rikis. Tas vardas skan
dinavų kalbose 
nutrupėjo į "jarl", reiškė laivo 
admirolą. Vėliau "jarl"buvo kokios 
nors srities valdytojas, turtingas ir 
įtakingas. Vardą Varis - Laivių - 
Rikis slavai išvertė į Jaroslav.

Švedija ir Norvegija, galbūt ir 
Islandija turi muziejuose restauruotų 
vikingų laivų. Mes būtume taip pat 
turėję, jei ne tie lenkai - katalikų 
kunigai, mūsų krašte viską naikinę, 
kapoję, deginę, kad tik visi pamirštų, 
kas tie lietuviai buvo.

Baltijos pajūryje mūsų žvejų laivus 
puošia vėlukai. Nėra abejonės, kad tai 
vikingų laivų palikimas. Vėlukai yra 
įvairių formų, primena pilių kontūrus. 
Galbūt tai buvo kunigaikščių herbai? 
Žalčių galvos neišliko Lietuvoj, 
tačiau kiekvieną vikingų laivą puošė 
aukštai iškilusios žalčių galvos. Vi
kingų laivų burės buvo išaustos 
įvairiais raštais, tą ryškiai rodo 
garsusis "Byeux" kilimas.

Varingių - Rasų (Varangians-Rus) 
imperatoriaus Varių Rikio (Roarege, 
Ruhrik, Horik II) ženklai. Manoma, 
kad iš šių ženklų išsivystė Gedimino 
stulpai.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Trys Libijos karininkai su helikop
teriu pabėgo į Egiptą ir paprašė 
politinio prieglobsčio. Tai jau trečias 
panašus įvykis šiais metais.

Pašalinta paskutinė kliūtis La 
Manšo tunelio projekto įgyvendinimui, 
Anglijos lordų rūmams galutinai 
priėmus tunelio įstatymą.

Liepos 24 d. Prancūzija nutraukė 
diplomatinius santykius su Iranu, po 
eilės incidentų. Irano ambasadoje 
Paryžiuje slepiasi iranietis, įtariamas 
nužudęs visą eilę asmenų teroro 
kompanijoje Prancūzijoje. Prisibijoma, 
kad Iranas neišleis prancūzų diplo
matų iš Teherano ir laikys juos 
įkaitais. Taip pat musulmonai ekstre
mistai grąso nužudyti keletą pran
cūzų, pagrobtų Lebanone.

Parlamentarinė liberalų partija žy
mia balsų dauguma patvirtino John 
Howard partijos lyderiu. Už jį balsavo 
41, už jo konkurentą Andrew Peacock 
28 parlamentarai. Tačiau Andrew 
Peacock išrinktas lyderio pavaduo
toju. Abu varžovai pažadėjo nuo
širdžiai dirbti kartu.

Bedarbis anglas Londone šautuvu 
peršovė ir sužalojo Leonardo da Vinci 
anglies piešinį, kabėjusį Valstybinėje 
Galerijoje. Piešinys vaizduojąs šv. 
Mergelę su kūdikiu, šv. Oną ir šv. Joną 
Krikštytoją yra (kainuotas 11,6 
milijonų australiškų dolerių.

Indijos min. pirmininkas Radživ 
Gandhi pravedė savo kandidatą Ra- 
maswami Venkataraman į Indijos 
prezidentus. Šį politinį laimėjimą 
tačiau nustelbė eilės Gandhi draugų 
priverstinas pasitraukimas iš 
ministrų kabineto ar iš parlamento dėl 
keletos finansinių skandalų.

Smarkūs lietūs Alpėse padarė daug 
nuostolių Šveicarijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje. Išsiliejus Ticino upei, žuvo 
bent 25 žmonės šiaurinėje Italijoje, gi 
Prancūzijoje panašus žmonių skaičius 
buvo nuo kalnų slenkančios sužliug
usios žemės masės palaidoti.

Prie mažos salos netoli Sicilijos 
krantų britų ir italų archeologai 
užtiko gerai išsilaikiusį graikų laivą, 
paskendusį prieš 2500 metų. Laivas 
buvo pakrautas molio išdirbiniais.

Suvoje posėdžiauja Fidži genčių 
vadų taryba. Ji svarstė radikalios 
Taukei nacionalistinės grupės pasiū
lymą Fidži paskelbti respublika. Tada 
Anglijos karalienė negalėtų sustab
dyti čiabuvių bandymo iš indų atimti 
balsavimo teises. Kariuomenės vadas 
•pik. Itn. Sitveni Rabuka, nuvertęs 
konstitucinę vyriausybę, priešinasi 
Taukei grupės sumanymui. Jis siekia 
išlaikyti ryšius su sostu, tačiau norėtų 
pakeisti Fidži konstituciją taip, kad 
čiabuviai visuomet turėtų balsų 
daugumą parlamente bei būtų tinka
mai atstovaujami miestų 
savivaldybėse.

Izraelis sėkmingai išbandė vėliausią 
savo vidutinių atstumų raketos Jeri
cho II versiją.

Iššauta į Viduržemio jūrą, raketa 
nuskrido 820 km.

Ženevoje leidžiamo žurnalo In
ternational Defence Review žiniomis, 
projektuojama raketos skridimo nuo
tolį pakelti iki 1450 km. Tada visų 
potencijalių Izraelio priešininkų sos
tinės, įskaitant Bagdadą, įeitų į šios 
raketos apšaudomą sritį.

j Pastogė Nr. 29 1987. 7. 27 pusi. 5
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A. A.

VACYS NORKUS

Neskaitlinga Sale seniūnija ir vėl 
neteko savo aktyvaus nario. Vaclovas 
buvo žemaitis, gimęs Salantų vals
čiuje Kretingos apskr. 1920 m. vasario 
mėn. 8 dieną ūkininkų šeimoje.

Baigęs pradini mokslą, išvyko į 
Klaipėdą ir amatų mokykloj mokėsi 
staliaus amato iki Klaipėdos kraštas 
buvo okupuotas.

Vokiečiams okupavus Lietuvą jau
nam Vaclovui teko pasirinkti eiti i 
kariuomenę arba vykti į Vokietiją 
vieniems metams darbams. Žinoma 
Vaclovas pasirinko j Vokietiją dar
bams. Atidirbus jam nebuvo leista 
grįžti i namus, taip ir liko ten iki karo 
pabaigos.

1939 m. Vaclovas su žmona 
Viktorija ir dukrele Regina atvyko i 
Australiją. Pastovei įsikūrė Sale 
mieste ir abu su žmona išdirbo miesto 
ligoninėj virš 30 metų. Nuo pat 
įsteigimo Vaclovas priklausė Sale 
seniūnijai, aukojo lietuviškiems rei
kalams, paprašytas visuomet atėjo i 
pagalbą. Sekmadienį dalyvavo seniū
nijos metiniame susirinkime, o pir
madienio ryte skausmai suspaudė 
krūtinę. Pirmoji pagalba tuoj buvo 
suteikta, bet Vaclovo širdis sustojo 
amžinai. Liūdna žinia greit pasiekė 
Latrobe Valley ir Sale tautiečius.

EKSKURSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
K R AŠT U S

M. Remlenė
Išvykos grupę sudaro 39 asmenys, 

įskaitant ir vadovą. Visi keliautojai 
labai punktualiai nušvitusiais veidais 
susirinko į aerodromą, pasiruošę ilgai 
ir prasmingai kelionei. Kas gali 
vėluotis, kai bilietai kišeniuje, laga
minai pakrauti, tik sek kelionės 
vadovą ir viskas bus gerai...

Iš tiesų, kelionė puikiai sekėsi. 
Tarp bendrakelaivių užsimezgė nau
jos pažintys ir kalbų netrūko. Atrodo, 
kad vadovui ne taip gerai sekėsi su šia 
grupe, nes mūsų tautiečius, tokius 
individualius, sunku sutvarkyti: tai 
pamiršta, tai pranešimo neišklauso ar 
neišgirsta, tai kiti eina, žiūrėk, 
"savais keliais"...
Bandžiau užkalbinti ne tik savo 
kaimynes, bet ir kitus bendrakelaivius 
ir sužinoti jų kelionės tikslą: kodėl Jie 
pasirinko šių ekskursijų? Štai, ponia 
Stasė pabėrė savo filosofiją: "Kelia
vimas - tai akių prakrapštymas". Ji 
nieko (patingo nesitiki rasti ir nesitiki 
būti apvilta. Daugumas rimtais veidais 
dėstė, kad jų kelionės tikslas yra 
pamatyti tas vietas, kur gimė, 
vaikščiojo, kentėjo ir mirė pats 
Kristus - Dievas. Kiekvienas bandė 
išreikšti savo išgyvenimą iki sielos 
gelmių. Kelionė nėra sužinoti tik apie 
dabartį ir nėra vaizduotės prasima
nymas, bet noras pažvelgti, kur slypi 
dulkėmis užkloti ir palikti istoriniai 
pėdsakai.

Tačiau ilgos kelionės nuovargis 
nugali visus keliautojus. Kitą dieną 
dėl ilgų persėdimų ir laukimų visi 
nekantriai laukia kelionės tikslo. 
Lėktuvas dūzgia, diena pasidaro ilga 
nuo sėdėjimo ir valgymo. Pagaliau 
laimingai pasiekiame Tel Avivo aero
dromą. Čia nėra spūsties, nėra ilgų 
eilių (ne vienas iš mūsų prisimena 
nemalonias naktis Maskvos muiti
nėse), jokios muito kontrolės. Suside
dam lagaminus ir sekam paskui vadovą 
tiesiai į autobusų. Oras gana vėsus. 
Ne taip buvome informuoti ir ne 
tokiam orui esame pasiėmę aprangų. 
Lauke Jau tamsu, nieko nematyti. Tik 
ryškūs įvairiaspalviai žiburiai rodo, 
kad čia vyksta gyvas ir modernus 
gyvenimas.

Izraelyje būsime septynias dienas. 
Mūsų vadovas yra Iz, o šoferis Juozas. 
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Netekome mylimo ir gerbiamo mažos 
seniūnijos darbuotojo.

Gyvendami ilgus metus kartu, 
Vaclovo staigią mirtį jautriai pajautė 
- pergyveno visi kuriems teko pažinti 
velionį. Netekome lyg vieno iš savo 
šeimos nario.

Liepos 9 dieną Sale Katalikų 
katedra pilna žmonių, lyg būtų 
sekmadienis. Atvyko tautiečiai iš 
Melbourno, Latrobe Valley ir visi 
vietos parapjieCiai.

Šv. Mišias atnašavo prelatas Allman 
ir pasakė gražų pamokslą, nes per tiek 
metų jo šeimą gerai pažinojo.

Aukų atnešė žmona Viktorija ir 
duktė Regina. Skaitymus lietuviškai 
skaitė E. Eskirtienė. Giedojome 
lietuviškas giesmes.

Prie karsto jautriai atsisveikino 
Latrobe Valley seniūnijos vardu 
Veronika Koženiausklenė, - Sale 
Elena Eskirtienė, užberdamos po 
žiupsnelį Lietuvos žemės. Leidžiantis 
karstui buvo suugiedota Marija - 
Marija.

Mielas Vaclovai, mūsų mažos 
lietuviškos bendruomenės gerbiamas 
ir pamiltas, ilsėkis ramybėje toli nuo 
savo numylėtos Tėvynės Lietuvos.

Nuliūdę liko, žmona Viktorija, 
duktė Regina, sūnus Vladas su 
šeimomis ir kiti giminės. Šermenims 
visi buvo pakviesti į šeimos namus.

E. E.

Iz puikiai kalba angliškai, labai 
paslaugus, nurodo smulkų rytojaus 
dienos planų.

Esame Jeruzalėje. Paskirsto kam
barius, pavaišina vakariene, ir visi 
išsiskirstome poilsio.

Jeruzalė - šventas miestas. Čia 
išaugo trys pagrindinės religijos - 
judaizmas, krikščionybė manometo- 
nizmas. Todėl šis miestas yra tapęs 
svarbiausia vieta žmonių Istorijoje.

VAIKŠČIOJAM JERUZALĖJE

Pakelia anksti. Dar neįprastas 
laikas. Saulėtas, bet vėsus šešadienis 
Jeruzalėje. Pravėrus langą, akį pa
traukė žydų skubėjimas. Spėju, kad į 
maldos namus. Ant galvos mažos 
kepuraitės - "jarmulkos”", o kiti net 
maldos rūbais apsirengę. Vyrai jauni ir 
seni skuba gatvėmis, o moterų 
nematyti. Turbūt moterims nereikia 
melstis. Vyrai ne tik duoną turi 
uždirbti, bet ir malda pasirūpinti.

Izraelyje yra apie 3 su puse milijono 
gyventojų. Daugiausia žydai, bet 
nemažai musulmonų ir tik maža dalis 
krikščionių. Žydų yra dvi pagrindinės 
grupės: viena grupė atkeliavusi iš 
centrinės Europos, o antroji - iš 
Ispanijos išvaryti žydai po inkvizi
cijos. Izraelyje gyvena žydų iš įvairių 
tautų ir taip pat vietinių. Nemažai 
yra iš Lenkijos, net ir iš Lietuvos, 
kurie čia turi savo klubus ir palaiko 
atsivežtas tradicijas. Tačiau nesvar
bu, iš kur žydai būtų atkeliavę ir 
kokius papročius turėtų, juos visus 
jungia jų religija - Torah, kas matyti 
ir šį šeštadienio rytą.

Šiandien žydams nedarbo diena, 
sabat - šventadienis. Mozė mokė, kad 
(Urbti reikia šešias dienas, o septintą 
ilsėtis. Jis nurodė, kurią dieną turi 
švęsti - ilsėtis: gali būti pirmadienis, 
antradienis, ar kokia kita diena iš 
septynių. Tad musulmonai švenčia 
penktadienį, ir jų krautuvės uždary
tos, žydai - šeštadienį, o krikščionys - 
sekmadienį. Pagal savo šventadienius 
ir dirbama ir prekiaujama. Mūsų gidas 
- Jokūbas, Abraomo sūnus, nešvenčia 
iš reikalo, nes turi būti su turistais 
krikščionimis. Šeštadienį ir pradėjome' 
savo svarbiausios keUonės dalį - 
lankymas šventų vietų.

I. 6

SyiD^IĖJiUJIE
KESTON COLLEGE, N.S.W.

METINIS SUSIRINKIMAS

RugpiūCio 6 d., ketvirtadienį, 7.30 
v.v. St. Andrew House auditorijoje, 
Sydney Square įvyks Keston College 
metinis susirinkimas.

Keston College, kurio centras yra 
Londone, nuo 1969 metų teikia, 
spausdina ir informuoja pasaulį apie 
religinį persekiojimą ir žmogaus teisių 
laužymą Sovietų Sąjungoje ir kituose 
komunistiniuose kraštuose.

Keston College įkūrėjas ir direk
torius Rev. Michael Bourdeaux sausio 
- kovo mėn. lankėsi Australijoje ir 
skaitė paskaitą Lietuvių namuose, 
apie tikinčiųjų persekiojimus Lietu
voje. Jis yra parašęs knygą vardu 
"Land of Crosses". Šalia "Land of 
Crossses" visose jo parašytose kny
gose plačiai rašoma apie Lietuvą, 
mūsų politinius kalinius ir lietuvių 
pasipriešinimą ir kovą dėl religinės ir 
tautinės laisvės.

Beveik kiekviename dvi
savaitiniame biuletenyje "Keston 
Newsservice" ir "Frontier" yra žinių 
iš okupuotos Lietuvos.
Visi tautiečiai prašomi kuo skaitlin

giausiai dalyvauti šios svarbios ir 
įtakingos organizacijos metiniame 
susirinkime. Visų susidomėjimas ir

Senasis Šventas Raštas yra geriau
sias istorijos šaltinis apie ankstyvąją 
Jeruzalę. Jeruzalėje , be trijų 
pagrindinių religijų, yra įvairių sektų, 
kur kiekvienas tikintysis išgyvena 
gyvą Istoriją. Jeruzalės istorija labai 
sena. Pagal archeologiją - archeologų 
apskaičiavimą siekia net iki 9000 
metų prieš Kristų. Tuo metu turėjo 
artimus ryšius su Egiptu.

Tačiau šioje šventoje žemėje dau
giau yra kraujo pralieta, negu kur 
kitur. Ir šiuo metu krašte neramumai, 
nors žmonėse susirūpinimo nematyti. 
Bet dažnai sutinkame ginkluotus žydų 
kareivius gatvėse, aikštėse, autobu
suose, keliaujančius ir net ant namų 
stogų matome stovinčius su ginklais. 
Tai tik apsaugos sumetimais, nes 
nežinia, kur arabai gali paleisti 
akmenį ar šūvį.

Gatvėje girdėti kalbų įvairumas ir 
apsirengimo neįprastumas margumy
nas. Daug turistų, ypač Senoje 
Jeruzalėje. Vyrauja anglų kalba. Ir su 
kiekvienu žydu ar arabu galima 
.susikalbėti angliškai. Žydų gyventojai 
mažai skiriasi nuo kitų kraštų 
žmonių, bet arabų gyvenimo lygis ir 
apranga byloja apie kitokią kultūrą.

Autobusas veža per daugiatautį 
miestą ir stebėti vaizdus tikrai Įdomu. 
Sustojus autobusui, įkyriai apspinta 
arabų prekiautojai ir kalbina įvairio
mis kalbomis. Žinoma, niekas nesu
pranta mūsų lietuvių kalbos. Dažnas 
užklausia, iš kur ir kokią kalbą 
vartojame. Pravartu kalbėti kitaip, 
jiems nesuprantamai. Bandome prasi
veržti pro pirklius ir sekam savo 
vadovą Jokūbą. Jis tikrai savo srities 
specialistas. Lengva jo klausytis. 
Puikiai žino Šventą Raštą ir mums 
krikščionims brangias šventas vietas 
parodo. Žino, kur sustoti pasimelsti, 
ragina net giedoti. Mūsų tarpe yra 
įvairių žmonių, esame kuklūs.

Čia šventovės labai skirtingos nuo 
Vakarų Europos šventovių, kuriose 
randami meno turtai. Čia priešingai. 
Šventovės tuščios, senos, storos mūrų 
sienos, gana šaltos. Nėra Jose Jokių 
stovylų, paveikslų, vitražų, o tik 
altorius Dievo aukai ir Švenčiausias 
Sakramentas.

Su mumis keliauja kunigas. Tai 
vadovas pasirūpina, kad jis galėtų 
atnašauti šv. Mišias, o mes visi 
pasimelsti. Mums visiems yra jaudi

skaitlingas dalyvavimas sustiprins 
"Keston College" veiklą sąžinės 
kalinių ir jų šeimų rėmimo darbe.

A. Ginlūnas.
Keston College komiteto vardu.

LIETUVIŠKOS DAINOS 
MYLĖTOJAMS

Rugplūčlo 1 d. Dainos choras 
ruošiasi su naujais dirigentais Birute 
Aleknaite ir jos padėjėju Justinu 
Ankum pirmajam pramoginiam pasiro
dymui.

Jūsų atsilankymas mūsų Vidur
žiemio vakare suteiks Jums ir mums 
malonumą. Ateikite pabendrauti. Bu
vusiems choro dalyviams bus įdomu ne 
tik išgirsti choro dainas, bet vėl 
pamatyti ir sutikti senus dainų 
draugus. Jeigu atsirastų noro jungtis 
prie dainos, tai mūsų šiluma jums bus 
šimtaprocentinė.

Bendromis jėgomis mes tikime, kad 
mūsų DAINA Sydnejuje dar bus gyva 
daug metų. Mūsų jauni dirigentai, 
pradėję darbų su mumis šių metų 
pradžioje, laukia jūsų paramos ir 
ypatingai balsinės medžiagos.

Šiame vakare, be Dainos choro 
dainų, taip pat turėsite progos 
pasigėrėti "Sūkurio" tautinių šokių 
grupės pasirodymu.

Sydnejaus Dainos choras

nantis momentas, kai žinai, kad čia 
vaikščiojo Kristus, kuris čia mokė ir 
pats gyveno. Su pakilia nuotaika 
keliavome toliau.

Jeruzalės istorija yra sudėtinga, 
dalinasi į kelis periodus ir gana 
komplikuota. Daug kartų pats miestas 
buvo sunaikintas, o žydai išsklaidyti 

po visą pasaulį. Tuo būdu skirstomas į 
Babilonijos periodą, persų, graikų ir 
Romėnų - jau po Kristaus atėjimo - 
bizantinį. Antras persų periodas, 
arabų, Kryžiaus karų, turkų.

Modernus periodas (1917-1948) 
metų metais ėjęs iš rankų į rankas 
didelėje netvarkoje ir nesutarimuose.

Jeruzalė turėjo išgyventi ne vieną 
sugriovimą. Vėl buvo atstatoma, vėl 
griaunama, kol pagaliau 1948 m. kovos 
pasibaigė ir Jeruzalės miestas buvo 
Jungtinių Tautų ansamblėjos padalin
tas į dvi dalis: buvo įkurta Izraelio 
valstybė, ir dalis Jeruzalės atiteko 
žydams, o kita dalis - Jordanui. 1967 
m. įvyko garsusis 6 dienų karas su 
arabais, ir žydai atkovojo visą 
Jeruzalę ir kitas žemes iš arabų. Ir 
taip senoji ir naujoji Jeruzalė tapo 
vienu miestu, ir žydai atgavo priėjimą 
prie vakarų sienos - "Raudų siena” 
vadinamos. Šiandien ir praleidome 
visą dieną toje senojoje Jeruzalėje. 
Pats žodis Jeruzalė reiškia "Taikos 
miestas”.

Kaip žinome, Kristus gimė, augo ir 
mirė, būdamas žydas. Pirmiausiai 
sustojome Alyvų kalne, kur Kristus 
meldėsi prieš savo kančią. Toliau 
ėjome į kančios vietą - Golgotą. Iš 
Kristaus laikų yra likę aštuonl tie 
patys alyvų medžiai. Visus medžius ir 
tą alyvų sodą iškirto turkai, užkariavę 
Jeruzalę. Kai žydai atgavo nepriklau
somybę, tai, jie sako, nebuvo čia Jokių 
medžių apylinkėse, o dabar jų 
darbštumo ir patriotizmo dėka kainai 
vėl pasipuošė alyvmedžiais, tujomis ir 
kitokia augmenija.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 30.
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ŽODIS SPORTININKO

Perskaičius Leono Baltrūno straips
ni M.P. Nr.25. malonu buvo sužinoti, 
kad lietuviai krepšininkai yra tiek 
daug atsiekę krepšinio sporte per 
pirmuosius 25 metus Australijoje. 
Taip pat galime pasidžiaugti Lietuvos 
Žalgirio atsiektais per paskutinius 
penkerius metus. Šiomis dienomis 
pavardės, kaip Sabonis, Kurtinaitis ir 
Chomičius yra visiems gerai žinomos. 
Bet tai užsienio lietuvių atsiekimai.

Andrius Svul denis

Andrius Svaldenis šiuo metu geriau
sias Australijos lietuvių krepšininkas. 
Žaidžia Australijos aukščiausioje 
N.B. Lygoje už Sydnejaus australų 
Supersonic klubą.

Per paskutinius 15 metų Australijos 
lietuviai nevien tik kad nenusilpnėjo 
krepšinio sporte, bet galima sakyti, 
kad palyginus su pakilusiu Australi
jos krepšinio lygiu net ir sustiprėjo. 
Tik, deja, kad mūsų sportininkų 
pavardės šiomis dienomis yra mažiau 
žinomos bendruomenės tarpe negu 
kad praeityje. Gal Leonas ir teisingai 
sako, kad rėmėjų skaičius sumažėjo ir 
savo nedalyvavimu krepšinio rungty
nėse, metiniuose baliuose ir metiniuo
se klubų susirinkimuose negali pasi
džiaugti (vykusiais laimėjimais ir 
naujų žvaigždžių technika. Per tą 
laiką vistiek esame išauginę iškilių 
krepšininkų. Per eilę metų Geelongo 
Vyties klubas laimėjo Viktorijos 
provincijų pirmenybes. Geelongo 
miestas, pagerbdamas šį atsiekimą, 
net ištisą savaitę laikė iškėlę lietu
višką vėliavą miesto rotušės bokšte. 
Tai dėka nenuilstamo trenerio ir klubo 
pirmininko Stasio Šuto. Krepšininkai 
Kardas, Wosnyak Šutas ir Obeliūnas 
sudarė Geelongo komandos pagrindą 
ir sėkmingai žaidė pirmoje divizijoje. 
Taip pat eilę metų laimėjo sporto 
švenčių pirmenybes.

Mažoji Tasmanijos lietuvių kolonija 
su savo Perkūno sporto klubu iškilo į 
pirmaujančią krepšinio komandą, ku
rią remia Tasmanijos televizijos 
stotis, bendruomenė ir australai 
krepšinio mėgėjai. Petras Stenwix 
nevien tik vadovauja klubui, bet taip 

pat paruošė savo tris sūnus, kurie 
kartu su Radzevičium atstovavo 
Tasmanijos lietuvius, valstijos rinkti
nėje. Darren Stanwix ir dabar 
žaidžia Tasmanijos rinktinėje.

Prieš kelerius metus šias komandas, 
per sporto šventę nugalėjo Sydnejaus 
"Kovas". Treneris Petras Andriejūnas 
išsiaugino jaunių žaidėjų komandą, 
kurie žaidžia su greičiu ir technika. 
Andrius Svaldenis šiandien žaidžia už 
Australijos pirmą diviziją NB Lygoje 
ir skaitomas vienas iš geriausių šio 
krašto krepšininkų. Prieš metus, kai 
latvių Australijos rinktinė ruošėsi 
vykti i Latvių pasaulio sporto šventę, 
turėjo sužaisti Sydnejuje prieš Kovo 
komandą. Kovas laimėjo 30 taškų 
persvara. Per paskutines sporto šven
tes pasirodė, kad Kovo klubas turi 
gražią ateiti su savo žemiau 18 metų 
krepšininkais, kurie laimėjo pirmą 
vietą.

Neatsilieka ir Adelaidė. Visados 
sporto šventėse dalyvauja su pilnu 
sąstatu ir per paskutines Pabaltiečių 
šventes, (vykusias Adelaidėje, Petras 
Urnevičius su savo penkiais metimais 
užtikrino lietuviams pergalę vyrų 
krepšinio varžybose. Petras yra lai
mėjęs Henriko Šalkausko medalių, 
kaip iškiliausias sporto švenčių krep
šininkas.

Varpo sporto klube Rikis Leknius ir 
Stasys Ragauskas buvo pakviesti 
žaisti už valstijos pirmos divizijos 
komandas. Rikis su St. Kildos klubu 
apvažiavo Pietų Ameriką ir buvo 
skaitomas vienas iš kovingiausių 
komandos narių. Edis Ragauskas 
žaidė už St. Kildos pirmos divizijos 
komandą.

Varpas per visą savo gyvenimo 
laikotarpi yra žaidęs Viktorijos aukš
čiausioje A klasėje t.y. Business 
House. Per tą laiką yra laimėjęs dvi 
pirmenybes. Pirmoji buvo prieš 30 
metų, antroji prieš dvejus metus. Prieš 
finalines rungtynes, prieš dvejus 
metus, Varpas išmušė iš finalų galingą 
ANZ.I. komandą, kur Povilas Adoma
vičius žaisdamas centru sumetė 28 
taškus ir rungtynės buvo lietuvių 
laimėtos 6 taškų persvara. Povilas 
taip pat yra laimėjęs Henriko Šal
kausko medalių. Varpiečiams yra 
siūlomos iš australų komandų viso
kios lengvatos žaisti už juos aukštose 
divizijose. Sportininkai atsisako pri
imti šiuos pasiūlymus ir aukoja savo 
laisvalaikį lietuviškam jaunimui. Edis 
Ragauskas treniruoja vyrų komandas, 
Dovydas Sadauskas žemiau 14 m. 
berniukus ir Povilas Adomavičius 
žemiau 18 metų berniukus.

Bulleen moterų komanda šiais 
metais laimėjo B klasės pirmenybes. 
Šioj komandoj žaidžia trys buvusios 
Viktorijos rinktinės žaidėjos. Rasa 
Statkuvienė, Angelė Tamošiūnaitė - 
Kristens ir Rita Šidlauskaitė. Koman
da treniruoja Gabija Žiedienė.

Atgyja senieji klubai. Brisbanės 
Baltijos klubas pirmą kartą po ilgos 
pertraukos pereitais metais, pasi
rodė sporto šventėje.

Lietuviška dvasia smarkiai plaka 
sportininkų širdyse. Paaaukodami 
paskutinę laisvalaikio minutę Jie 
sportuoja, lanko mokyklas, dalyvauja 
parengimuose ir visa tai daro nevien 
tik sportui, bet mato kad per sportą 
galima išlaikyti lietuvišką bendruo
menę. Sutinku su Leonu Baltrūnu, kad 
reiktų mums visiems atkreipti dides
ni dėmes( i Jų pastangas. Juk dažnai

varpo Čempionės

Varpo klubo Bulleen moterų komanda laimėjusi B klasės pirmenybes.
Iš kairės klūpo:
Diana Benks, Rasa Statkuvienė ir Janina Juchnevičienė.
Stovi: Jūratė Liubinlenė, Bronė Pikelytė - May, Angelė Tamošiūnaitė - 
Kristens ir Gabija Žiedienė.

jie aukojasi be jokio užnugario, be 
jokios galimybės pasikalbėti apie 
praėjusius laikus, apie buvusias 
žvaigždes, apie buvusius (vykius. Nėra 
progos pasisemti lietuviškos dvasios 
draugiškoj nuotaikoj, susipažinti su 
buvusiais iškiliais krepšininkais ir 
vadovais. Šio tipo lietuviško lobyno 
pasisemti jaunimas gali tik per 
draugišką bendravimą.

Formalios institucijos, kaip organi
zacijos ir mokyklos gali tik suteikti 
žinias, bet retai uždega jaunuolį, 
veikti lietuvybės naudai. Būdavo 
laikai, kai vienas prie kito prieidavo, 
vyresnis prie jaunesnio ir prasidėdavo 
kalbos apie atsieklmus ir ateitį. 
Rezultate žiūrėk jau Jaunuolis kan
didatuoja kur nors į valdybą.

Viktoras Adomavičius

REMKIME JAUNIMO KONGRESĄ

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

KRISTUS

Jėzus paklausė Mortos" Ar tu tiki 
tai?" Ar tiki, kad aš esu tas, kuris 
sugrąžins tavo broliui gyvybę tą 
dieną, kurioje maloningasis Dievo 
nutarimas bus įvykdytas visos žmoni
jos naudai. Morta atsakė: "Taip 
Viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Kristus, 
gyvojo Dievo Sūnus, kuris atėjo į šį 
pasaulį". (Jono 11:26, 27) Nuo to 
laiko, kai žmogus įpuolė į nuodėmę ir 
mirtį, Dievas davė žmonijai pažadus 
siųsti Gelbėtoją. Abraomui buvo 
duotas pažadas, kad jo "sėkla 
palaimins visas žemės gimines". (1 
Moz. 12:1-3; 22:18) Apaštalas Povilas 
aiškina, kad toji pažadėtoji "sėkla" 
yra Jėzus. (Gal. 3:16) Morta irgi 
žinojo apie tai, o kadangi pažadėtasis 
Kristus turėjo palaiminti visas tautas 
ant žemės, todėl jis turėjo būti 
"prisikėlimas ir gyvybė".

Jau Mortos dienose mirtis buvo 
viešpatavusi žemėje daugiau kaip 
keturius tūkstančius metų. Jos brolis 
buvo numiręs, todėl ji žinojo, kad jei 
Dievas buvo žadėjęs laiminti visą 
žmoniją Kristui tarpininkaujant, tai 
užmigusieji mirties miegu turėjo būti 
pažadinti, ir ji tikėjo, kad tai padarys 
Jėzus "prisikėlime anoje dienoje".

Mylį ties* literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
ku, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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Pasitarimų popietė

Sydnėjaus sporto klubo Kovas 
valdyba kviečia visus sportininkus, 
rėmėjus ir draugus, rugpiūčio 15 
dieną, šeštadienį, pas Bronę ir Alfonsą 
Sidarus, 113a Lancaster Avenue, 
Punchbowl .

Norime aptarti sporto šventę, kuri 
įvyks Geelonge, šių metu pabaigoje.

Ta pačia proga ruošiama balandėlių 
popietė. Už mažą kainą skaniai 
pavalgysite ir linksmai praleisite laiką 
prie muzikos ir draugų tarpe. Bus 
parūpinta silpnų ir stiprių gėrimų. 
Visi laukiami. Pradžia 3 vai. p. p.

Sydnejaus s. k. Kovo valdyba

Jėzaus pasakyta: "Kas tiki į mane, 
nors ir būtų miręs, bus gyvąs". (Jono 
11:25) Čia turime aiškų pažadą 
visiems tikintiesiems, kad jie bus 
pabudinti iš miego. Pirmoj vietoj tie 
žodžiai buvo pasakyti Mortai, kad 
nemanytų, kad Lozorius mirė dėlto, 
kad neturėjo tikėjimo arba nebuvo 
paklusnus Jėzui. Lozorius tikėjo į 
Jėzų, bet vistiek mirė. Taip bus su 
visais tikėtojais nuo to laiko Iki šiai 
dienai. Bet Jėzus užtikrino Mortą, kad 
su mirtimi dar viskas nepasibaigia.

Jis pasakė: "Nors ir jis būtų miręs, 
bus gyvas", mat, žmogui bus sugrą
žinta gyvybė.

Po to Jėzus nustūmė šalin visą 
netikėjimo uždangą, ir leido giliau 
įsižiūrėti į aną "paskutinę dieną", kad 
mes galėtume geriau įvertinti beribę 
Dievo meilę, kuri prirengė gyvenimą 
visai žmonijai. Nes jis dar pasakė: 
"Kiekvienas, kurs į mane tiki, ne
mirs per amžius". Šį pareiškimą 
negalima pritaikyti esamam laikui, nes 
dabar dar visi miršta. Busimasis visos 
žmonijos gyvenimas priklauso nuo 
pabudinimo iš mirties miego. Bet 
anoje naujoje dienoje, kurioje "Tei
singumo Saulė" išblaškys nuodėmės Ir 
mirties nakties ūkanas, visi pamatys 
šviesą. Kurie tuomet gyvens Ir tikės į 
Kristų, niekad nebemirs, bet pasiliks 
gyvi per amžius kaip žmoginės esybės.
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Informacija
Aukos SYDNEJUJE

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

P. Darius ACT $ 5
P. Šulys VIC $10
J. Vizbaras VIC $10
Sale Apylinkė VIC $30

NAUJI
M.P." SKAITYTOJAI

J, M. Vaitas QLD
S. Gailiūnaitė NSW

SALE
Metinis Sale seniūnijos narių susi 

rinkimas įvyko liepos mėn. 5 d., 
Vitkauskų namuose.

Susirinkimą atidarė E. Eskirtienė ir 
tylos minute buvo pagerbti pereitais 
metais mirusieji.

Sekretoriauti pakviesta A. Matuke- 
vičienė. Perskaitytas pereitų metų 
protokolas ir apžvelgta pereitų metų 
veikla. Pasidžiaugta, kad Čia nereikia 
važinėti ir ieškoti nario mokesčio, 
taip jau priprasta, per metinį susi
rinkimą visi tautiečiai apsimoka be 
paraginimų.

Visa metinė korespondencija buvo 
sekretorės perskaityta ir paeiliui 
išdiskutuota. Priimtas dėmesin Krašto 
valdybos bendraraštis, kuriame pra
šoma skubi finansinė parama.

Visų pritarimu nutarta paaukoti 
Krašto valdybai $100, VI Pasaulio 
Jaunimo Kongresui $30 ir tuo paCiu ir 
kiekvienais metais abiems lietuviš
kiems laikraščiams po $30.

Lietuvos Kronikos Sąjungai (spaus
dinti ir versti į svetimas kalbas) 
nutarta rinkti aukas. Ateičiai buvo 
pramatyta suruošti prieš kalėdines 
pamaldas ir Kariuomenės Šventės 
minėjimą. Dalyvauti "visų tautybių 
pamaldose" su tautiniais rūbais ir savo 
vėliava. .

Per ilgąjį savaitgalį suruošti A. ir K. 
MatukeviCių ūkyje žuvavimo varžybas 
kurių pelnas skiriamas "Baltic News" 
paremti. Po susirinkimo šeimininkė 
visus pakvietė pasivaišinti kava ir 
pyragaičiais ir toliau pabendrauti.

E. E.

Geelongas
Staiga Geelonge liepos 9 dienų mirė 
Jonas Normantas.

Velionis buvo aktyvus Bendruomenės 
narys, savo aukomis rėmė visus fondus 
veikiančius Australijoje ir JAV-bėse. 
Dar prieš keletą mėnesių ragino 
tautiečius remti Mažosios Lietuvos 
Fondą ir užsiprenumeruoti "Laisvąją 
Lietuvą".

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 16 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p. šaukiamas ALB Sydnejaus 
Apylinkės visuotinas susirinkimas 
Lietuvių namuose Bankstowne. Nu
matytu laiku nesusirinkus kvorumui, 
už pusės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus teisėtas, ne
žiūrint susirinkusiųjų skaičiaus. Susi
rinkimui numatyta sekanti

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai
3. Mandatų komisijos tvirtinimas
4. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas
5. Ataskaitiniai pranešimai : a) 

pirmininko, b) iždininko, c) rev. 
komisijos, d) Garbės teismo.

6. Rinkimai: Valdybos, Revizijos 
komisijos ir Garbės teismo.

7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas.

8. Organizacijų ir draugijų veiklos 
pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10. Susirinkimo uždarymas.

Visi tautiečiai prašomi susirinkime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ALB Sydnejaus apylinkės valdyba.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį 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. Iždininkės pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Valdybos rinkimui.
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

Artėjant Sydnejaus Lietuvių Mote
rų Socialinės Globos Draugijos meti
niam susirinkimui kuris įvyks rugpjū
čio 2 dieną su šių metų naujos 
valdybos rinkimais, man sudaro didelį 
įdomumą ir kiek susirūpinimo. Drau
gija per daugelį metų mūsų Bendruo
menėje velkė kaip garbinga draugija. 
Nuo pat įsisteigimo 1954 metų 
sąžiningai dirbo.

Keitėsi valdybos, bet vis ta pačia 
vaga dirbo labdarybės labui, neaplei- 
džiant mūsų tautiečių nelaimėn bei

Sydnejaus "Dainos" choro

VIDURŽIEMIO VAKARAS

rugpjūčio J 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.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East. Terrace, Bankstown 
Tel. 7<)« 1414

D E M E S I O JAUNIME

Kiekvieną penktadienį'nuo 9 vai. vakaro iki 3 vai. ryto klube rengiamas

DISCO VAKARAS

Groja " RŪMO RS" night spot DISCO

įėjimas visiems $ 5.00. Kviečiame atsilankyti.

• •••••••••••••••••a

SMORGASBOARD

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

Kaina tik $ 4.00.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS 

Maloniai kviečia visus dalyvauti linksmoje

J VAKARONĖJE ►
rugpiūčio 1 d. šeštadienį 7 vai. vak. Lietuvių namuose N. Melbourne.

Programa: Vakarienė. Loterija. Šokiai. ►
• •
4 Stalai užsakomi pas J. Petrašiūnienę Tel. 232 5034. k

Melbourne Dainos Sambūris

ligon patekusių. Pastatė Sodybą, kuri 
šiandien yra draugijos pažiba, nežiū
rint bei kokių kritikų. Visos dirbom 
glaudžiai idealistiškai ir tie idealai, be 
abejonės, pasiliko iki šiandien.

Prisimindama praeitus pa
sidarbavimus ir bendravimą nuošir
džiai raginu visas Sydnejaus moteris 
sekti bei žengti tom pačiom pėdsa- 
kom, neapleidžiant tos garbingos 
draugijos.

Dabar proga parodyti, visų vienin
gumą, dalyvaujant kuo skaitlingiausiai 
metiniame susirinkime ir išrinkti naują 
valdybą.

Nors esu toli nuo jūsų, bet mintimis 
su jumis, ir su dideliu įdomumu seksiu, 
nemanau kad mane nuvilsite.

Geriausios sėkmės
Ona Baužienė B.E.M. - Adelaide.

direktorius.
Naujos jėgos iškels naujų minčių ir 

suaktyvins klubo veiklą. Pareiškimai 
kandidatuoti į klubo valdybą (Board 
of Directors) 87-88 metams yra 
gaunami klubo raštinėje. Prieš siūly
dami kandidatą siūlytojai turi gauti 
raštišką sutikimą, kad kandidatas 
sutinka būti renkamas į klubo valdybą. 
Tas sutikimas yra atspausdintas 
pareiškimo formoje ir turi būti 
kandidato pasirašytas.

Pareiškimai turi būti grąžinti klubo 
sekretoriui nevėliau kaip iki 6 dienos 
rugsėjo mėn. 1987 m. 4 v. p.p.

J. Gervinąs - sekretorius
NEW DIRECTORS REQUIRED
Nominations to the Board of 

Directors of the Lithuanian Club Ltd. 
for 1987-88 must be submitted to the

REIKALINGI KANDIDATAI
Sydnejaus lietuvių klubo valdyba 

baigia savo kadenciją rugsėjo 27 d. 
kada įvyks klubo metinis susirinkimas.

Secretary of the Club by 4 p.m. on the 
6th of September 1987.

Nomination forms are obtainable at 
the Club's office and must be signed

Ateinančiai naujai valdybai reika- by two foundation or ordinary 
lingi direktoriai, todėl kviečiame members of the Club and by the 
gerbiamus narius kandidatuoti į klubo nominee. J. Cervin - Secretary

* J
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