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SENATORIAI PA 
STEPON.

Dvidešimt penki senatoriai spalio 
22 d. laiške kreipėsi j Sovietų 
Sąjungos Religinių, reikalų tarybos 
pirmininką Konstantiną Karčevą dėl 
vyskupo Julijono Steponavičiaus jau 
daugiau kaip 26 metus užsitęsusią 
tremtį. Atkreipdami K. Karčevo 
dėmėsi i tai, kad spalio 18 d. vyskupui 
Steponavičiui sukako 76 metai, sena
toriai prašo Karčevo pasirūpinti 
vyskupo sugrąžinimu J Vilnių, kad jisai 
vėl galėtų eiti Vilniaus arkivyskupo 
jos apaštalinio administratoriaus pa
reigas.

Laiško pradžioj senatoriai išdėsto 
priežastis dėl kurių vyskupas Stepo
navičius buvo ištremtas, būtent, kad 
atsisakė kunigams įsakyti, kad neka- 
techizuotų jaunimo, neleistų jam 
dalyvauti religinėse eisenose, už
draustų vaikams būti klapčiukais. Be 
to, sako senatoriai, vyskupas prieši
nosi valdžios pastangoms kištis į 
seminaristų parinkimą kunigystei bei į 
seminarijos fakulteto paskyrimus.

Senatoriai pažymi, kad vyskupas 
Steponavičius jau daugiau kaip 26 
metus vargsta tremtyje nors jis niekad 
nebuvo nei formaliai apkaltintas kokiu 
nors prasižengimu prieš valstybę nei 
valdžios teisiamas. Šiose aplinkybėse, 
vyskupo ilgametis baudimas senato
riams atrodo "neįtikimas".

Toliau laiške cituojamas Aleksan
dro Yakovlevo, dirbančio Valstybės ir 
Teisės Institute Sovietų Sąjungoje,

PAŠA
BUVĘS KGB AGENTAS

Vladimir Titov, buvęs KGB agentas 
Sov. Sąjungoj, spalio mėn. buvo 
išmestas iš Sovietų Sąjungos. Titov 49 
m., atvykęs į Izraelį papasakojo apie 
psichiatrines ligonines Sov. Sąjungoj. 
Jis pats išbuvo penkeris metus 
psichiatrinėj ligoninėj: nuo 1982 iki 
1987.

1961 m. Titov, keliavęs kartu su 
KGB slaptąja policija, staiga buvo 
nusiųstas į psichiatrinę kliniką. Pasi 
rodo, kad jį nubaudė už pasakymą 
teisybės vakarų žurnalistams, jog 
statant Sibire natūralių dujų vamz
džių tinklą, naudojo kalinių darbo 
jėgą.

Kai jis vėl vakarams pranešė apie 
kalinamuosius psichiatrinėse ligoninė
se, tai 1982 m. jį įkišo į tikrą 
psichiatrinę ligoninę.

Tokiose ligoninėse sąlygos yra 
žiaurios, kaliniams yra duodami vais
tai švirkštais ar piliulėmis , ardą 
mintis ir veikiančius nervinę sistemą 
taip, kad daugelis nusižudo.

Anatoly Koryagin, išleistas šįmet į 
laisvę sako tą patį kaip ir Titov.

Vakariečiai mano, kad Sov. Sąjun
goj psichiatrinėse ligoninėse yra 1000 
pacientų, bet Sergei Grigoryants, 
"glasnost" žurnalo redaktorius teigia, 
kad keli tūkstanCiai kenCia psichi
atrinėse ligoninėse.

Titov pareiškia, kad daktarai yra 
sadistai. Pacientai yra politiniai 
kaliniai, protestavę dėl religijos 
suvaržymo ar kritikavę santvarką.

Grigoryants sako, kad įvairių 
vietovių viršininkai, jei nemėgsta

REMIA VYSKUPĄ 
XVI ČI U

teigimas“Washington Post" dienraš
tyje, kad galimas dalykas, jog sovietų 
valdžia panaikins vidinę tremtį. Sena
toriai stipriai pasisako už tokią 
reformą, bet priduria, kad dėl vyskupo 
amžiaus bei jo ilgų metų tremtyje, jis 
turėtų būti tučtuojaus paleistas, 
nelaukiant reformų pravedimo.

Šio laiško iniciatoriai buvo senato
riai Donald Rlegle (demokratas iš 
Michigano) ir David Durenberger 
(respublikonas iš Minnesota), kurie 
sutiko pirmininkauti naujai įsteigtai 
Senato Lietuvos Katalikų Religinės 
Laisvės Grupei. Šis laiškas yra 
pirmasis tos grupės veiklos projektas. 
Senato grupė, kaip ir panaši grupė 
atstovų rūmuose, glaudžiai bendra
darbiauja su Lietuvių Informacijos 
Centro skyrium Washingtone.

Neįskaitant senatorių Riegle ir 
Durenberger, šie senatoriai taipogi 
pasirašė spalio 22 d. laišką: Alfonse 
D'Amato, Joseph R. Biden, Jr., Jeff 
Bingaman, Rudy Boschwitz, Quentin 
N. Burdick, John H. Chafee, Kent 
Conrad, John C. Danforth, Christo
pher J. Dodd, Pete V. Domenici, John 
F. Kerry, Frank R. Lautenberg, 
Patrick J. Leahy, Carl Levin, Spark M,. 
Matsunaga, Howard M. Metzenbaum, 
Daniel Patrick Moynihan, Frank H. 
Murkowskl, Don Nickles, Clairborne 
Pell, Larry Pressler, Paul Simon, ir 
Timothy E. Wirth.

(LIC)

LILYJE
kokio nors žmogaus, gali jį įkišti 
neapibrėžtam laikotarpiui.

Neseniai sovietų valdžios laikraš
tyje žurnalistas kritikavo psichiatri
nes ligonines ir siūlė peržiūrėti 
patalpintųjų bylas.

Nežiūrint tokių pareiškimų spau
doj, Titov teigia, kad disidentų būklė 
dabar yra net blogesnė.

VAŠINGTONAS
JAV-bių Gynybos sekretorius Cas

par Weinberger pasitraukė iš pareigų. 
Jo vietą perima Frank Carlucci, 57 m., 
vaikaitis italų emigranto, dirbusio 
akmenskaldžiu.

Weinberger pasitraukia dėl žmonos 
ligos - vėžio ir artriCio.

Caspar Weinberger liko visą laiką 
lojalus prezidentui Reaganui.

Frank Carlucci buvo Tautinės 
Apsaugos patarėjas. į jo vietą 
paskirtas Tautinės Apsaugos leite
nantas - generolas Colin Powell, 
pirmas juodaodis, gavęs tokį aukštą 
postą.

KINIJA
VakarieCiai mano, kad Kinijoj 

prasidėjo nauja era, nes buvęs vadas 
Deng užleido vietą Zhao Ziyangui, 68 
m. Valdžia susidės iš penkių asmenų.

Zhao "dešinioji ranka" bus Li Peng, 
59 m. Kiti nariai taip vadinamo 
"valdžios komiteto" yra: Yao Yilin, 
70 m., Qiao Shi, 63 m. ir Hu Qili, 58 m.

Zhao žurnalistams pareiškė, kad 
kiniečiai nori tokio vado, kuris kelia 
algas, nekeldamas prekių kainų. Jo 
valdymo laikais to nebūsią galima 
įvykdyti.

Saulėlydis Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff

CANBERRA
AUSTRALIJOS BALTU DIENOS

Šių metų spalio 20-21 dienomis 
Canberroje , (vyko Baltų v Tarybos 
organizuojamos, Baltų Dienos. Tai 
Baltų Tarybos prieš keletą metų 
įvestas tradicinis metinis įvykis. Pagal 
nusistovėjusią tvarką pirmą dieną 
vyksta Baltų Tarybos pasitarimai su 
pabaltiečių centrinių organizacijų 
atstovais.

Antrą dieną prasideda lankymosi 
pas kai kuriuos parlamentų narius ir 
baigiasi su Iškilminga vakariene Par
lamento rūmuose. Šių pietų fundato
riais būna Baltų Tarybai palankūs 
parlamento nariai. Šiais metais Pa- 
baltiečiams šį malonumą suteikė, t.y. 
šio vakaro šeimininkais buvo senato
riai Peter Baume, David Brownhill, 
Brian Harradine ir Graham Richard
son.

į šią vakarienę būna kviečiami 
pabaltiečlams palankūs bei įtakingi 
politikai iš Australijos valdžios bei 
opozicijos. Šiais metais garbingųjų 
svečių - parlamentarų tarpe matėsi 
laikinas ministras pirmininkas Lionei 
Bowen . ministerė Ros Kelly, opozici
jos designuoti ministrai (shadow 
ministers) John Spender, A. Messner, 
Peter Reith, Alan Cadman, Jim Short, 
opozicijos vadovo pavaduotojas Ian 
Sinclair ir Australų Demokratų parti
jos pavaduotojas Dr. Macklin. Viso 
dalyvavo apie trisdešimt parlamen
tarų ir dvidešimt pabaltiečių atstovų. 
Šalia Baltų Tarybos narių lietuvius 
atstovavo K rašto valdybos pirmininkė 
Dana Baltutienė, Lietuvių Informa
cijos Biuro atstovas Gintis Kaminskas, 
advokatas Ridas Daukus ir Dr. 
Antanas Stepanas - pastarieji trys iš 
Canberros.

Vakarienės metu pagrindines kal
bas tarė: Sen. Peter Baume, Baltų 
Tarybos pirmininkas Laurie Cox, 
Lionel Bowen . Ian Sinclair, Dr. 
MacklinirSen. Harradine^kurio kalba 
ypatingai sužavėjo klausytojus savo 
gilumu ir jautria įžvalga į pabaltiečių 
dabartinę politinę būklę sovietų 
okupacijoje.

Pabaltiečių Tarybos posėdžiai apė
mė, visąs r.iūsų bendruomenei svarbią
sias temas, pradedant tariamųjų karo 
nusikaltėlių klausimu ir baigiant 
Baltų politine veikla Vakarų Euro
poje. Aptarta buvo ir "glasnost" 
reikšmė Baltų kraštams. Laike dviejų 
dienų įvyko keturi posėdžiai. Viso 
buvo praleista apie dešimt valandų 
pasitarimuose, diskusijose, karštuose 
debatuose. Taigi galima, sakyti, kad 
mes čia Australijoje turėjome pabal
tiečių mažą konferenciją. Joje daly 
vavo dvidešimt atstovų iš latvių, estų 
ir lietuvių bendruomenių. Buvo ap 
tarta visa eilė einamųjų reikalų, kaip 
pav. bendravimas tarp Baltų Tarybos 
ir centrinių komitetų, mūsų bendruo
menės pažiūros. Baltų organizacijų 
rolė, atkvietimas ekspertų iš užsienio, 
kaip prieiti prie vietinės spaudos ir 
įtakingų asmenų, karo kriminalų 
įstatų pakeitimas ir daugelis kitų 
svarbių reikalų.

Kokie mano bendri įspūdžiai apie 
Baltų Tarybos veiklą ir Tarybos 
suruoštas Baltų Dienas? Susumavus 
vienu žodžiu - puikūs. Dvi dienas 
posėdžiaudama turėjau progos susipa 
žinti su šio komiteto nariais iš arčiau. 
Baltų Taryba yra talentingų ir 
sumanių asmenų rankose. Bent pusė 
jų yra iš jaunosios kartos. Bendrai 
komitetas yra pajėgus ir dinamiškas. 
Puikiai jam pirmininkauja Laurie Cox, 
nors jo darbas nepavydėtinas. Vado
vauti komitetui,kuriame randasi tiek 
daug energingų, o galbūt galima 
pasakyti kartu ir ambicingų asmenų, 
nėra lengva.

Labai gerų įspūdį man suteikė 
jaunieji latvių ir estų advokatai, kurie 
suorganizavo ir pravedė pasitarimus 
su parlamentarais. Baltų delegacija 
lankėsi pas John Howard, Ian Sinclair, 
Lionel Bowen Alan Cadman ir Peter 
Reith. Buvo aptarta karo nusikaltėlių 
ir karo kriminalų įstatymo pakeitimas, 
"glasnost" politikos pasėkos Baltų

Nukelta į antrą pusi.
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DIENOS . . . Atkelta iš 1-mo pusi.

LIETUVIU, LATVIU IR ESTU 
BENDRUOMENIŲ VADOVAI

Kairėje: E. Voitkūns - Latvijos Australijos ir. N. Zelandijos Krašto v-bos 
pirm, gyvenantis Adelaidėje, Dana Baltutienė - A.L.B Kašto valdybos 
pirmininkė ir J. Magraken - Estų Sąjungos Tarybos Australijoje pirmininkas.

kraštams ir žmogaus teisės po sovietų 
priespauda. Bendruose pasikalbėji
muose ir vėliau vakarienės metu 
išryškėjo, kad Baltų Taryba yra labai 
gražiai save užsirekomendavusi pas 
visą eilę įtakingų politikų, kurie su 
malonumu sutinka talkininkauti mums. 
Praeitais metais buvo pravesta Baltų 
rezoliucija parlamente, šiais metais 
reikia tikėtis, ateis mums į pagalbą 
svarstant įstatymo pakeitimą. Šito
kios rūšies veikla mūsų bendruomenei 
yra labai svarbi. Tik per pažintis su 
įtakingais įvairių partijų politikais 
mes galime pravesti savo politinę 
akciją, atsiekti didesnių žmogaus 
teisių Baltų kraštuose ir viešai kelti 
Baltų nepriklausomybės bylą. Žino
ma, norint išgauti paramos, reikia 
įdėti nemažai pastangų, reikia įsiteik

PASAULYJE
armėnai

Armėnai yra viena iš Sov. Sąjungos 
etniškų grupių, kurie geriausiai gY7^'

išemigruoti į JA V-bes pakilo iki 5000 
spalio mėn.

Daugybė armėnų jau seniai gyvena 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Kadaise 
buvusi didelė šalis, Armėniją dabar 
sudaro tik 3.2 milijonai gyventojų; tai 
mažiausias kraštas Sov. Sąjungoj 
dydžio atžvilgiu.

Tie, kurie dabar amerikiečių amba
sadoj Maskvoj prašo vizų išemigruoti, 
turi giminių laisvuose kraštuose. 
Žurnalistams armėnai disidentai pa 
sakoja, kad jiems nusibodo gyventi 
nuolatinėj baimėj, jeigu dėl ko nors 
užsirūstins komunistų partijos parei
gūnas, nes suareštavimas ir nuteisimas 
sunkiesiems darbams kalėjime neiš
vengiamas.

Nežiūrint to, kad yra sunku gauti 
leidimus išvykimui iš Sov. Sąjungos, 
kasdien daugybė armėnų prašo ameri
kiečių ambasadoj vizų.

JUGOSLAVIJA

Pietų Jugoslavijoj gali išsivystyti 
civilinis karas tarp albanų ir slavų, 
daugiausia serbų. Atrodo, kad civili
nio karo pradžia jau vyksta.

Ortodoksų bažnyčios būna puola
mos, vėliavos nudraskomos, javai 
sudeginami.

Albanų tautybė Jugoslavijoj greitai 
auga skaičium ir netrukus bus dydžio 
atžvilgiu trečioji tautybė po serbų ir 
kroatų.

Pietinė Jugoslavijos dalis Kosovo 
greitai bus paglemžta albanų, nes 
serbai bėga į kitas sritis. Manoma, kad 
albanai, aršūs nacionalistai pietinėj 
Jugoslavijoj, nori valdyti Albaniją, 
Kosovo sritį, vakarinę Macedonijos 
"Mūsų Pastogė" Nr. 44 1987. 11. 9. 

ti, kaip senas posakis sako: "Jei 
netepsi, nevažiuosi".

Puikiai suorganizuoti baltų pietūs, 
kaip tik suteikė tokią progą. Kulina
rija aukštos kokybės, rinktiniai vynai, 
puikus didelis palankumas ir pagarba 
pabaltiečiams. Reikia manyti, kad šios 
kalbos neliks tuščiais žodžiais ir kad 
mūsų užtarėjai neapleis mus vienuo
liktoje valandoje. Reikia manyti, kad 
kitais metais vaišės vyks naujuose 
parlamento rūmuose ir vėl viskas eis 
jau tradicine tvarka.

Pažindama Baltų Tarybos pajėgumą 
politinėje ir organizacinėje srityje, 
dedu visas viltis ir kviečiu visus 
Australijos lietuvius remti jų veiklą.

D. M. Baltutienė
AI.B Krašto valdybos pirmininkė.

dalį, pietinę Serbiją ir pietinę Monte
negro.

Prieš 20 metų slaviškoji dauguma 
gale ,s 11tikt r paprast Jį °5iVou’i?
Dabar reikalai apsisuko kitaip. Vienas 
Jugoslavijos komunistų partijos prezi
diumo narys pareiškė, kad viena 
etnikų grupė slavus iš Macedonijos 
jau išstūmė.

Kosovo srityje reikalai yra tragiški. 
Viešai pareiškiama albanų naciona
listų, kad serbų moterys turėtų būti 
albanų prievartaujamos.

Borislav Jovič, serbų partijos pre
zidentūros narys pareiškė, kad dabar 
jau yra dvi Albanijos: viena šiaurėj, o 
kita pietuose, kaip kad perdalintos 
šalys - Vokietija ar Korėja.

KREMLIUS
Prieš dvejus metus Boris Yeltsin 

užėmė postą, kaip Maskvos partijos 
vadas, kai Viktor Grišin buvo atleis
tas.

Boris Yeltsin, 55 m., stipriai palaiko 
Gorbačiovo reformas. Spalio 21-mą 
buvo partijos centrinio komiteto 
susirinkimas, kuriame Yeltsin apkal
tino per lėtą reformų vyksmą ir 
pasakė, kad dėl to iš dalies yra kaltas 
Yegor Ligačiov, antrasis vadas po 
Gorbačiovo.

Komunistų partijos sekretorius 
Anatoly Lukyanov raštiškai pareiškė, 
kad Yeltsino ateitis yra Politbiuro ir 
Maskvos partijos hierarchijos rankose. 
Atrodo, kad KGB slaptosios policijos 
direktorius Viktor Čebrikov kritiškai 
žiūri į minėtą Yeltsino kalbą, kurioje 
apkaltino neskubėjimą vykdyti refor
mas. Maskvoje pasklido gandai apie 
visą šį reikalą.

Sovietų Tass žinių agentūra nurodė 
sovietų laikraščių redaktoriams, kad 
apie tai nerašytų. Tas nurodymas 
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buvo pabrėžtas: "Kategoriškai ne!"
Yeltsin, ankstyvesnėj prakalboj 

išsireikšdamas: ” Nors kartą mes turim 
sustabdyti melus”, užpykino Polit- 
biurą.

Pernai, 27-tame partijos kongrese, 
Yeltsin savo prakalboje klausė kodėl 

Sov. Sąjungoj neįmanoma "išrauti iš 
šaknų" biurokratizmo ir pasinau
dojant galia skriaudimo kitų.

įdomu ar užteks tik pabarimo ir 
Yeltsin liks savo poste.
ARARATO KALNAS

Įvairios žinių agentūros praneša, 
kad buvęs JA V-bių astronautas James 
Irwin, 1971 metais vaikščiojęs mėnu
lyje, šiuo metu randasi Ararato kalno 
papėdėje. Jis tikisi gauti leidimą 
skristi virš Ararato, aukščiausio kalno 
Turkijos kalnynuose. Ararato kalnas 
yra 5,165 metrų aukščio. James Irwin 
tiki, kad Nojaus arkos liekanos yra 
Ararato kalno viršūnėje.

Irwino ankstyvesni bandymai šeše- 
rių metų laikotarpyje visada baigėsi 
nelaimingai: lipdamas nukrito ir 
sunkiai susižeidė; draugai susirgo ir 
lipimą teko atidėti vėlyvesniam laikui; 
partizanai stipriai veikė kalnuose ir 
dėl to buvo pavojinga lipti į Ararato 
kalną.

Pernai policija jį sulaikė viešbutyje 
ir apklausinėjo dėl to, kad be leidimo 
skraidė virš kalno.

Biblijoje sakoma, Dievas liepė Nojui 
pastatyti arką, kad būtų išgelbėta 
žmonija ir gyvūnija tvano metu. Lietui 
paliovus lyti, ta Nojaus arka sustojusi 
ant Ararato kalno viršūnės.

Irwin, 57 m., 1973 metais pasi 
traukė iš JA V-bių erdvių programos 
dalinio.

Irwin nėra vienintelis, bandęs 
surasti Nojaus arkos liekanas, atsi
randa ir konkurentų.

MASKVA
Mikhail Gorbačiov pasakė prakalbą 

6000-čiams komunistų partijos na
riams pasmerkdamas Stalino laikais

LIETUVOJE
Rugsėjo 28 d. LKP CK ir LTSR 

Ministrų Taryba priėmė nutarimą 
"Dėl individualios gyvenamųjų namų 
statybos vystymo respublikoje". Nu
tarime pažymima, kad respublikoje 
"sukauptas tam tikras teigiamas 
individualios gyvenamųjų namų sta
tybos patyrimas". Bet nepaten
kinamai organizuota statybinių me
džiagų ir gaminių prekyba.

Kad būtų išplėsta individuali (pri
vati) gyvenamųjų namų statyba, 
prisidedanti prie kiekvienos šeimos 
aprūpinimo atskiru butu arba namu iki 
2000 metų, valdžia nutarė imtis 
neatidėliojamų priemonių, kurios pa
dėtų žymiai išplėsti privačių namų 
statybą. Valstybinis plano komitetas 
įpareigotas visiškai aprūpinti ją staty
binėmis medžiagomis. N amams statyti 
bus suteikiami sklypai visuose respub
likos miestuose, išskyrus Neringos 
Palangos miestus. Išgyvenusiems Pa
langoje ne mažiau kaip penkerius 
metus, privačių namų statybai sklypai 
bus skiriami už miesto ribų, kaime.

Nustatyta, kad privačiam namui 
statyti suteikiami tokio ploto sklypai: 
respublikinio pavaldumo miestuose - 
iki 0,06 hektaro (600 kv. metrų), 
rajoninio pavaldumo miestuose, mies
to tipo gyvenvietėse ir respublikinio 
pavaldumo miestų priemiesčių kvar
taluose - iki 0.15 hektaro, ir kaimo 
vietovėje - iki 0,25 hektaro.

Privačių namų statybai projektus 
rengia miestų ir rajonų architektų 
tarnybos, projektavimo organizacijos 
ir prie jų įsteigti projektavimo 
kooperatyvai, taip pat architektai ir 
statybos inžinieriai bei technikai. 

padarytus nusikaltimus ir gynė savo 
pravedamas reformas. Nežiūrint Sta
lino pasmerkimo dėl vykdomų žudynių 
1930 metais, Gorbačiovas pateisino 
Stalino pastangas kolektyvizacijos 
atžvilgiu. Apie Trockį Gorbačiovas 
išsireiškė, kaip puoselėjusį idėjas, 
kurios buvo prieš socializmą ir būtų 
sugriovusios valstybę.

70 metų jubiliejaus proga Gorba
čiovo pasakytos prakalbos Sov. Sąjun
gos piliečiai klausėsi televizijoje.

Gorbačiovas taip pat pasmerkė 
Stalino puoselėtą savo asmens gar
binimą, kas rodęs nukrypimą nuo 
socializmo pagrindų.

Sovietų intelektualai, palaikę Gor
bačiovo reformas, tikėjosi, kad jis 
pilnai pasmerks ir Stalino 25-kerii 
metų valdymo laikais žmonių žudy
nes, kurios vyko kolektyvizacijos 
laikais.

NED KELLY

"Garsusis Australijos plėšikas Ne< 
Kelly buvo persekiojimo auka", pa
reiškė Viktorijos valstijos Aukščiausio 
Teismo teisėjas John Phillips.

Jis teigia, kad Ned Kelly buvo 
nusikaltėlis, bet jį nuteisė pakarti "už 
akių". Ned Kelly negavo teisės teisme 
pasisakyti, kas lietė kaltinimus, me
tamus jam. Jo teisme net nebuvo. Neo 
Kelly buvo nuteistas remiantis polici
ninkų parodymais.

Teisėjas John Phillips, perskaitęs 
bylas Ned Kelly nuteisimo 1880 m- 
pagal kurį jam priteisė mirtį kartu
vėse, parašė veikalą "The Trial o 
Ned Kelly" (Ned Kelly Teismas)
Tame veikale išryški, kad policijos 
ekspedicija, išsiųsta Ned Kelly sugau
ti, dviejų dienų teismo eigoje buvo 
tarsi "teisybės žinovai" arba pagrin
diniai kaltininko pasmerkėjai.

Teisėjas John Phillips knygoj* 
klausia koks būtų buvęs sprendimas 
Ned Kelly atveju, jei byla būtų buvus 
pravesta pagal dabartinę teisiu* 
procedūrą.

v aisty Dine i leiuyKiai pavesta išleis 
vienbučių gyvenamųjų namų ir ūkini 
pastatų tipinių projektų spalvot 
katalogą.

VIS DAR GIRTAUJAMA
LKP kontrolės komisija patikrino 

kaip Alytuje vykdomas nutarimas dė 
girtavimo ir alkoholizmo įveikimo 
Alytaus miesto komiteto sekretorius 
S. Rybakovas paaiškino, kad šiaii 
metais rajone padaugėjo girtavimo 
atvejų, daugiau varoma naminėj 
degtinės. Vis dar girtaujama darbo 
vietose. Daugiausia darbininkų į 
tarnautojų į blaivyklą atvežama iį 
mėsos, medvilnės, namų statyba 
kombinatų, šaldytuvų, mašinų ga
myklų, taip pat iš Nemunaičio 
"Nemuno" kolūkių ir Daugų žuvinin
kystės ūkio.

NEPASIRUOŠTA ŽIEMAI
Šiluminės energijos tiekimo di 

rektorius Kazys Grigonis pasak 
spaudos atstovui, kad šiemet Lietu 
voje ruduo šaltas, todėl buvo reko 
menduota anksčiau negu numatyti 
pradėti šildyti mokyklas ir ligonines 
Tačiau, likus savaitei iki šildyme 
pradžios, dėl vadovų aplaidumo res 
publikoje žiemai dar buvo nepasi
ruošusios 23 vidurinės mokyklos, 2i 
lopšeliai - darželiai ir 41 sveikata 
apsaugos objektas.

GASTROLĖS VILNIUJE
Atvykusi iš Hamburgo, š. m. spali* 

mėnesį Vilniaus Akademiniame operos 
ir baleto teatre gastroliavo dainininki 
Vilija Mozūraitytė.
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SENA MAS K V OS TAKTIKA MIELI AUSTRALUOS LIETUVIAI
Iš sovietų ir amerikiečių paskutinių 

pareiškimų buvo aišku, kad atominių 
raketų susitarimas jau yra atsiektas ir 
tik trūksta nutarti, kada Reaganas ir 
Gorbačiovas susitiks iškilmingai at
švęsti šią retą progą pasirašydami patį 
dokumentą. Kaip tik Š. Amerikos 
užsienio ministeris Shultz nuvažiavo į 
Maskvą aptarti kada ir kur susitiks du 
didieji. Aišku, jau anksčiau galima 
būtų paskleisti gerą žinią ir šiek tiek 
nukreipti amerikiečių dėmesį nuo 
rimtų krašto problemų, kurių yra 
daugiau negu Š. Amerikai reikalinga o 
gal net ir kiek kraštas jų gali pernešti 
pakelyj nesuklupęs.

Jei Amerikai atominių raketų 
atitraukimo sutartis būtų naudinga 
dėl politinių momento sumetimų, tai 
Sovietų Sąjungai, ir ypač Gorbačiovo 
reformom, ji yra būtina. Sovietų 
Sąjunga neturi jokios vilties išbristi iš 
marksistinių pelkių be žymių eko
nominių pakeitimų. O juos įgyvendinti 
neužtenka Gorbačiovo ir visos impe
rijos gerų norų, bet reikia ir Vakarų 
bendradarbiavimo. Kapitalistai turi 
teikti Rusijai ekonominę ir technolo
ginę pagalbą ir sutikti sustabdyti 
apsiginklavimo lenktynes, kurių išlai
dos yra nesuderinamos su Gorbačiovo 
reformų realizavimu. Kad Kremliaus 
vadas paskutiniu momentu nei iš šio 
nei iš to sugalvojo pasibranginti ir 
atidėti sutarties reikalą reikalau
damas Amerikai nepriimtino naujų 
apsigynimo sistemų bandymu sustab
dymo, turėtų turėti kokią nors 
prasmę, nes sovietai politikoje veikia 
daug geriau apsigalvoję negu, saky
sim, ekonomijoj.

Ką tas Maskvos elgesys galėtų 
reikšti? 0 gal Gorbačiovas bus 
nusprendęs, kad jam ta sutartis nėra 
reikalinga? Negalėtų būti, nes Gor
bačiovas yra rimtai pasižadėjęs, 
kraštui ir partijai, reformuoti Sovietų 
Sąjungą ir taip pagerinti gyvenimo 
sąlygas. Be susitarimo su Vakarais 
Kremliaus vadas negali įgyvendinti 
numatytų pakeitimų. Taigi Gorba
čiovo elgesys gali reikšti tik atidėjimą 
pasirašymo minėtos sutarties.

Gali būti, kad Politbiuras yra 
nutaręs, kad finansinė Wall Street 
katastrofa, Irangate afera ir būsimi 
naujo prezidento rinkimai galėtų būti 
panaudoti Maskvos tikslam. Paskel
bimas Rytų-Vakarų vadų susitikimo 
datos pakeltų Reagano prestižą 
ypatingai jam nepalankiu momentu.

V. SKUODIS SUSITIKO SU 
Z U R N ALI ST AI S

Vytautas Skuodis šiomis dienomis 
būdamas Vašingtone amerikiečių na
cionaliniame spaudos klube susitiko su 
žurnalistais. Spaudos konferencijos 
metu Skuodis perskaitė trumpą pa
reiškimą apie padėtį Lietuvoje, o po 
to atsakinėjo į žurnalistų klausimus. 
Skuodis pareiškė, nepaisant sovietinės 
valdžios dabar pravedamų kai kurių 
reformų, jos politika tikinčiųjų ir 
kitaminčių atžvilgiu nėra pasikeitusi. 
Šia proga jis atkreipė dėmesį į grubų 
milicijos elgesį su kai kuriais asmeni
mis dalyvavusiais rugpjūčio 23-ios 
dienos demonstracijoje Vilniuje. Jie 
buvo apklausinėjami, bauginami ir 
šmeižiami spaudoje bei darbovietėse. 
Skuodis paminėjo Nijolės Sadūnaitės, 
Roberto Grigo, kunigo Roko Puzono, 
Vytauto Jančiausko ir Vytauto Bugu- 
šio atvejus. Religinės laisvės ir 
tikinčiųjų teisių varžymai nėra suma
žėję.

Nepaisoma įstatymų, garantuo 
jančių religinę laisvę. Valdžia ir 
toliau kiek galėdama trukdo tikin
tiesiems viešai išpažinti savo religinį 

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Tuo padidėtų ir respublikonų galimy
bės vėl laimėti rinkimus. O Maskvai 
respublikonai nėra pakeliui. Iš kitos 
pusės, susitarimą galima atidėti vė
lesniam laikui be pavojaus pakenkti 
reformų planui. Tuo tarpu finansinė 
krizė galėtų iššaukti visą eilę 
ekonominių problemų Š. Amerikoj ir 
Vakarų pasaulyj ir dar daugiau 
susilpninti pasitarimų partnerį.

Gorbačiovas turi savo rankose ir 
daugiau kortų jo politiniam lošimui su 
Reaganu. įtakinga žydų mažuma Š. 
Amerikoj spaus valdžią, kad ji, žūt 
būt, susitartų su Sov. Sąjunga ir taip 
nebūtų sustabdyta gana duosni jų 
emigracija. Iš visų pusių spaudžiama 
Vašingtono valdžia, vietoj reikalauti 
iš Sovietų Sąjungos, kad atitrauktų 
savo kariuomenę iš Afganistano ir 
gerbtų žmogaus ir laisvo tautų 
apsisprendimo teises, galėtų pamiršti 
šituos svarbius reikalavimus ir dar 
sustabdyti naujų ginklų gamybą, kas 
leistų Rusijai ateityje pirmauti kari
niam pajėgume.

Iš patirties visi jau žino, kad 
Maskva ginklų persvarą vartoja kitų 
kraštų pavergimui ir bauginimui. O tie 
kiti kraštai šį kartą būtų ne kiti kaip 
Š. Amerika ir Vakarų Europa. Priimti 
minėtą Gorbačiovo reikalavimą, būtų 
pastatyti į pavojų laisvo pasaulio 
ateitį.

Jei Vašingtono politikai bus realis
tai, jie paliks Gorbačiovą ramybėj. 
Nepraeis daug laiko, kai Maskva pati 
belsis į duris prašydama sutarties 
pasirašymo. Ateinančių metų gale 
Gorbačiovo reorganizacija eis prie 
galo ir reikės pradėti praktišką 
reformų vykdymą, kuriam reikia 
kapitalo ir moderniškų mašinų bei 
aparatų. Kadangi tas viskas turi ateiti 
iš Vakarų, jau prieš tai Kremlius 
norės turėti ne tik sutartį bet ir 
draugystę su kapitalistiniais Vakarais.

Vakarų strateginė padėtis, ypač 
Europoje, yra geresnė dabar negu ji 
būtų po laukiamo susitarimo su 
Maskva dėl atominių raketų atitrau
kimo. Taigi, Vakaram nėra ko skubėti, 
pats Gorbačiovas paprašys susitikimo 
datos, kai pasibaigs diplomatinio 
delsimo laikas. Svarbu, kad Vakarai 
neleistų save užmigdyti su tais 
naujais, mažai kam suprantamais ir 
dėl to magiškais rusų žodžiais, kaip 
"glasnost" ir "perestroika".

Dr. Jonas Kunca

tikėjimą ir varžo religinę veiklą: 
konfiskuotosios bažnyčios vis dar nėra 
gražinamos tikintiesiems, jaunimo 
katekizacija draudžiama, draudžiama 
ir religinė literatūra, Kauno kunigų 
seminarijoje nėra panaikintas valdžios 
uždėtas auklėtinių skaičius, uolesnieji 
kunigai yra terorizuojami, o įkalintieji 
kunigai Svarinskas, Tamkevičius ir 
Matulionis vis dar nėra išlaisvinti. 
Skuodis atkreipė dėmesį, kad Lietuvos 
tikinčiųjų sunkią padėtį ryškiai pa
vaizduoja Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoje pateikiami faktai. 
Žurnalistai Skuodžiui statė klausimus 
apie rugpjūčio 23-ios dienos de
monstraciją Vilniuje, daug teiravosi 
apie kagėbistų grubų elgesį su kai 
kuriais demonstracijos dalyviais. 
Skuodis pažymėjo, kad religinės 
laisvės gynėjo persekiojimas neside
rina su pradėtu "persitvarkymo" 
kursu ir grubiai prieštarauja Sovietų 
Sąjungos prisiimtiem tarptautiniams 
įsipareigojimams žmogaus teisių ap
saugojimo plotmėje. (VAT R )

Violeta Rakauskaitė - Štromienė
Nuotrauka Auksės Visockienės

Prieš išvykdama į Angliją norėčiau 
padėkoti mano koncertų rengėjams 6- 
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so ruošos komitetui ir jo pirmininkui 
Henrikui Antanaičiui, kurio iniciaty
va, nemažų pastangų ir sumanumo 
dėka galėjau pas jus atvykti.

Didelis ačiū Dr. Antanui Stepanui ir 
jo puikiai žmonai Audronei bei Kaziui 
Kemežiui, globojusiems ir rūpinusiems 
manimi Canberroje. Nuoširdžiai dėko 
ju Irenai ir Algiui Dudaičiams ir 
Coxsų šeimai, nepagailėjusiems savo 
brangaus laiko ir aprodžiusiems man 
Sydnejų ir jo apylinkes. Norėčiau taip 
pat išreikšti padėką Adelaidėje gyve
nančiai darniai Stankevičių šeimai:

SOCIALINES MOTERŲ GLOBOS
DRAUGIJA S 

VEI K L OS
MELBOURNO APYLINKĖS 
PIRMININKO K. LYNIKO 

SVEIKINIMAS
Šiandien man yra malonu pasvei

kinti Socialinės Moterų Globos Drau
giją gražiosios šventės, 35 metų 
veiklos sukakties proga. Ši draugija 
yra viena iš svarbiausių mūsų 
Bendruomenės organizacijų, todėl 
Apylinkės valdybos vardu linkiu jums 
daug našaus darbo metų ir ištvermės, 

ypač draugijos valdybai, kuriai visuo
met tenka didžiausia našta bei 
atsakomybė labdarybės darbe.

Žinoma, mums vyrams yra vienas 
malonumas kalbėti apie moteris, ypač 
apie tokias darbščias moteris, kurių 
gražūs darbai nušviečia tuos 35 
metus. Prisimename 1952-ius 
draugijos įsisteigimo metus, prisime
name jaunas, kupinas energijos mūsų 
moteris. Visi tuomet, atvykę į 
Australiją buvome tvirti, dirbome 
sunkius darbus ir netrukus susidū
rėme su realiomis problemomis, kurių 
nei mes patys, nei valdžia, negalėjo ir 
nežinojo, kaip išspręsti.

Ligos ir kitų nelaimių atveju mūsų 
tautiečiams buvo reikalinga pagalba - 
dažnai finansinė, moralinė, paguoda ir 
paslauga.

Tą pamatė mūsų garbingos moterys 
ir tuojau ėmėsi konkrečių žingsnių 
kaip nors jiems padėti - garbė joms. 
Atsirado savanorės gelbėti į vargą 
papuolusiems broliams, sesėms. Sava
noriai visuomet atlikdavo ir atlieka 
milžiniškus darbus mūsų Bendruome
nėje.

Labdaros darbas šiais laikais yra 
įvertinamas kaipo vienu iš demokra
tinės bendruomenės pagrindų. Jis 
padaro ir išlaiko žmones individais, 
nes savanoriai dar turi jausmus 
vargstantiems, turi širdis sergantiems, 
turi protus, suprantančius nuskriaus
tųjų padėtį. Visos tai yra savybės, 
pritinkančios mūsų mielosioms mote
rims.

Labdarybė yra labai sena institu
cija. Pasakyta, jog, darydami gerus 
darbus, žmonės tobulėja, darosi ge-

"Mūsų 

tėvui Antanui, sūnui Antanui jaunes
niajam, šauniajai Auksei Stankevi
čiūtei - Visockienei bei jos vyrui 
Sigitui už rūpestį ir šilumą, kurią 
pajutau, patekusi į jų vaišingus namus. 
Esu labai dėkinga Vidai Vaitie
kūnienei už motinišką globą ir jos 
vaikams, su kuriais susidraugavau 
atvykusi į Melbourną nuo pat pirmo
sios dienos. Nuoširdus ačiū Aliutei 
Žemkalnytei - Karazijienei, ne
nuilstamai Aldonai Butkutei, Monikai 
Sodaitienei ir A. Vyšniauskienei, 
Vaitkams, Danutei ir Gabriui Žem- 
kalniams, Reginai ir Vytautui Aniu- 
liams, "Svajonėms" bei Melbourno 
jaunimui, neleidusiems man nuobo
džiauti savo viešnagės metu.

Atskirai norėčiau padėkoti visiems, 
kurie rūpinosi garso aparatūra ir 
apšvietimu bei scenos apipavida
linimu, be kurių pagalbos koncertai 
nebūtų buvę sėkmingi.

Ačiū mieliems Australijos lietu
viams, taip gausiai atsilankiusiems į 
mano koncertus ir taip šiltai mane 
sutikusiems. Jaučiuosi laiminga ir 
pagerbta, galėdama bent maža dalimi 
prisidėti prie VI-tojo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso. Iš visos širdies 
linkiu, kad jis būtų sėkmingas ir kad 
vėliai primintų pasauliui apie paverg 
tą Lietuvą ir apie tai, kad lietuviai yra 
verti savo garbingo vardo.

Ačiū dar kartą visiems!
Nuoširdžiai jūsų

Violeta Rakauskaitė - Štromienė

VENClA 35 M.
SUK AKTĮ

resniais žmonėmis. Todėl ir mūsų 
labdaros ir kitas panašių organizacijų 
moteris, tiek laiko dirbusias šį darbą, 
galime laikyti tobulesnėmis moteri
mis, geresnės širdies asmenimis. Jų 
pačių dvasinė nauda yra neabejotina, 
nors jos ir turi materialinį nuostolį. 
Todėl Apylinkės valdyba gali vien tik 
girti Socialinės Moterų Globos Drau
gijos veiklą ir rekomenduoja tą veiklą 
visoms ir visiems kaip geriausią progą 
tobulėti, mokytis, atsiekti gerą tikslą 
kitų labui, padaryti ką nors kilnesnio, 
ne tik rūpintis savo kasdienine duona, 
atverti akis platesniam pasauliui, 
išvystyti savo asmenybę bei gabumus, 
užmiršti savo rūpesčius, priklausyti 
bendruomenei ir pagaliau būti nors 
maža dalele laisvos Lietuvos. Darbas 
mūsų' tarpe kitų labui, kitų gerovei, 
darbas kurį nuveikė mūsų Draugija, 
negali būti savanaudiškumo išraiška, 
bet tik gražus papuošalas Melbourno 
lietuvių kolonijos gyvenime.

Todėl šiandien mes sveikinam visas 
moteris kurios yra arba buvo šio 
gražaus vainiko dalimi ir liekame jums 
be galo dėkingi.

PAGARBA IR PADĖKA
Melbourno Lietuvių Soc. Globos 

Moterų D-jos 35-jo jubiliejaus proga.
Iš širdies gilumos aš dėkoju aukš

čiau minėtoms moterims, kad jos 
padarė mano gyvenimą prasmingesnių. 
Daug mes lietuviai turim organi
zacijų, daug veiklių, darbščių tautie
čių, bet pats naudingiausias, gražiau
sias ir kilniausias darbas, tai pats 
patriotiškiausias ir krikš
čioniškiausias, kurį atlieka draugijos 
moterys.

Smagu ir malonu yra lankyti 
draugus, pažįstamus ir gimines ir 
sėdėti už jų vaišių stalo, bet sesės 
lietuvės prisimena ir tiems stalą 
padengti ir prie jo sukviesti, suvežti 
tuos, kurie nebeturi draugų ar 
artimųjų. Taip, jos palydi ir į kapą 
tuos, kuriuos draugai, artimieji ir 
tautiečiai užmiršo, kurių niekas 
neliūdi ir neapverkia.

Leokadija Bartaškienė
Pastogė" Nr. 44 1987. 11. 9. pusi. 3
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ŽVILGSNIS I S A V AJĄ KULTŪRĄ

Rašo Jurgis Janušaitis
Lietuviškoji išeivija laisvajame pa

saulyje vis dar tebėra gyva ir kuria 
vertybes, kurios nesibaigia su šia 
diena, bet išlieka ilgam ir liudija 
lietuvių tautos gyvastingumą, kad ir 
svetimuose kraštuose.

Prieš dvidešimt metų (vyko pasku
tinysis, Trečias Pasaulio lietuvių 
kultūros kongresas. Jame buvo plačiau 
apžvelgtos visos mūsų kultūrinio 
gyvenimo sritys ir mestas žvilgsnis 
ateičiai.

Praėjo po ano kongreso jau dvide
šimt metų. Per tą laiką daug kas 
pakito: vyresniosios kartos kultūri
ninkai - rašytojai, poetai, menininkai, 
muzikai, vokalistai pajuto metų naštą, 
dalis išėjo negrįžtamai į amžinybę. 
Tad ar šios aplinkybės sumenkino 
mūsų kultūrinio gyvenimo raidą?

Tiesa, dažnokai nuskamba minorinė 
gaida - retėjame! Tai amžinoji tiesa - 
retėjame ir retėsime. O kaip su 
prieaugliu? Tariame: mažokas. Tik, 
reti žiburėliai tesušvinta kultūrinio 
gyvenimo horizontuose. Priežastis - 
aplinka, naujojo pasaulio gyvenimo 
sąlygos, silpnėjantis tautinis atgimi
mas, jaunosios kartos talentų sunkus 
ugdymas, menkėjanti lietuvių kalba. 
Tad ir jaunųjų kūrėjo, tiesa,turime 
mažoka. Bet nebeviltiška. Štai iškyla 
nauji talentai dainos, muzikos, poezi
jos, dailės, šokio pasaulyje ir, many
kime , kad tokie talentai ateityje 
padės išlaikyti lietuvių tautos kultūrą 
plačia to žodžio prasme, kad ir svečių 
šalyse.

Tos laiko aplinkybės ir verčia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę susi
rūpinti ateitimi, ateities tautine 
kultūra. 0 kad aptarus praeities 
darbus, kad sumetus gaires ateičiai ir 
yra šaukiamas Pasaulio Lietuvių 
Ketvirtasis Kultūros Kongresas Ka
nadoje, 1988 metais, birželio 24-27 
d.d. Toronte.

Pasaulio Lietuvių Kongresas'! Pats 
Kongreso pavadinimas sako, kad jis 
apims laisvajame pasaulyje gyvenan
čius kultūrininkus, visas mūsų gyveni
mo kultūrines sritis.

Tokiuose kongresuose, paprastai, 
dalyvauja įvairūs kultūrininkai.

Ir šiame kongrese, manoma, susi 
laukti laisvojo pasaulio kultūrininkų ir 
plačiosios visuomenės dėmesio.

Kongresui ruošti sudarytas specia
lus komitetas, kuriam vadovauja PLB 
valdybos narė Milda Lenkauskienė. 
Kiti komiteto nariai: iždininkas Jonas 
Kazlauskas, informacijos vedėjas - 
koordinatorius Pranas Joga, raštinės 
darbus tvarko Nijolė Kersnauskaitė. 
Talkina komiteto nariai: kun. Gedimi
nas Kijauskas S. J., Viktoras Mariūnas 
ir Juozas Stempužis. Komiteto nariai 
visi aktyvūs visuomenininkai, gerai 
pažįstą kultūrinį gyvenimą. Komiteto 
darbas nebus lengvas. Reikia paruošti 
gerą, realią, visas kultūrinio gyvenimo 
sritis apimančią programą. Reikia 
surasti paskaitininkus, suorganizuoti 
literatūros, dainos, muzikos vakarus, 
suruošti dailės parodas ir t.t. Tokiose 
programose, paprastai, turėtų daly
vauti pačios geriausios mūsų kultū-

A. A.
D A N TJ T EI ŽI L J NS KI K N EI

mirus, jos vyrui filisteriui Algimantui, sūnums ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnejaus skyrius

Brangiai narei

DANUTEI ŽILINSKIENEI
mirus, jos mamytę Stefaniją ir sesutę Laimą su šeima, netekus mylimos 
dukters ir sesers, nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje ir 
kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų D-ja, Melbourne
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Milda Lenkauskienė
Kultūros kongreso ruošos 
komiteto pirmininkė.

rinio gyvenimo ugdytojai, puoselė
tojai.

Be šio, JAV sudaryto Kongresui 
ruošti kpmiteto, organizaciniais Kon
greso ruošimo reikalais rūpinasi To
ronte - pirmininkė Rasa Kurienė su 
būriu talkininlnkų, o lėšas telkąs dr. 
Antanas Razma, čikagiškis, turįs 
didelių gabumų šioje darbo srityje.

Komitetas yra sudaręs irprovizorinę 
Kongreso programą.

Bus žvelgiama į kūrybos galimybes 
sekančių 5-10 metų laikotarpyje. 
Kongresas veiks sekcijų pagrindu, kur 
kiekviena sekcija turės uždavinį, 
nagrinėjanti bet kurią vieną kultūros 
šaką.

Štai keletas Kongrese numatytų 
svarstytinų klausimų:
retėjantis veteranų kultūros kūrėjų 
skaičius; jaunų kūrėjų, kurie nebeturi 
Lietuvos žemės šaknų, subūrimas; 
svetimųjų įtaka į kultūrinę kūrybą 
Lietuvoje ir už jos ribų; galimybės 
jaunam kūrėjui lankytis Lietuvoje ir 
ten pasisemti kūrybinės medžiagos, 
sukauptų kultūrinių gėrybių pasklei
dimas ir išsaugojimas, kultūrinių 
gėrybių perkėlimas į okupuotą Lietu
vą; lietuvių kalbos naudojimas žodi
nėje kūryboje; lietuvių kalbos tęsti
numas (mokykloje, spaudoje, radijo); 
jaunoji karta, organizacijos kultūros 
kūryboje.

Atrodo, kad čia patys principiniai, 
liestini Kongrese klausimai. Be abejo 
bus paliesti tautinių šokių, teatro, 
dailiojo meno ir kiti klausimai.

Kongresas tęsis keturias dienas. 
Nereikia tikėtis, kad Kongresas 
padarytų stebuklų, kad išspręstų 
visas problemas. Bet ir minėtos 
kultūros sritys yra labai svarbios ir jų 
analizė ateičiai būtų labai naudinga. 
Iš anksto reikėtų nutarti - kad 
svarstybose būtų vengiama tuščios 
retorikos, o į reikalus žvelgiama 
akademišku pasiruošimu. Tad daly
vaują Kongreso programose tai turėtų 
gerai išmąstyti, gerai pasiruošti, kad 
Kongreso metu būtų susilaukta aiš
kių, gaires nurodančių, įmanomų 
atsiekimų sprendimai.

Taigi Pasaulio Lietuvių Ketvirtasis 
Kultūros Kongresas Kanadoje yra dar 
vienas ne eilinės reikšmės lietuviškojo 
gyvenimo įvykis. Svarbus ypač kultū 
rinio gyvenimo ateičiai. Reikia many
ti, kad Kongrese šauniai bus atsto
vaujama ir Australijos lietuviams. Tad 
ir Kongresui ruoškimės su priderama 
rimtimi.

VI PLJK STUDIJŲ DIENU 
PR O G R AMA

SYDNEY
Gruodžio 21 d. PIRMADIENIS įsi- 
kraustymas: į NAAMAROO

ATIDARYMAS: A. V. Stepanas, V. 
Kamantas, H. Antanaitis, S. Lozo
raitis jr.

PLJS PLB REIKALAI
Pranešimai: a) PLJS: G. Grušas; b) 

PLB: V.Kamantas; c) PLB revizijos 
komisija; d) Kraštų LJS: LJS pirmi
ninkai 
Pristatymas: kandidatų į naują PLJS 
v-bą 
Simpoziumas: I-V PLJK-ų apžvalga: 
Buvę kongresantai

Gruodžio 22 d. ANTRADIENIS
IŠEIVIJOS JAUNIMO DARBAI 

Paskaita: I-V PLJK-tų nutarimų 
įvertinimas: K. Ivinskis 
Simpoziumas VI- PLJK-o tikslai: G. 
Grušas, A. V. Stepanas 
Filmas - Video - juosta: Baltijos 
taikos ir laisvės žygis: G. Grušas 
Simpoziumas: Baltijos taikos ir laisvės 
žygio įvertinimas: Atstovai ir žygio 
dalyviai 
Simpoziumas: ryškesni lietuviškos 
veiklos išeivijoje pavyzdžiai: G. 
Grušas, V. Kamantas, kun. A. 
Saulaitis, Vyčiai, J. Vaičaitytė ir 
atstovai 
Diskusijų būreliai: Pasikalbėjimas su 
patyrusiais veikėjais “
Simpoziumas: Iš kraštų atsivežtų 
VEIKLOS PROJEKTŲ pristatymas: 
Atstovai 
Gruodžio 23 d. TREČIADIENIS

TAUTINIO APSISPRENDIMO 
MOTYVAI

Paskaita: Tautinė atsakomybė - 
tautos išlikimo būtina sąlyga: V. 
Nakas
Simpoziumas: Kodėl man rūpi lietuvių 
tautos likimas? Ką man Lietuva 
duoda: ką aš duodu Lietuvai? K. 
Ivinskis, Vyčiai ir atstovai

LIETUVIŲ KALBOS SVARBA IR 
ŠVIETIMAS

Paskaita: Gilesnis lietuvių kalbos 
pažinimas - būtina sąlyga išeivijos 
kultūrinei veiklai: E. Juodvalkė 
Simpoziumas: Lituanistinis švietimas 
išeivijoje: 
(Paliečiant: Vaikų darželius; šeimų 
stovyklas; Savaitgalio mokyklas; Va
sario 16-tos gimnaziją; Čikagos 
Pedagoginį Institutą; Lituanistinę 
Katedrą:) Kun. A. Saulaitis, E. 
Sakadolskienė ir atstovai 
Darbo būreliai: Švietimo padėtis 
kraštuose ir kaip ją tobulinti:

CANBERRA
Gruodžio 26 d. ŠEŠTADIENIS 
Lietuviškai nekalbančiųjų vieta lie
tuviškoje veikloje 
Simpoziumas: Mišrių šeimų vaidmuo 
lietuviškoje veikloje: kun. A. Saulai
tis, ir atstovai 
Simpoziumas: Lietuviška ateitis - 
veikla be lietuvių kalbos: Vyčiai, kun. 
A. Saulaitis ir atstovai 
Gruodžio 27 d. SEKMADIENIS

TAUTOS ATRAMA 
Paskaita: Religijos vaidmuo dabarti
nėje Lietuvoje: G. Damušytė 
Simpoziumas: Nūdienės Lietuvos jau
nimas: interesai, vertybės, nuotaikos 
ir pasipriešinimo galimybės: G. Da
mušytė, L. Šimkutė - Pocienė, 

neseniai studijavę, gyvenę Lietuvoje 
MIŠIOS

REZISTENCIJA LIETUVOJE 
Paskaitos: Ryškesni tautinio, sociali
nio ir religinio protesto pasireiškimai 
Lietuvoje per pastaruosius du dešimt
mečius: Prof. T. Venclova, 
Simpoziumas: Pagalba tautiečiams 
Lietuvoje
a) svetimtaučių informavimas; asme
ninė parama: V. Nakas, b) Parama 
sąžinės kaliniams veikėjams: A. 
Taškūnas, c) Ko jie iš mūsų tikisi?: 
Prof. T. Venclova, Paskaita ir 
Simpoziumas: Lietuvių gyvenimas 
Suvalkų Trikampyje: Žinovai 
Gruodžio 28 d. PIRMADIENIS

LIETUVOS ATEITIES 
PERSPEKTYVOS

Paskaita: Tautos išlikimo perspekty
vos - rusifikacijos ir tarybinimo 
grėsmė Lietuvoje: Prof. T. Venclova 
Paskaita: Tautai naudinga politinė 
veikla išeivijoje: S. Lozoraitis jr. T. 
Dabšys.

RYŠIAI SU LIETUVA 
Simpoziumas: Ryšiai su Lietuva: Prof. 
T. Venclova, E. Sakadolskienė, A. 
Taškūnas ir atstovai
a) Kieno naudai? b) Ką galima 
atsiekti? c) Kuo Lietuva gali būti 
naudinga išeivijai?
Paskaita - Simpoziumas: Reikšmin
gesni kultūros reiškiniai dabartinėje 
Lietuvoje: E. Sakadolskienė, L. Šim
kutė - Pocienė, F. Sadauskas 
Gruodžio 29 d. ANTRADIENIS 
TAUTOS IŠLAIKYMO IŠEIVIJOJE

STRATEGIJA
Paskaita: Tautos išlaikymo išeivijoje 
būtini elementai: kun. A. Saulaitis ir 
atstovai
Simpoziumas: Išeivijos jaunimui 

reikšmingi ir nereikšmingi lietuviškos 
veiklos elementai: Atstovai

LIETUVA IR LIETUVIAI 
KITATAUČIŲ AKYSE

Paskaita: Išeivijos lietuvių reputacija 
gyvenamajam krašte ir kaip jaunimas 
gali ją pagerinti: V. Nakas 
Simpoziumas: Sovietų dezinforma
cija: G. Damušytė, A. Taškūnas, G. 
Kaminskas
Simpoziumas: Atkirtis nepagrįstiems 
kaltinimams (ypač žydų) lietuvių 
tautai: Prof. A. Kabaila, T. Dabšys, 
V. Puodžiūnas ir atstovai 
Simpoziumas: Lietuviškumas išeivių, 
marlinėje kūryboje: E. Juodvalkė, L. 
Šimkutė - Pocienė, L. Vaičiulevičius

Gruodžio 30 d. TREČIADIENIS 
ATEITIS JAUNIMO RANKOSE

Paskaita: PLB, PLJS, ir PLJK ateities 
perspektyvos: G. Grušas, V. Nakas, 
kun. A. Saulaitis
Simpoziumas: Ateities planai: PLJS 
valdyba
Darbo būreliai ir Sesija: Kontinentų - 
kraštų veiklos
Projektų galutinis formulavimas, pri
statymas PLJS valdybai, ir susuma
vimas - užprotokolavimas
Paskutinė darbo Sesija
a) Statuto keitimai, b) sveikinimų 
priėmimai
STUDIJŲ DIENŲ UŽDARYMAS 
ŽVAKIŲ EISENA PER CANBERRA

Dr. A. V. Stepanas
VI PLJK Studijų Dienų 

koordinatorius
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Akademikų Skautų Sąjūdžio Sydnejaus skyriaus nariai su svečiais susirinkę į 
1987 metinę šventę. Pirmoje eilėje iš kairės filisteriai: Iz. Jonaitis, A. Jakštas, 
E. Kiverytė, V. Viliūnaitė, G. Viliūnaitė, J. Viliūnienė, K. Virgeningaitė, E. 
Žižytė-Garrick - (ASS skyriaus pirmininkė). „Foto: Elenos Jonaitienės.

TASMANIJOS
Spalio 12 dieną Lietuvių studijų 

sambūris užbaigė pirmuosius darbo 
metus, suruošdamas paskutinį semina
rą. Prelegentu pakviestas rev. John 
Doyle, S. J., kuris skaitė tema: 
"Krikščioniškai Lietuvai 600 metų". 
Seminarui pirmininkavo istorikas Dr. 
M.Bennett.

Prelegentas smulkiai nekartojo is
torijos, bet pabrėžė Lietuvos valsty
bės išsiplėtimo laikotarpi buvus pa
gristą pagoniška religine ir tautine 
tolerancija. Kryžiuočių žiaurumus ir 
jų krikščionybės skelbimo metodus 
mokėjo apeiti, paaiškindamas krikš
čionybės esmę: Dievo ir žmogaus 
santykiavimą. Nukrypimai nuo šio 
uždavinio, kaip istorija rodo, buvo 
galimi, bet nepateisinami šių dienų 
akimis. Tačiau labiausia kunigas John 
Doyle buvo sužavėtas Lietuvos sta
tutu ir jame surašytais įstatymais 
tarpusavio ir ypač šeimos santykių 
klausimais. Lietuvos statutą prele
gentas siūlė pavyzdžiu šių laikų 
australų teisininkam ir politikam, 
kurie leisdami ir priimdami įstatymus 
galėtų pasimokyti iš lietuviško huma
nizmo taip logiškai išreikšto jau 16 
šimtmetyje. Kiekvieno krašto (staty
mai yra nerašytų tūkstantmetinių

PE NSI NI N K
Spalio mėnesyje Sydnejaus pensi

ninkų klubas turi savo, jau tradicija 
virtusią, pensininkų popietę. Todėl ir 
šiais metais spalio 25 dieną, lietuvių 
klube įvyko tokia popietė. Nežiūrint, 
kad oras buvo šaltokas ir lijo "kaip iš 
kibiro“, bet žmonių prisirinko pilnu
tėlė salė.

Vos atidarius salės duris, svečiai 
skubėjo išbandyti savo laimę, mažes
nėje loterijoje ar pirkosi bilietus 
didesnėje, kurios bilietai buvo trau
kiami po programos. Abi loterijos 
turėjo daug gerų fantų, o ypač visų 
akis viliojo M. Šidlauskienės padova
nota lietuviška lėlė, M Kavaliaus
kienės paveikslas ir V. Stanevičienės 
tortas.

Prieš pradedant programą pensi
ninkų klubo valdybos pirmininkas V. 
Narbutas pasveikino susirinkusius.

Programą pradėjo Sofija Šaparienė, 
jau spėjusi mūsų tarpe užsiangažuoti, 
kaip populiari humoriste. Šį kartą ji 
paskaitė savo kūrybos pavadintos 
"Pensininkė". Po jos Milda Vaškevi
čienė padeklamavo, nežinomo auto
riaus, spaudos draudimo laikais para
šytą eilėraštį. Džiaugsmu nušvito 
žiūrovų veidai, scenoje pamačius 
mūsų pačius mažuosius šokėjus. Tai 
savaitgalio mokyklos tautinių šokių 
grupė, kurią mokina Jonas Biretas. 
Juos matant, turbūt, ne vienas 
pagalvojo, kad lietuvio vardas dar 
ilgai bus gyvas šiame tolimame 
krašte. Mažiukai pašoko "Vėdarą” ir

U NI VERSI TETE 
įsigalėjusių papročių suformulavimas. 
Taigi ir Lietuvos statutas paliudija 
prieškrikščioniškos Lietuvos gilų hu
maniškumą bei toleranciją, tokį retą 
reiškinį tuometinėje Europoje.

Rev. Doyle kalbėjo ir apie šiuolai
kinę bažnyčios padėtį Lietuvoje, apie 
tikinčiųjų toleravimą, bažnyčių už
darinėjimą, apie religinius tremtinius. 
Paminėjo net keletą pavardžių, tarp 
jų ir Nijolės Sadūnaitės, kurios 
prisiminimai jau yra išversti į anglų 
kalbą ir prieinami platesnei visuo
menei.

Paskaita sukėlė susidomėjimą įvai
riais Lietuvos istorijos laikotarpiais, 
bet diskusijos nukrypo daugiau į 
šiuolaikinę Lietuvos padėtį.

Kaip ir anksčiau rengti seminarai, 
taip ir paskutinysis kokiu nors 
požiūriu kėlė Lietuvos klausimą ir 
skleidė Lietuvą liečiančias žinias.

Tikriausiai iš visų Australijos 
universitetų Tasmanijos universitete 
Lietuvos vardas yra geriausiai žino
mas.

Reikia tik tikėtis, kad ateinančiais 
metais tos žinios dar plačiau pasklis ir 
pasieks daugiau studentų bei kitų 
susidomėjusių asmenų.

Genovaitė Kazokienė

U POPIETĖ
"Suktinį"

Čia norėčiau paminėti, kad ir J. 
Biretas, prieš kiek laiko, yra baigęs tą 
pačią savaitgalio mokyklą. Sekančioji 
deklamatorė, Margarita Kavaliaus
kienė deklamavo L. Švalkaus eilėraštį 
"Esi man didelė" ir J. Mikšto 
"Dekoratyviniam berželiui". Marga
rita labai gerai moka ir sugeba 
perduoti poetų žodžius, todėl visada 
malonu ją girdėti.

"Linksmieji broliai" - E. Lašaitis, 
V. Stasiūnaitis ir P. Viržintul palydint 
akordeonu savo "kūrybą", iš mūsų 
kolonijos nuotykių, prajuokino popie
tės dalyvius.

Scenoje vėl sukosi Jono šokėjai. Šį 
kartą šoka vyresniųjų grupė. Sydne- 
jiškiai juos vadina senjorais. Tai yra 
ypatingai gerai šokanti grupė. Jie 
pašoko "Šustą" ir "Karklus". Pro
gramą užbaigė iš pensininkų susida
riusi, dainos mylėtojų grupė. A. 
Kramiliui palydint akordeonu, jie 
padainavo keletą liaudies dainų, 
įnešdami ir šiek tiek humoro.

Programai pasibaigus V. Narbutas 
visus pakvietė pasivaišinti kava ir 
pyragaičiais, o vėliau buvo traukiama 
pensininkų ir "Baltic News" loterija.

Malonu buvo savųjų tarpe praleisti 
keletą smagių valandų. Aišku, kad 
tokie parengimai pareikalauja iš 
valdybų daug darbo ir pastangų.

Ačiū valdybai ir pensininkams už 
tokią įdomią ir linksmą popietę.

E. B-nė.

Dažnai pasitaiko, kad organizacijos 
arba pavieni asmenys prašydami 
paramos iš Australijos Lietuvių Fondo 
pamiršta, kad jų prašymas turi gauti 
vietinės A.L.B-nės Apylinkės valdy
bos, seniūnijos, o jeigu reikalas liečia 
visos Australijos lietuvišką veiklą tai 
Krašto valdybos pritarimą - rekomen
daciją.
Taip pat prašome nurodyti kuriuo 
vardu išrašyti čekį.

AUKOS FONDUI
$ 20 - J. ir E. Balčiūnai (750), vietoj 
gėlių mirus, a.a. D. Žilinskienei.

Per mūsų įgaliotinį Br. Stašionį - 
Sydney gauta: a.a. L. Deikienei mirus, 
vietoj gėlių:
Po $ 20 - E. ir Iz. Jonaičiai (625) ir B. 
ir S. Jarembauskai (280).

Vietoj gėlių pagerbti mirusį a.a. 
Emilijoną Kolakauską:
$ 50 - O. ir V. Arai (120), $ 30 - N. ir 
J. Liutikai (680), po $ 20 - V. 
Griškaitytė, J. P. Pullinen (40), O. ir J. 
Grudzinskai ir V. ir B. Barkai. (340), $ 
15 - D. ir D. Bieri (130), po $ 10 - M. 
Labutienė (72), V. Danta (75) ir V. 
Šablevičius (15), $ 5 - A. Kasiulaitis.

Pertho lietuvių sporto klubo "Tau
ras" golfo sekcija, Jos garbės nariui C. 
Žilinskui mirus, jo atminčiai pagerbti, 
vietoj gėlių aukojo : po $ 10 - S. 
Patupis, Z. ir L. Budrikis (220), A. 
Cižeika (20), A. D'Anna ir V. 
. .Repševičienė (35).

Sveikiname naujus šimtininkus 0. ir 
V. Arus. Ačiū rinkėjams ir visiems 
aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

VIETOJ GĖLIŲ 
mirus,

a. a.
Laimai Deikienei

L.ir J. Veteikiai aukojo $ 20
E. Laurinaitienė ,. $ 20
D. Bogušienė „ $ 20

R. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

VIETOJ GĖLIŲ
pagerbdami

A. A.
TANIĄ SIMNIŠKIENĘ

$ 30 aukojame "Mūsų Pastogei" 
M. ir G. Umbražūnai, Oatley, NSW.

dėmesį o
JAU NI M UI

Ruošiamas "Harbour Cruise" Syd
nejaus uoste, gruodžio 19 d., šešta
dienį.

Išplauksime 7 vai. 30 m. p.p. iš 
Circular Quay.

Bilietų kaina $ 15.
Informacija: Virginija Coxaite 

'rel. 484- 6276.

DĖMESIO - JAUNIMUI

TRUMPAI
IS VISUR

Sovietų S-gos kompartijos centri
nio komiteto posėdyje spalio 21 d. 
įvyko susikirtimas tarp "glasnost" 
šalininkų ir reformų priešininkų. 
Gorbačiovo šalininkas, Maskvos sri
ties komunistų partijos viršininkas 
Boris Jeltsin savo kalboje apkaltino 
Jegor Ligačevą, Gorbačiovo įtakin
giausių asmenį Sovietų S-goję, re 
formų trukdymu.

Debatuose Boris Jeltsin buvo smar
kiai užpultas ir galiausiai buvo 
priverstas prisipažinti padaręs politi 
nių klaidų. Nežinia, ar Gorbačiovui 
pasiseks išgelbėti savo šalininką nuo 
pašalinimo iš pareigų. Jeltsin yra 
politbiuro narys kandidatas.

Okupuotosios Latvijos komunistų 
partijos sekretorius Anatolij Gorbu
nov per spaudą griežtai įspėjo latvius, 
kad jie nebandytų ruoštis tautinių 
demonstracijų, disidentų planuojamų 
minint Latvijos nepriklausomybės pa 
skelbimą 1918 m. lapkričio 18 d.

Visame pasaulyje nuskambėjo šiais 
metais rugpjūčio 23 d. lietuvių, latvių 
ir estų suruoštos demonstracijos 
protestuojant prieš Stalino - Hitlerio 
paktą ir tebesitęsiančią Pabaltijo 
kraštų okupaciją.

Pietų Korėjoje pravestas referen
dumas pasisakė už naują konstituciją, 
kuria suvaržomos prezidento teisės ir 
įvedama daugiau demokratinių lais
vių.

Malaizijoje suimta arti šimto dr. 
Mahatir Mohamad vyriausybės kriti
kų, jų tarpe opozicijos lyderis 
parlamente. Vyriausybės pareiškimu, 
šių areštų tikslas yra užbėgti už akių 
įtampai tarp malajiečių ir kiniečių, 
kurie Malaizijoje sudaro trečdalį visų 
gyventojų.

Vis dažnėja susidūrimai tarp serbų 
ir albanų Jugoslavijoje. Albanai yra 
agyvendinę pietinę Jugoslaviją ir savo 
prieaugliu smarkiai prašoka kitas 
Jugoslavijos tautas. Jugoslavijos vy
riausybė bijo, kad albanų separa
tizmas gali priversti prie pilietinio 
karo.

Lenkijos katalikų hierarchijai pas! 
sekė susitarti su vyriausybe dėl fondo 
administracijos. Pagal susitarimą, ka 
talikų bažnyčia galės administruoti šį 
fondą, operuojantį Vakaruose su
telktomis lėšomis, padedant lenkų 
ūkininkams išlaikyti ir sumoderninti 
savo ūkius. Fondas palengvins ūkinin
kams įsigyti Vakarų gamybos ūkio 
mašinų.

Prancūzų muitinės pareigūnai su
laikė Panamoje registruotą laivą su 
airių įgula, kuris buvo pakrautas 
ginklais, šaudmenimis ir sprogstama 
medžiaga. Viso apie 150 tonų.

Laivas atlydėtas į laivyno bazę 
Breste. Spėjama, kad ginklai buvo 
skirti airių pogrindžiui šiaurinėje 
Airijoje.

Pagal neseniai išleistus Politbiuro 
dekretus Sovietų Sąjungoje pradės 
veikti mažos krautuvės ir kioskai. 
Prekybininkai galės jas išsinuomoti iš 
valdiškų įstaigų. Tuo norima pagy 
vinti prekybą ir sumažinti eiles prie 
krautuvių. Net ir žemės ūkio srityje 
yra daromos lengvatos privatiems 
ūkiams.

įdomu, kad po 70 metų komunizmo 
Rusijoje, vėl grįžtama prie kapita
lizmo principų.

Prenumeruokite
“Mūaę Pastogę”
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I SL A N DI J A

Perskaičius islandiečio, gyvenančio 
Britanijoj, Magnus Magnusson veikalą, 
pavadinimu "Vikings", susidaro aiškus 
vaizdas, kad pirmieji Islandijos gy
ventojai buvo senovės lietuviai. Mag
nus Magnusson, profesoriaująs univer
sitete, yra tik "populiarus" istorikas, 
stokojąs mokslininko - istoriko žvilgs
nio, kokiu pasižymi ukrainiečių istori
kas Omeljan Pritsak.

Magnus Magusson, rinkdamas isto
rines žinias nesiekia toli. Jis rašo, kad 
pirmieji gyventojai Islandijoj buvo 
vikingai-bėgliai iš Norvegijos. Ypa
tingai žiaurus Norvegijos karalius 
Haraldas, žudė žmones be pasigailė
jimo, taigi jie laivais kėlėsi dar į 
tolimesnius šiaurės kraštus, kaip 
Islandija. Kitų svetimtaučių istorikų 
veikaluose Haraldas pažymimas, kaip 
Varangian (varingis) rikis, taigi 
karalius, vardu Varaldas. Kai ji, dar 
jaunam amžiuj, kitas karalius iš sosto 
išstūmė, tai Haraldas pabėgo į 
Varangians valdomus kraštus rytuose. 
Net yra išlikusios žinios, kad jis buvo 
įsijungęs j Bizantijos imperijos repre
zentacinį karių luomą, kuriame domi
navo Varangians. Tas įvyko 9-to 
šimtmečio po Kr. pabaigoj.

Magnus Magnusson nežino kokios 
tautybės buvo vikingai, bet Omeljan 
Pritsak teigia, kad vikingų daugumą 
sudarė Varangians-Rus (varingiai- 
rasai).

Pagal Pritsak, į vikingų tarpą 
buvo įsimaišę danai, frizai, škotai ir 
šiaip nuotykių ieškotojai. (Danai 
anais laikais buvo tie patys varingiai- 
vikingai.)

Islandijoj yra išlikusi taip vadinama 
"Old Norse" kalba, turinti daugybę 
mums lietuviams ir dabar suprantamų 
žodžių. Omeljan Pritsak aiškina, kad į 
Islandiją nevien iš Norvegijos vyko 
Varangians, bet persikėlė Britanijoj, 
daugiausia Škotijoj gyvenę vikingai.

Islandijoj yra išlikę iš senų laikų 
supilti piliakalniai. Buvo rasta ir 
archeologinių iškasenų: papuošalų, 
arkliams dekoruoti apinasriai bei kiti 
reikmenys, kas rodo visiškai tą patį 
stilių kaip ir iškasenos, rastos 
Lietuvoj. Islandijoj yra išlikę maži 
arkliukai - "žemaitukai", kokiais 
lietuviai, kovodami su priešais, ypač 
su kryžiuočiais buvo pagarsėję, net jų 
aprašymai išlikę germanų kronikose.

Iš istorinių veikalų žinom, kad 
vikingai savo ' laivuose gabendavo 
"žemaitukus".

Islandijos klimatas atšiaurus. Pir
mieji gyventojai labai kentėjo nuo 
ugniakalnių prasiveržimų. Nespėjo 
kur nors įsikurti - teko skubiai išbėgti 
viską palikus. Lava užliedavo jų 
namus ir dirbamą žemę. Nežiūrint to, 
tipišku baltų sugebėjimu ir darbštumu, 
islandiečiai dabar gerai gyvena. Jų 
sostinė Reykjavik (reikia vykt) yra 
garsi visame pasaulyje.

Pasikalbėjus su pažįstama norvege, 
prieš šešeris metus atvykusia į 
Australiją iš Norvegijos, išryški, kad 
vietovės pavadinimas, kurios galūnėje 
yra "vik" reiškia kadaise buvusį 
vikingų prekybos ir tuo pačiu savival
dos centrą. Norvegijoj yra daug tokių 
vietovių pavadinimų, užsibaigainačių 
galūne "vik”. Paklausus norvegės 
kokios tautybės buvo vikingai, ji 
žiūrėjo į mane nustebusi ir atsakė: 
"Savaime aišku - baltai. Jūs esat 
lietuvė - jūs turėtumėt žinoti".

Ar galėjau jai pasakyti, kad mūsų 
istorikai mus mokė patys stokoję 
elementariausių žinių apie mūsų 
tautos senovę iki Mindaugo laikų?

Pasikalbėjus su dane išgirdau tų 
patį. Jie danai esą vikingų palikuonys, 
taigi esą giminingi lietuviams.

Islandija yra šalto klimato kraštas, 
bet yra karštų geizerių.

Islandijos vakarų srityje yra taip 
vadinama vietovė - Svartsengi. (Pagal 
"Mūsų Pastogė" Nr, 44 1987. 11; 9. 

pagrindinius fonetikos dėsnius labai 
aišku, kad senovėje "svartsengi" buvo 
"išvaržtingas" - išsiveržiąs iš varžtų. 
Skiemuo - "ing" yra grynai baltų 
žodžiuose: kilmingas, kerštingas, di
dingas, jausmingas ir 1.1.)

Svartsengi vietovės geizeris turi 
gydomųjų savybių. Iš pradžių islan
diečiai apie gydomąsias Svartsengi 
gezerio savybes nieko nežinojo.

Jie karštą geizerio vandenį (40 
laipsnių Celzijaus) "pažabojo" namų 
apšildymui žiemos metu. Reykjaviko 
miestas yra to geizerio vandeniu 
apšildomas.

Svartsengi geizeris išsiveržia tuš
čiam lauke tarp juodų, kaip anglis 
lavos uolų. Dydis tėra 200 metrų 
skersai nuo vieno iki kito natūraliai 
susidariusio baseino krašto. Geizerio 
vanduo iš to baseino plaukia įvairiais 
kanalais namų apšildymui.

Išlikusiuose vikingų laivuose rastos 
maskės, kurias vikingai užsidėdavo 
prieš ginkluotus susirėmimus.

Prieš keletą metų vienas darbi
ninkas įkrito į tą baseiną. Jis nustebo, 
kai pajuto, kad po to įkritimo į 
vandenį pradėjo jaustis geriau. Jis 
daugelį metų kentėjo nuo odos ligos, 
vadinamos Psoriasis. Mes tą ligą 
vadinam paprastai, tai pigmento stoka 
odoj. Ta liga plečiasi, vis daugiau 
atsiranda raudonų dėmių, o jas 
apjuosia tarsi sidabrinė plėvelė.

Netrukus visoj Islandijoj pasklido 
garsas, kad tame geizerio baseine 
galima išsigydyti nuo įvairių odos 
ligų. Aplink geizerio baseiną uolos yra 
apkibusios baltomis nuosėdomis, tai 
gydymos galios turįs chemikalas, kuris 
dar nėra pilnai ištirtas.

Islandietės moterys tepa tomis 
nuosėdomis veidus ir kūnus; jaunos 
mergaitės gydo veiduose "acne", o 
vaikai - kas jiems! Jie baltas nuosėdas 
pagriebia, kaip sniego gniūžtes ir 
vienas kitą apmėto.

Prieš ketverius metus prie Svart
sengi geizerio buvo pastatytas vieš
butis. Netik iš visos Islandijos vyksta 
žmonės gydytis, bet ir iš visos 
Europos. Visi giria geizerio gydomą
sias savybes. Pavz.: garsusis Švedijos 
filmų direktorius Ingmar Bergman 
labai išgyrė tą natūralų gydomąjį 
baseiną.

Medikai sako: kad Svartsengi gei
zerio vanduo ištiesų gydo odos ligas, 
net ir Psoriasis, kuris žmonėse 
atsiranda, kaip paveldėta liga.

Islandijoj susidarė "Tautinė Psoria
sis draugija”, kuri savo bylose laiko 
aprašymus ir nuotraukas ligonių, kurie 
pilnai išgijo arba jiems žymiai 
pagerėjo.

Pusiau juokais islandiečiai tą basei
ną vadina "Mėlynąja Oaze".

Jei kurie tautiečiai lankysis Islan
dijoj, turėtų nepamiršti sostinėje 
Reykjavik užsukti į muziejų, kuriame 
galės matyti ir "Old Norse" kalba 
rašytus raštus, kuriuos bežiūrint 
stebėsis daugeliu ir dabar mums 
suprantamų žodžių. "Old Norse" 
raštas labai panašus į runų raštą.

Galimas dalykas, kad turistams yra 
sudaromos sąlygos pajodinėti "žemai
tukais". senovės lietuvių arkliukais. 
Taip pat galima pamatyti piliakalnius, 
kurie yra apsaugoti, kaip tautiniai - 
istoriniai paminklai. Agnė Lukšytė 

pusi. 6

MIRUSIEJI
A. A.

TANIJA SIMNIŠKIENĖ

Penktadienį, spalio 30 dieną Sydne- 
jaus lietuviai vėl rinkosi į St. Joachim 
bažnyčią, Lidcombe, palydėti į pasku 
tinę žemišką kelionę savo narę Taniją 
Simniškienę. Šv. Mišias atnašavo kun. 
Povilas Martūzas. Po mišių automo
bilių vilkstinė nulydėjo karstą į 
Rookwood krematoriumą.

Atsisveikinimo žodį, Sydnejaus lie
tuvių moterų globos draugijos valdy
bos vardu, tarė Aleksandra Storpirš
tienė, primindama, kad velionė buvo 
viena iš pirmųjų draugijos pirminin
kių.

Tanija Simniškienė - Chodeckaitė 
gimė ir augo Šiauliuose, pasiturinčio 
prekybininko šeimoje. Jau nuo vaikys
tės Tanija parodė gabumą matema
tikai, tad nenuostabu, kad ją vėliau 
matome dirbant prekyboje ir organi
zacijose einant iždininkės pareigas. 
Persikėlusi gyventi į Kauną, ji buvo 
pakviesta tvarkyti vaikų teatro iždą.

Tremtyje Tanija gyveno Heidel
berge iš kur ji emigravo į Australiją - 
Sydney. Čia ji ištekėjo už žymaus 
visuomenininko Vytauto Simnišklo. 
Nusipirko jie maisto parduotuvę - 
pragyvenimo šaltinį.

Tanija su Vytautu ne tiek rūpinosi 
savo asmenine gerove, kad sukaupus 
išteklius ateičiai, kiek jie rūpinosi 
visų lietuvių gerbūviu. Tanija įsi
traukė į naujai įsisteigusią Sydnejaus 
lietuvių moterų socialinės globos

PADĖKA
Mirus mylimai seseriai

A. A
TANIJA1 SI MN1ŠKIENEI

nuoširdžiai dėkojame pažįstamiems ir draugams ją lankiusiems ligos 
metu ir palydėjusiems ją į kapus.

Ačiū už išreikštas užuojautas, atsiųstas gėles ir užpirktas šv. 
mišias.

Dėkojame kun. Povilui Martūzui už religines apeigas.
Seserys

DANAI ŽILINSKIENEI

mirus, liūdesy likusius Algimantą su sūnumis, mamytę, seserį su šeima 
ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Alfa ir Aldona Adomėnai

Mirus brangiai
A. A.

DANUTEI ŽILINSKIENEI

vyrą Algimantą, sūnus ir artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai ir šeima.

A. A.
E MI LIJ O N UI K O L A K A USK UI

mirus, jo žmonai Stasei, dukrai Juditai ir šeimoms reiškiu gilią 
užuojautą.

Viktoras Jaras

LIETUVIŲ KO-DPERRTinĖ KREDITO DRAUGIJA "TRLKR1']^

SKOLINA PINIGUS iš 14-5% su turl° !keitimu
iš 1 6.5% už asmenines paskolas

Už terminuotus indėlius moka iki 1 4%
Už einamąsias sąskaitas moka 9%

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA LIETUVIU NAMUOSE :

ADELAIDE
SEKMAD. 1 - 3 VAL.

TEL: 42 7377

MELBOURNE 
ŠEŠTAS. 10-2 VAI. 
SEKMAS. 1-3 VAI.

TEL: 328 4957

draugiją, kur ji ėjo pirmininkės 
pareigas.

Paskutiniais metais, sušlubavus Ta- 
nijos sveikatai, abu pasitraukė iš 
prekybos, parduodami krautuvę. Vy
tauto globoje Tanija laikėsi, bet liepos 
mėn. pradžioje, mirus Vytautui, 
Tanijos sveikata atsidūrė kritiškoje 
padėtyje ir spalio 26 d. pasitraukė ji iš 
mūsų tarpo.

Paliko ji tris seseris: Galiją Cujes, 
Sydnejuje, Rają Patašienę, Canberroje 
ir Tamarą Mačiulienę, J.A. Valsty
bėse.

Ilsėkis ramybėje.
Anskis Relsgys

S

g

SIDNEY
SEKMAD. 2 - 1 VAL.

TEL: 709 8662
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40 METU NUO 1--J O T R A NSB O R T O 
ATVYKI NT O.

LIETUVIU SODYBA

1947 metais spalio 30 dieną iš 
Bremenhafen uosto Vokietijoje iš
plaukė amerikiečių laivas "General 
Hetazelman", kuriame buvo patys 
pirmieji pokariniai Australijos imi
grantai, Ir tai buvo tik pabaltiečiai, 
tarp kurių didesnė pusė lietuvių - 439 
asmenys. Šis laivas atplaukė į Fre
mantle uostą lapkričio 28 dieną Ir 
vėliau, Australijos kariniu laivu jie 
atplaukė i Melbourną, kur juos 
pasitiko tuometinis darbiečių vyriau
sybės Imigracijos ministeris A. Cal- 
well ir kiti vyriausybės atstovai. Tiek 
kelionėje, tiek ir atvykus j Melbourną, 
o vėliau ir pareinamoje Bonegilla 
stovykloje, lietuviai turėjo savo 
kultūrinius pasirodymus, švenčių pa
minėjimus ir kitą. Buvo sudaryta net 
pirmoji krepšinio komanda, kurios 
pagrindiniai žaidėjai buvo lietuviai: 
Vincas Maziliauskas (Vėliau žinoma 
sis Melbourne "Varpo" žaidėjas, Jonas 
Motiejūnas) buvęs "Varpo" pirmi
ninkas, dabar gyvenantis Amerikoje), 
Algis Liubinskas (miręs Sydnejuje, 
koviečių rėmėjas, kurio sūnus Mikas 
yra tėvo sportinis pasekėjas, "Kovo" 
žymusis krepšininkas ir buvęs iškilusis 
rugby žaidėjas. Romas Genys (Bodžis, 
Sydnejiškis, buvęs "Kovo” žymusis 
krepšininkas, kai koviečiai skynė 
australų ir lietuvių tarpe pergales) ir 
Zigmas Paškevičius.

Atvykę į Australiją, pirmieji lietu
viai jau rado čia seniau gyvenančius 
tautiečius, nors jų buvo ir nedaug ir 
tada buvusią Australijos Lietuvių 
Sąjungą, kuriai vadovavo garbinga A. 
ir O. Baužių šeima. Jie buvo lyg ir 
pirmųjų ateivių lietuviškieji globėjai 
ir kelrodžiai naujame mums krašte.

Pirmieji atvykę lietuviai tikrai buvo 
drąsūs ir ryžtingi, pasirinkę savo 
būsimam gyvenimui šį tolimą ir taip 
mažai tuo metu mums žinomą kraštą. 
Ir kaip pasilikę Vokietijoje kiti 
tautiečiai laukė pirmųjų laiškų iš 
Australijos ir gyvenimo aprašymų 
spaudoje. Daugumai tai buvo jų 
ateities sprendimas, vykti į Australiją 
ar pasirinkti kitą, daugiau žinomą 
kraštą. Ne visi pirmieji laiškai ir 
aprašymai spaudoje buvo geri, nes 
daug kam viskas čia buvo nauja, 
klimatas karštas ir duoti darbai buvo 
patys blogiausi, į kuriuos vietinių 
australų nebuvo galima nuvaryti. Ir, 
blogiausia, kad ir algos buvo jau ne 
labai didelės, palyginus su darbo 
sąlygomis. Net ir aš pats, atvykęs į 
Australiją jau po dviejų metų ir 
papuolęs j dykumas, kur karštis siekė 
vasaros metu iki 125 laipsnių Far., 
būdavo raudono smėlio pūgos ir 
palapinėse, matyt nuo karščio, slėp
davosi nuodingi vorai, skorpionai ir 
net gyvatės, šį kraštą keikiau keiks
mais, kuriuos aš tik bežinojau ir jau 
norėjau bėgti, tačiau niekaip iš 
dykumų pabėgti negalėjau.

Tačiau buvo ir laimingesnių žmo
nių, kurie gražiai atsiliepė apie 
Australiją ir po to pradėjo plaukti vis 
daugiau ir daugiau mūsų tautiečių, 
nebijodami, kad juos kengūros savo 
uodegomis užkapos, skorpionai su 
vorais tau į lovą įsikrapštys ir vietiniai 
aboridžiniai, pasmeigę baltaodį lietu
vį, o dar geriau mūsų skaisčią 
lietuvaitę, ant savo ieties eukaliptų 
ugnyje pasikeptas.

Lietuvių skaičius vis gausėjo ir 
gausėjo. Nemaža dalis, ypatingai 
viengungių, papuolusių į tolimąsias 
paskirų valstijų vietoves, pasiliko ten, 
sukūrė jau ne lietuviškas šeimas ir 
visiškai nuo lietuviškojo gyvenimo ir 
lietuvių atitrūko. Gana daug, jau 
pirmųjų mūsų atvykėlių, sau amžinąjį 
poilsį rado Australijos kapuose, tačiau 
jų darbo pėdsakai ir vaisiai matosi 
labai aiškiai. Ši pirmoji atvykusiųjų 

karta ir davė tą pradžią mūsų 
bendruomeniniam ir organizaciniam 
gyvenimui, kurį šiandien jų vaikai ir 
jau trečiosios kartos lietuviškasis 
jaunimas, labai gražiai tęsia toliau. Ir 
reikia tikėtis, kad tų pirmųjų atvy
kėlių uždegtoji lietuviškojo gyvenimo, 
kultūros ir mūsų tų gražiųjų tradicijų 
lietuviškoji kibirkštis, šiuo metu jau 
įsidegusi į didelį ir gražų lietuviškąjį 
laužą, dar ilgai degs mūsų jaunimo ir 
ateities lietuviškose kartose, paro
dant, kad lietuvis yra tikrai atsparus 
visokioms svetimybių audroms.

Malonu, kad Sydnejuje mes turime ir 
kelioliką pačio pirmojo transporto 
reprezentantų. Iš jų A. Reisgys, 
dabartinis Sydnejaus "Talkos" sky
riaus vedėjas, perėjęs australiškuosius 
vargus, nepasimetė, bet įsigijo moky
tojo cenzą ir ilgus metus mokytojavo, 
aktyviai dalyvaudamas ir mūsų lietu
viškoje veikloje. M. Šumskas, kitas 
"Talkos" darbuotojas, aktyvus ben
druomenės ir lietuviškojo gyvenimo 
narys, V. Gulbinas, buvęs Apylinkės 
pirmininkas, "Kovo" garbės narys, 
daug dirbęs su jaunimu,, buvęs vienas 
iš vadovų, sportininkams vykstant į 
Ameriką ir Kanadą. M. Petronis, 
žinomasis Sydnejaus buvęs biznierius 
"Kovo" garbės narys, įvairių organi
zacijų atstovas ir bendruomenės 
aktyvus veikėjas. R. Genys - pirmo
sios Australijos lietuvių krepšinio 
komandos žaidėjas, vėliau iškilusis 
"Kovo" puolikas ir Australijos lietu
vių rinktinės žaidėjas, nuo koviečių 
sportinio gyvenimo ir šiuo metu 
nepabėgęs. J. Šuopys, turėjęs sėk
mingą namų nuomavimo biznį, yra 
didelis sportininkų bičiulis, V. Šuopys, 
spaustuvininkas, pradėjęs "Mūsų Pa
stogę" lietuvišku žodžiu dailinti. Gi iš 
moterų atstovių mes turime B. 
Liubtaskienę, mūsų iškiliojo sporti
ninko Miko mamą, K. Jurskienę ir kt. 
kurios, atplaukė vėliau.

Grupė lietuvių ant "General Hetazel- 
man” laivo 1947 m., pakeliui į 
Australiją.
Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi 
Valentinas Gulbinas.

Lapkričio 21 dienos, šeštadienio 
vakare, Sydnejaus Lietuvių klube, 
prie kurio įsteigimo ir pastatymo labai 
daug prisidėjo ir šie pirmieji lietuviai 
imigrantai, Sporto klubas "Kovas", 
kurio, kaip matote, rėmėjai ir garbės 
nariai irgi yra I-jo transporto nariai, 
savo šių metų metinio baliaus metu 
pagerbs šiuos iškiliuosius ir pirmuosius 
pokarinius Australijos lietuvius imi
grantus.

Jie bus iškilmingai pristatyti ir 
supažindinti su mūsų jaunesniaisiais 
koviečiais, dabartiniais sportininkais, 
kurie, vadovaujami nepavargstančios 
trenerės ir vadovės Snaigės Gustaf
son, išpildys šio vakaro programą.

Sydnejaus koviečiai sportininkai ir 
vadovai kviečia visus, ne tik pačio 
pirmojo, bet ir vėlesnių transportų 
lietuvius, jų šeimas ir jų svečius, 
gausiai dalyvauti šiame baliuje, prisi
menant ir savąją jaunystę ir tuos 
pirmuosius žingsnius, žengtus šioje 
puikioje ir svetingoje Kengūrų Žemė- 
)e’ Antanas Laukaitis.

Gana daug buvo kalbėta, taip pat 
nemažai buvo rašyta apie reikalin
gumą kurti ir statyti Lietuvių Sodybą 
Melbourne.

Neperseniausiai buvo sušauktas dar 
vienas susidomėjusių, šiuo reikalu, 
susirinkimas, kuriame labai rimtai 
buvo apsvarstyti naujieji Sodybos 
registravimo įstatai ir buvo išrinktas 
naujas Sodybos organizavimo ir stei 
gimo komitetas iš penkių direktorių, 
kurie pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:
Sodybos vyr. direktorė - Dana 
Levickienė, administracinis ir oficia
liems reikalams direktorius - Viva 
Alekna, iždininkas - Juozas Petraši- 
ūnas, sekretorė - Dona Sadauskaitė, 
narė įvairiems reikalams - Rasa 
Lipšienė.

Visi penki naujai išrinkti direktoriai 
įsipareigojo nedelsiant įregistruoti 
naujuosius įstatus, suaktyvinti tinka
mo Sodybai sklypo užpirkimą ir 
registruoti tautiečius, norinčius įsigy
ti Sodyboje nuosavus namus, arba 
norinčius apsigyventi motelio tipo 
name su pilnu aprūpinimu ir priežiūra.

Atrodo, kad pribrendo laikas rimtai 
apsispręsti, nes, pradedant naujos 
Sodybos planavimą, būtina iš anksto 
žinoti, kiek atsiras norinčių, nes 
perkant sklypą reikia žinoti kiek 
reikės statyti šeimyninių namų ir kiek 
reikės atskirų kambarių motelyje, 
kokio dydžio reikės planuoti valgyklą, 
virtuvę, susirinkimams ir laisvalaikiui 
praleisti salę ir kitus įrengimus.

Daug kas delsia ir laukia kol 
paaiškės, kur bus surastas Sodybai 
žemės sklypas ir kitos detalės. Kiek 
man yra žinoma, visi direktoriai yra

PADĖKA
1987 m. rugsėjo 30 d. mirė w------  -

A. A.
LAIMUTE deikienE

Nuoširdžiai dėkojame prel. P. Butkui už dvasinius patarnavimus, maldas 
koplyčioje ir aukotas šv. Mišias.

Dėkojame - visiems draugams ir pažįstamiems lankiusiems bei 
palydėjusiems jų paskutinėje šios žemės kelionėje.

Dr. B. Vingiliui už priežiūrą ir globą jos ligoje. "Sutartinei" už giesmes. 
Visiems tarusiems atsisveikinimo žodį. Mus užjautusius žodžiu, raštu, 
gėlėmis. Už aukotas šv. Mišias ir aukas lietuviškom institucijoms.

Visiems jums mūsų gili padėka.
Vyras, duktė, motina ir giminės.

Pavasaris buvo čia, 
kvepėjo alyvų žiedai...

Bet vienas žiedelis - 
gražiausias iš visų- 
nustojo žydėjęs amžinai...

Brangiai narei
A. A.

DANUTEI ŽILINSKIENEI

mirus, jos vyrų Algimantą, sūnus Raimondą, Andrių, Vygintą ir 
Kęstutį, marčias Janę ir Dalią, netekus mylimos žmonos ir motinos, 
nuoširdžiai užjaučiame jų gilaus skausmo valandoje ir kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų D-ja, Melbourne

PADĖKA
Maitlando ligoninėje, spalio pradžioje man buvo padaryta kojos 

operacija.
Trijų savaičių laikotarpyje, ligoninėje mane lankė šie Newcastle 
tautiečiai:
Dr. G. Ž. Kišonai, Dr. M. Šeškus, B. ir V. Gasparoniai, S. ir M. Butkai, A.
ir A. Jablonskiai (Sydney), 0. ir V. Prasauskai ir J. ir A. Pranckūnai.

J. ir V. Česnaičiai laišku palinkėjo geros sveikatos.
Visiems išvardintiems asmenims 

dėkojame!

Vietoj" ’
gėlių pagerbdama

A.A.
EMILIJONĄ KOLAKAUSKĄ

$ 10 aukoju "Mūsų Pastogei"
Salomėja Zablockienė

"Mūsų 

nuomonės, kad Sodyba turi būti miesto 
ribose ir nepertoliausiai nuo centro, 
kad būtų patogus susisiekimas su 
miestu ir prieinamos sąlygos apsipir
kimui ir t.t.

Šiuo metu, tik aštuonios šeimos yra 
pareiškusios savo norą statytis sau 
namus lietuviškoje Sodyboje ir tik trys 
asmenys užsirašė apsigyvenimui mo 
telyje. Nemažai yra tautiečių su 
savitais pageidavimais, kuriuos nau
jieji direktoriai svarsto ir ieško būdų, 
kaip patenkinti jų pageidavimus.

Greičiausiai, pradžiai, turėsime 
lietuvių Sodyboje apie 30 pastatų 
šeimoms ir tiek pat pavienių asmenų, 
gyvenančių motelyje.

Taigi, atrodo, kad jau yra laikas 
registruotis pas Danų Levickienę, 
telefonu - 848 8836,, arba pas Juozą 
Petrašiūnų - 232 5034, arba pas bet 
kurį kitą komiteto direktorių.

Kaip jau žinoma, mes, Melbourno 
lietuviai, esame plačiai išsisklaidę po 
visus Melbourno priemiesčius ir tik 
Lietuvių klubo ir Parapijos namai mus 
suveda į krūvų, kur galime gražiai 
tęsti mūsų tautines tradicijas ir 
galime jaustis kaip namie. Naujoji 
lietuvių Sodyba bus trečia vieta, kur, 
mūsų visų pastangomis galėsime 
įsikurti lietuvišką miestelį, kur kiek
vienas gyventojas arba atvykęs sve 
čias galės pasijusti kaip tėvynėje. Kad 
tai atsiekus, visi Melbourno ir 
apylinkių tautiečiai turėtų įsiparei
goti, kaip moraliai, taip ir materialiai 
remti šį gražų sumanymą. Pagarba 
priklauso šio sumanymo iniciatoriams 
ir pagarba priklauso visiems, kurie 
prisideda prie šio, tautiniai reikšmingo 
plano įgyvendinimo. „ _Leonas Batrunas

mano šeima Ir aš nuoširdžiausiai 
A. Bajalis.

Sydnejuje
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

lankė mane ligoninėje ir padėjo man 
sunkioje ligoje.

Valentinas Gulbinas 
Ashfield, NSW
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Inform
SYDNEJUJE

Maloniai prašome, Sydnejaus tau
tiečius sumokėti Australijos lietuvio 
mokesti iki lapkričio 29 d. už 1987 
metus.

Apylinkės valdyba turi atsiskaityti 
su ALB Krašto bendruomenės valdy
bomis. Mokestis $ 5.00 yra privalomas 
visiems Australijoje gyvenantiems 
lietuviams. Mokesti galima sumokėti 
Sydnejaus lietuvių klubo raštinėje, 
klubo bibliotekoje, "Mūsų Pastogės" 
redakcijoje, valdybos pirm. A. Giniū- 
nui ir iždininkui J. Zinkui.

Čekius "The Australian Lithuanian 
Community of Sydney" vardu, siųsti 
iždininko adresu: 84 Victor Ave., 
Picnic Point, 2213.

1988 m. spalio mėn. Sydnejuje bus 
atidarytas Australian Maritime mu
ziejus, kuriame bus ir emigrantų 
skyrius. Šis Darling Harbour projektas 
kainuos milijonus dolerių.

Muziejaus organizatoriai kreipėsi į 
Sydnejaus Apylinkės valdybą, prašy
dami žinių ir eksponatų tam muziejui. 
Nurodo, kad viskas gali būti panau
dota, kas turi ką nors bendro su 
emigrantų kelione laivu i Australiją. 
Pavyzdžiui: dienoraščiai, fotogra
fijos, rankdarbiai, piešiniai, suvenyrai, 
rūbai, rankinis ir sunkusis bagažai, 
asmeniniai reikmenys, kaip skutimosi 
įrankiai, plaukų šepečiai, kvepalų 
buteliai, vaikų žaislai ir žaidimai, 
muzikos instrumentai, knygos, žurna
lai. Sąrašas be pabaigos. Organiza
toriai taippat pageidautų susisiekti su 
emigrantais, atkeliavusiais "General 
Stuart Heintzelmann", "General 
Black", "Gota", "Protea", "Nea 
Heilas" ir "Svalbard" laivais. Pažymi, 
kad ir kitais laivais atkeliavusių 
emigrantų žinios gali būti reikšmingos 
muziejui. Galintieji šiame reikale 
padėti prašomi pranešti Sydnejaus 
Apylinkės valdybos nariui J. Zinkui, 84 
Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213, tel (02) 774 2914, arba 
muziejaus kuratoriams: Australian 
National Maritime Museum, G.P.O. 
Box 5131, Sydney, N.S.W. 2001, tel. 
(02) 552 1633.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

TALKOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių kooperatinė kredito drau
gija "Talka", Sydnejaus skyriaus 
informacinis susirinkimas įvyks lap
kričio mėn. 14 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. klubo patalpose, Bankstowne. 
Talkos nariai ir norį įstoti nariais, yra 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
pabendrauti. Laukiame svečių iš 
Melbourne - Talkos valdybos.

Prašome įsidėmėti, kad susirinkimas 
įvyks šeštadienį. Turėsime daugiau 
laiko išklausyti pranešimų apie tvirtą 
Talkos finansinę padėtį pasaulio biržų 
audroje. Jei turite kokių abejonių ar 
klausimų dėl investacijos, ar paskolų 
gavimo, nepraleiskite progos išsiaiš
kinti. Laukiame. Valdyba
L —im — ■ -imr=nmr^—=imr=-aiCT'- mr - „n- -mr==mi mg

MELBOURNO LIETUVIŲ TEATRAS "AUŠRA"
O

stato Gražinos Mareckaitės, pjesę -

□ EGLĖS NAMAI

sekmadienį, 15-to lapkričio mėn. 1987 m. 2.30 vai. p.p. 
c Meibourno Lietuvių namų salėje.

Visi tautiečiai iš toli ir arti kviečiami atvykti ir pamatyti I 
ĮŲ šį nepaprastą pastatymą.

□ 
į Bilietų kaina: $ 8. Vaikams iki 12 metų veltui.

t ini- -—.iru— mr inr= imr=inn==mr =in-. - .-mi  -mi ... ~lt> 
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Pertho Ramovės skyriaus valdyba 
praneša, kad š. m. lapkričio 22 d. 
sekmadienį 11.30 vai. ryto St. Francis 
bažnyčioje pamaldomis prasidės Ka
riuomenės Šventės minėjimas. Šv. 
Mišias už mirusius ramovėnus atna
šaus kun. Dr. S. Savickas. Po pamaldų, 
Lietuvių namuose bendri pietūs, 
minėjimas ir meninė programa. Ta 
pačia proga, bus paminėta Pertho 
Ramovės skyriaus įsteigimo 25 metų 
sukaktis. Paskaitą skaitys buvęs 
karininkas J. Jaudegis. Bus loterija.

Skyriaus valdyba kviečia mirusiųjų 
narių šeimas ir kitus tautiečius 
skaitlingai dalyvauti bažnyčioje ir 
salėje. Pageidaujama, kad moterys 
dalyvautų apsirengusios tautiniais 
rūbais.

Lietuvių Sąjunga praneša, kad 
metinis narių susirinkimas įvyks tuoj 
po Kariuomenės Šventės minėjimo, 
lapkričio 22 d. Pranešimai, valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai.

HOBARTE
Maloniai kviečiame dalyvauti Ka

riuomenės Šventės minėjime, kuris 
įvyks lapkričio 21 d„ 4 vai. p.p. 
šeštadienį Šikšnių namuose, 43 Easton 
Av. Moonah West.

Po minėjimo bendri užkandžiai.
Apylinkės valdyba.

SALE
Šiuo pranešu Kariuomenės Šventės 

minėjimo tvarką.
Lapkričio 14 dieną, šeštadienį pradžia 
lietuviškom pamaldom 12 vai. vienuo
lių seselių gražioje koplyčioje, 341 
York St.; Sale.

Po pamaldų minėjimas vyks Vit
kauskų namuose, 68 Elgin St. Sale.

Paskaitą skaitys V. Bosikis - 
Meibourno ramovėnų pirmininkas. 
Meninė programa, turinga loterija ir 
visiems dalyviams užkandžiai.

Maloniai kviečiu visus iš arti ir toli 
dalyvauti minėjime.

E. Eskirtienė - Sale seniūnė.

SYDNEJUJE
Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo

kykla užbaigia šiuos mokslo metus su 
viešu pasirodymu visuomenei lapkričio 
29 d., sekmadienį, 1.00 valandą, 
Bankstowno lietuvių klube.

Mokiniai išpildys programą. Mokyk
lą baigiantieji bus pristatyti visuome
nei ir įteikiami įvertinimai. Visi 
prašomi dalyvauti šioje mokyklos 
šventėje. Šių metų užbaigimas vi
siems ypatingas tuo, kad po 17 metų, 
mokyklos vedėja Julija Lašaitienė 
pasitraukia iš savaitgalio mokyklos 
mokytojos darbo.

Visi, ypač buvę mokyklos mokiniai 
ir tėvai, kviečiami dalyvauti atsisvei
kinimo su Julija Lašaitiene pietuose, 
kurie įvyks po programos užbaigimo, 
klubo salėje.

Norintieji dalyvauti atsisveikinimo
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 IS EASTTERRACE BANKSTOWN Tel. 7()H 1414

Klubas atldaras
Pirmadieniais ir trečiadieniais - 5 vai. - iki 10.30 vak. Antradieniais 
uždarytas. Ketvirtadieniais - 5 vai. - iki 11 vai. vak. Penktadieniais - 5 vai. 
iki 12 vai. Šeštadieniais - 2 vai. iki 1 vai. ryto. Sekmad. - 12.30 vai. iki 10 
vai. vak.

SMORGASBORD

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

= □
Dėmesio, dar yra narių neapsimokėjusių nario mokesčio.
Paskutinis terminas spalio 31 dien^. __ =

I —™——I
K A L Ė D U E G L U TĖ

= -
= Gruodžio 20 dieną, sekmadieni, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 5 
= metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
= Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant B 
= vaikų vardus ir amžių ir savo nario numeri.
= Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
= °
RitllOlllimMIIDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIDIUIIIIIIIHDIIIIIIHIIllOIIHIIIIIIIItllllHIIIIIIIIDIIIIIIIinilDllfnmnllOll

pietuose prašome užsiregistruoti iki 
lapkričio 20 dienos skambinant Kristi
nai Dičiūnienei - 630-7981, ar 
Vyteniui Šliogeriui - 50-8846.

Mokyklos tėvų komitetas.

Sydnejaus lietuvių pensininkų val
dyba ruošia iškylą į Gosfordo apylin
kes lapkričio 19 d., ketvirtadienį. 
Kviečiame narius ir svečius dalyvauti 
įmokant 10 dolerių mokestį asmeniui 
ligi lapkričio 15 dienos pas valdybos 
narius arba lietuvių klubo raštinėje.

Išvyksime 7 vai. 30 min. ryte nuo 
lietuvių namų Bankstowne.

Išvykos informacijų suteiks skam
■■■...... imu.............. u.......imi........ i.......u........... ■■■■...................m.............. ............ . .....................................

Išpardavimas originalių meno

P A E I

= Šeštadienį, 14 d. ir sekmadienį 15 d. lapkričio mėn. nuo 2 vai. p.p. iki 6 :
= vai. vakaro.
= 45 Hillcrest Ave. Greenacre, NSW Tel. 709 8573.

Reta proga įsigyti, švenčių dovaną, originalių meno paveikslų, = 
E piešinių ir pastelės darbų.

Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff.
uiiiiimimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiimmimm...... mm..........imimmmmmimiimil

••••••••••••••••••••••••••••••
£ SYDNEJAUS LIETUVIU SPORTO KLUBAS *

J “KOVAS” •
METINIS BALIUS J

® Lapkričio 21 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Lietuvių klube, Bankstowne,
• Jaunosios kovietės ruošia programą. Pagerbimas lietuvių atvykusių 
® pirmuoju transportu.
® Bilietų kaina $ 7. Jaunimui $ 5.

• Sydnejaus s. k. "Kovas" valdyba. • 
••••••••••••••••••••••••••••e*
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binant pensininkų valdybos sekretorei 
M. Šidlauskienei tel. 520 2556

MELBOU RNE
Metiniame Meibourno lietuvių klu

bo narių susirinkime išrinkti į valdybą 
pasiskirstė pareigomis sekančiai:

Pirmininkas - Dr. J. Kunca, vice
pirmininkas - M. Didžys, antras vice
pirmininkas - P. Jokūbaitis, Iždininkas 
- P. Jokūbaitis, iždininko pavaduoto
jas - M. Didžys, sekretorius - G. 
Statkus, ūkio vedėja - M. Žiogienė, 
visuomenės ryšininkas - A. Karazija ir 
parengimo vedėja - E. Balčiūnienė.

Salės ir virtuvės užsakymus priima 
M. Žiogienė tel. 458 1102.

Skelbimas

K S L U
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