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PAŠAU LYJE DEMONSTRACIJA VILNIUJE

CANBERRA
Australijos federalinės valdžios 

ministeris pirmininkas Bob Hawke 
sakė prakalbą Melbourne žydo David 
Ben - Gurion 100-to metų gimimo 
dienos jubiliejaus proga.

David Ben - Gurion yra vienas iš 
steigėjų moderniojo Izraelio.

Bob Hawke pareiškė padavęs du 
sąrašus žydų pavardžių sovietų 
valdžiai, prašydamas juos išleisti iš 
Sov. Sąjungos.

Bob Hawke lankysis Sov. Sąjungoj ir 
viešėdamas tris savaites, stipriai veiks 
dėl žydų išleidimo j užsienį.

BOLŠEVIKU REVOLIUCIJA

Sydnejuje gyvena Arkady Vošcins- 
ky, 91 m. Jis, bolševikų revoliucijos 
metu, gyveno Ukrainos mieste Kiro- 
vograde.

Vošcinsky palaikė Leniną, kuris 
žadėjo žmonėms geresnį gyvenimą: 
žemę kaimiečiams, fabrikus darbinin
kams ir sudarymą stiprių darbininkų 
unijų.

Vošcinsky, gimęs 1896 m., 1926 m. 
studijavo Leningrado universitete.

Jo tėvai asmeniškai pažinojo Leon 
Trotsky, Lenįno padėjėją ir karinės 
taktikos žinovą.

Naciams įsiveržus į Sov. Sąjungą, 
Arkady Vošcinsky kovojo Raudono
sios Armijos rezerve, kuris Leningra
de buvo nacių apsuptas 300 dienų. Jo 
šeima spėjo prieš apgulimą išvykti į 
Smolenską.

Žiauriausiais stalinizmo metais, 
Vošcinsky pareiškė, jam buvę geriau 
negu kitiems, tačiau aplinkui buvo 
daug kančių ir ašarų.

1970 m. mirė Vošcinsky žmona. 
Jam, kaip žydui, darėsi vis blogesnės 
sąlygos Sov. Sąjungoj. Pagaliau 1978 
m. jam buvo leista atvykti į Australiją.

Vošcinsky stipriai pritaria Gorba
čiovo reformoms, bet teigia, kad 
reformos negreit įsigalės, nes komu
nistų partijoj vyrauja sugedimas. Jis 
sako norėtų dar sužinoti apie pasikei
timą Sov. Sąjungoj, bet linki, kad 
viskas pasikeistų ramiai, be kraujo 
praliejimo.

Sov. Sąjungoj buvo perdaug pralieta 
kraujo.

KURT WALDHEIM
Pasaulinis žydų kongresas praneša, 

kad Austrijos prezidentas Kurt Wald
heim buvo vokiečių armijos saugumo 
karininkas Balkanuose, kuriam buvo 
pavesta, kartu su kitu saugumiečiu 
suardyti suokalbį 1944 metais, kad 
būtų nužudytas Hitleris.

Šis žydų pranešimas paremtas 
nauju, rastu dokumentu, kuris su
griauna Kurt Waldheimo tvirtinimą, 
kad jis Balkanuose tebuvo sekretorium 
saugume, be Jokios galios veiksmams.

VARŠUVA
Lenkų opozicinės grupės oficialiai 

pareiškė, kad jos boikotuos lapkričio 
29-tos referendumą ir žmonėms 
praneš apie savo nutarimus ekono
minių ir politinių reformų atžvilgiu.

Uždraustosios "Solidarity" unijos 
kalbėtojas Januš Onyškiewič pasakė, 
opozicinės grupės supranta , kad

generolas Wojciech Jaruzelski neiš
kėlė į viešumą tų klausimų, kurie kaip 
tik ir sudaro Lenkijos dabartinę krizę.

MASKVA
Sov. Sąjungos Teisingumo ministeris 

Borte Kravtsov pareiškė Tass žinių 
agentūrai, kad'kalėjimo bausmė tiems, 
kurie buvo nuteisti 15-kai metų, bus 
sumažinta iki 10-ties metų. Taip pat 
yra ruošiamas planas nebenubausti 
žmonių vietiniu ištrėmimu.

Ateinančiais metais nuo sausio 1- 
mos bus stipriau baudžiami tie 
pareigūnai, kurie prasižengia piliečių 
teisių įstatymui.

Peržiūrint teisinį kodeksą, vienas 
teisininkas pareiškė, kad į homoseksu
alizmą nebebus žiūrima, kaip į 
kriminalini nusikaltimą.

Nusikaltimai ekonominėje srityje 
nebus baudžiami mirties bausme.

Moterys ir seni žmonės taip pat 
nebus baudžiami mirties bausme.

Iki šių laikų sušaudydavo tuos, 
kurie buvo žmogžudžiai, šnipai ir 
pavogę dideles sumas pinigų.

Nors ir norima panaikinti mirties 
bausmę, bet 85 procentai sovietų yra 
prieš panaikinimą. Sovietų valdžia 
leido prancūzams apklausinėtojams 
sužinoti ką dauguma sovietų galvoja 
apie mirties bausmės panaikinimą. 
Pasirodo, kad dauguma to nenori.

Sovietų valdžia pareiškė, kad jie 
peržiūri "Potvarkį 70", pagal kurį 
baudžiami disidentai kalėjimu, griež
tojo rėžimo stovyklomis ar psichiatri
nėmis ligoninėmis. Manoma, kad tame 
potvarkyje bus padaryti pakeitimai.

SYDNEJUS

Ateinančiais metate kelionių kainos 
lėktuvais iš Australijos į Britaniją ir į 
Europą pakils nuo 3 iki 15-kos 
procentų. Nors kainų pakėlimą turės 
patvirtinti Australijos valdžia, bet tai 
bus tik formalumas.

Sausio, vasario, spalio ir lapkričio 
mėnesiais kainos bus aukštesnės tik 3 
procentais. Iš Sydnejaus į Londoną 
kelionė lėktuvu bus pakilusi nuo 
$1,799 iki $1,849.

Nuo kovo iki rugsėjo, kainos bus 
aukštesnės 5,3 procento. Bilietų 
kainos pakils nuo $1,899 iki $1,999.

Labai aukštos kainos bus laikotar
piui tarp balandžio ir rugpjūčio mėn., 
nes pakils nuo $1,999 iki $2,149.

Birželio ir liepos mėnesiais kainos 
pakils 9,5 procento; nuo $2,099 iki 
$2,299.

Gegužės mėnuo pasižymės ypatin
gai brangia kelione, pakilusia bilietų 
karna net 15-ka procentų: nuo $1,999 
iki $$2,299.

Keliautojams bus suteikta galimy
bė, kaip ir anksčiau įvairios lengvatos, 
kaip išnuomavimas mašinos parodant 
kai kurių lėktuvų linijų bilietus.

Lėktuvų bilietų kainos skrendant 
ekonomine klase bus pglausios. Biznio 
ir pirmos klasės vietos kainuos nuo 
$3,999 iki $4,999.

Qantas lėktuvais kelionės pabrangs 
netrukus. Manoma, kad tuo paseks ir 
kitos lėktuvų bendrovės.

Demonstrantai susirinkę Vilniaus aikštėje

MAIRONIO MINĖJIMAS KAUNE

Sekmadienį, lapkričio 1 d. katalikų 
suruoštas Maironio 125-ių metų 
gimimo minėjimas Kaune praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo apie 
8000 asmenų.

Prel. Mačiulio - Maironio, lietuvių 
tautinio atgimimo poeto, tėvynės 
meilės dainiaus minėjimas sutraukė 
netikėtai daug žmonių. Lietuvių 
teisių gynėjai iš Lietuvos pranešė 
telefonu, kad po vidudienio pamaldų 
Kauno katedroje, prie Maironio kapo 
katedros šventoriuje, ir aplinkinėse 
gatvėse susirinko apie 3000 žmonių. 
Minia giedojo religines giesmes ir 
Maironio sukurtas dainas. Buvo dekla
muojami jo eilėraščiai. Trumpose 
kalbose apibūdinta poeto asmenybė, 
katalikiškoje tikėjimo ir tėvynės 
meilės įkvėpta jo kūryba.

Pamaldų metu vyskupas Juozas 
Preikšas prisiminė Maironį kaip kunigą 
ir religinės poezijos kūrėją.

Vakarinės pamaldos vyko nuo 7 v.v. 
iki 9 v.v. Jų metu .prie katedros 
susirinko dar apie 5 tūkstančiai 
žmonių. Minėjimas prie Maironio 
kapo, su jo giesmėmis, dainomis ir 
poezija užsitęsė beveik iki vidurnak
čio.
Pranešime iš Lietuvos pažymima, kad 

minėjimo metu buvo iškeltos ir kai 
kurios žmogaus ir tautos teisių
I SPEj O S AD On AI T Ę, J? U Z O N Ą, GRIGĄ

Anot sovietų žinių agentūros 
TASS, spalio 28 d. Vilniaus radijas 
savo klausytojams praneša, kad Lie
tuvos TSR prokuratūra oficialiai 
perspėjo tris piliečius - Nijolę 
Sadūnaitę, kun. Roką Puzoną ir 
Robertą Grigą, jog jų veikla neside
rina su sovietiniu teisėtumu.

Lietuvių Informacijos Centras pra

apsaugojimo problemos. Buvo reika
laujama garantuoti bent "persitvar
kymo" ("perestroikos") politiką: kiti 
kalbėtojai reikalavo užtikrinti religi
jos laisvę, ir atstatyti Lietuvos 
suverenumą, kurį panaikino slaptas 
Stalino - Hitlerio Paktas.

Milicija, kuri buvo sutelkta šaluti
nėse gatvėse, į minėjimą nesikišo, bet 
saugumo pareigūnai filmavo aktyvius 
manifestacijos dalyvius. Niekas nebu
vo sulaikytas. Apie 10 v. vakaro 
Kauno miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Kazake
vičius kreipėsi į susirinkusią minią 
prašydamas, kad išsiskirstytų iki 11 
valandos, nes įstatymas reikalauja 
nedrumsti nakties ramybės. Po šio 
prašymo, daugumas minėjimo dalyvių 
išsiskirstė. Tik apie 500 jaunuolių dar 
kokį pusvalandį be triukšmo tęsė 
minėjimą.

Piliečių teisių gynėjai Lietuvoje 
primena, kad nors rugpjūčio 23 d. 
demonstracija Vilniuje prieš Hitlerio 
- Stalino Paktą praėjo taikingai, 
saugumas iki šiol tebeterorizuoja kai 
kuriuos jos dalyvius. Bijoma, kad ir po 
šios Maironio garbei surengtos taikin
gos manifestacijos neiškiltų nauja 
teroro banga.

(ELTA)

neša, kad sovietinis radijas Sadūnaitę 
apibūdino, kaip vieną iš pagrindinių 
organizatorių rugpjūčio 23 d. nacio
nalistinės sueigos Vilniuje. Robertą 
Grigą apkaltino aktyviu dalyvavimu 
Vilniaus demonstracijoje ir prieš tai 
rinkimu bei dalinimu lapelių, raginan
čių žmones kovoti prieš sovietinę 
galią.
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AZIJA ATEITIES GALYBES 
CENTRAS ?

Praėjusiam šimtmetyje Europa buvo 
pasaulio ekonomijos ir politikos cent
ras. Po paskutinio karo dėl katastro
fiškai vedamos politikos Europa turėjo 
užleisti vado vietą Š. Amerikai. Iki 
šiandien Amerikos ekonominis poten
cialas ir militarinė jėga dominuoja 
pasauli, bet kasdien aiškėja, kad tokia 
padėtis yra laikina, kad Š. Amerika 
bus išstumta iš šitos privilegijuotos 
vietos, kurią žada greitu laiku perimti 
azijatai: japonai, kinai, korėjiečiai ir 
taivaniečiai.

Ypač šiais metais Š. Amerika 
parodė savo politini ir ekonomini 
nesugebėjimą nesuderinamą su vado
vavimu pasauliui. Kongreso-senato 
kivirčai su prezidentu nežmoniškai 
pakenkė krašto užsienio politikai. 
Neapgalvoti milltarinial žygiai Libane 
ir Libijoj patvirtino politini Vašing
tono nesubrendimą ir pasidavimą 
svetimom įtakom. Dar vis amerikie
čiai nesugeba tinkamai elgtis su 
Sovietų Sąjunga ir leidžiasi save 
vedžioti už nosies.

Reaganui nebuvo jokio reikalo 
sutikti su atominių raketų atitrau- 

’ kimu iš Europos prieš sovietam 
atitraukiant savo kariuomenę iš 
Afganistano ir pradedant grąžinti 
apsisprendimo teisę Rytų Europai, 
įskaitant Pabalti. Atrodo, kad Vašing
tono didieji politikai nemato, kad 
Maskvai toks susitarimas yra naudin
gas ir reikalingas. Be jo Gorbačiovas 
negali sumažinti karinio biudžeto, 
taigi neturėtų iš ko pravesti Rusijai 
būtinai reikalingų ekonominių refor
mų. Kodėl tokioj padėtyj nepareika
lauti iš Kremliaus pačio menkiausio 
dalyko: Jungtinių Tautų Chartos ir 
Helsinkio susitarimo pildymo?! Ame
rikiečiai yra jau taip išbailėję, kad net 
nei to neišdrįsta pareikalauti.

Nekas Ir su Š. Amerikos ekonomija 
ir jos doleriu. 150 bilijonų metinis 
deficitas ir du ar 3 trilijonų užsienio 
skolos kalba pačios už save: Š. 
Amerika nustojo buvęs turtingas 
kraštas ir toks liks, kol nesutvarkys 
savo finansus. Plačiai gyventi už 
pasiskolintus pinigus ilgiau nebus 
galima.

Esant šitokiai politinei-ekonominei 
padėčiai, jau matosi ir galimas 
kandidatas užimti dabar Amerikos 
laikomą vietą. Tai Azija, su jos nauja 
modernia industrija, drausminga darbo 
klase, pigia darbo jėga ir gera prekių 
kokybe. Kinijos darbininkas dirba 
vieną valandą už 15 centų, Korėjos už 
vieną doleri o Amerikos už 6.06 
dolerius. Ne vien žemos algos atpigina 
produktų gamybą. Azijiečiai yra 
patriotai ir moka išspręsti tarpusavio 
problemas tarp savininkų ir darbi
ninkų be jokių streikų. Patriotizmas, 
šeimos vienybė .ir menka įtaka

Su diktatūrų iškilimu naujaisiais 
laikais atsirado ir pogrindis, turintis 
didelę reikšmę visuomenės gyvenime. 
Nors tai mūsų laikų reiškinys, tačiau 
jis nėra naujas. Juk ir pati krikščio
nybė išaugo pogrindyje. Ištisus tris 
šimtmečius ji slėpėsi, kol pagaliau 
iškilo viešumon ir išplito pasaulyje. 
Taigi pogrindyje, nepaisant persekio
jimo, kalėjimų, policijos, gali subręsti 
net pasaulinio masto šviesa. Ši tiesa 
pasitvirtina ir lietuvie tautos gyve
nime. Juk tautinio atgimimo šviesa 
taip pat atėjo iš pogrindžio. Ją 
brandino vyskupas Valančius, nepai
sydamas caro potvarkių, rašė knyge
les, jas spausdino Prūsuose ir per 
slaptus knygnešius platino Lietuvoje. 
Basanavičiaus "Aušra" gimė pogrin
dyje, slaptai buvo platinama Lietuvoje 
ir palengva stiprino tautinę lietuvių 
sąmonę. O kai atėjo tinkamas laikas, 
pogrindyje subrandinta šviesa prasi- 
"Mūsų Pastogė" Nr. 45 1987. 11. 16. 

marksistų ir tarptautinių spekuliantų 
sudaro idealias sąlygas veik neribotam 
Azijos progresui. Rinkos yra čia pat. 
Greit Kinija ir Indija turės po 1,5 
bilijono žmonių, Indonezija 200 mili
jonų ir Vietnam šimtą.

Tik Australija ir N. Zelandija yra 
blogos išimtys. Čia viešpatauja vadi
nama Vakarų puvimo įtaka: strei
kai, apakusių protestai prieš visa ką, 
kas dar nėra raudonai nudažyta, 
pornografija, moderniškas šeimų pa
krikimas ir švietimas fabrikuojąs 
"pažangiųjų" kartą, atseit tokių, 
kurie gyvena svetimu protu, nes 
nebuvo išmokyti patys savarankiškai 
galvoti, kurie nesupranta nei pasaulio 
padėties nei jo tikrų problemų. Aišku, 
Australija ir jos kaimynė N. Zelandija 
yra pasmerktos užleisti vietą geltoną
ja! rasei Ir gana artimoj ateityj.

Tokios naujienos nėra malonios 
baltajam žmogui, kuris, kur begy
ventų, yra Europos sūnus. Šiandien 
Vakaruose yra kraštutinės toleran
cijos banga, visi (leidžiami, visi 
priimami. Žvilgtelk ( Aziją. Ten nėra 
vietos baltąjam žmogui! Net ir vedęs 
japonę, baltas, berods, negali gauti 
Japonijos pilietybės. Kaip tik tokios 
tautos išsilaiko ir progresuoja.

Bet istorijos eigą nulemia ne mūsų 
norai, bet darbai ir pastangos. O tuo 
baltasis žmogus jau negali per daug 
pasigirti. Daug sau moralinės Ir 
materialinės žalos yra padariusi 
marksistinė sistema Rusijoj, iš kur 
organizuojamos revoliucijos, streikai 
ir protestai demokratinėj pasaulio 
dalyj. O apsigynimo priemonės prieš 
Sovietų Sąjungos galimą puolimą 
kainuoja vien Š. Amerikai apie 300 
bilijonų dolerių per vienus metus.

Maskvos vadai nuo pat revoliucijos 
deda visas pastangas sugriauti Vaka
rų pasauli, kuriam, bent teoretiškai, 
turėtų priklausyti ir rusų tauta’. 
Berods, jie bus pamiršę, kad tuo jie 
pjauna šaką, ant kurios patys sėdi. 
Rusija be likusio Vakarų pasaulio 
pagalbos, atėjus pavojaus valandai 
negalės nei sapnuoti apginti save nuo 
geltonųjų antplūdžio. Jei Gorbačiovas 
yra tikrai sumanesnis už jo pirmtakū - 
nus, dar gali pradėti atitaisyti 
Maskvos daromą mirtiną klaidą ir, 
vietoj griauti Vakarus, vietoj laikyti 
vergijoj rytų europiečius, jis turėtų 
ieškoti rimtos baltojo pasaulio drau
gystės. Viena Rusija neturi jokių 
perspektyvų išlaikyti imperiją nei 
atsiekti gerbūvio. Sunku tikėtis iš 
Maskvos tokio didelio posūkio. Už tat 
reikia likti prie realesnės galimybės, 
kad pasaulio centras, politinis ir 
ekonominis, pradeda persikelti ( 
Aziją.

Dr. Jonas Kunca

R PASAULIS
veržė j viešumą per tautiškai sąmo
ningus žmones ir tapo valstybine jėga, 
atkūrusia nepriklausomą Lietuvą. Ir 
tai, kas buvo subrandinta pogrindyje,, 
buvo tautos lobis, įgalinęs daryti 
tolimesnę pažangą visose srityse. 
Žiūrint iš perspektyvos, aiškiai ma
tyti, kad tai buvo didžioji lietuvių, 
tautos pamoka, liudijanti pogrindžio 
reikšmę visuomenei.

Toji pamoka nebuvo užmiršta 
užplūdus nacinei ir sovietinei Lietu
vos okupacijai, (vykdytai dviejų 
diktatūrų, nešusių su savimi ir 
priespaudą. Lietuvos žmonės gana 
greitai pajuto, kad ir viena, ir kita 
diktatūra atkeliavo ne tik su fiziniai 
bei technikiniais ginklais, bet ir 
idėjiniais. Vienos diktatūros idėjos 
buvo nacionalsocialistinės, o kitos - 
komunistinės. Ir viena, ir kita 
diktatūra puoselėjo Imperialistinius 
tikslus, siekiančius pajungti jiems ir 
pusi. 2. 

lietuvių tautą. Tai matydami Lietuvos 
veikėjai nuėjo i pogrindi ir ten veikė, 
kartu informuodami ir visą kraštą apie 
gręsiančius pavojus. Ypač sėkmingas 
buvo lietuvių pogrindis nacinės oku
pacijos metais. Tiesa, dalis veikėjų 
pateko l nacių koncentracijos sto
vyklą, kai kurie žuvo, bet parodė 
tautos ryžtą ir laisvą, savarankišką 
gyvenimą. Daug sunkiau buvo sovie
tinėje okupacijoje, ypač pirmajame 
dešimtmetyje, kai vyko partizaninės 
kovos. Tada lietuvių pogrindis kovojo 
fiziniais ginklais, parodė daug narsu
mo, bet pergalės neiškovojo. Lietuvos 
padangėje iškilo didvyriškumo aure
olė, bet jos miškuose atsirado daug 
kapų. Jie liudija tautos ryžtą gyventi 
laisvėje. Tai pogrindis, kuris Lietuvos 
istorijoje švytės kaip didi tautos 
pastanga, (kvėpianti ateinančias kar
tas naujiem žygiam.

Pogrindis paprastai nėra nugalimas 
kokios nors jėgos. Kol yra priespauda, 
tol vyksta vienoks ar kitoks pasiprie
šinimas. Jeigu pasipriešinimas negali 
būti viešas, eina ( pogrindi. Ir 
Lietuvoje, kai partizaninis pasiprie
šinimas buvo (veiktas daug galin
gesnių pajėgų, atsirado kitokio pobū

IŠ NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBO

Paskutinis Diskusijų klubo susirin
kimas Įvyko šių metų rugplūčio 13 d. 
sekmadieni, Dr. Geručio Kišono 
namuose. Zina Zakarauskienė skaitė 
paskaitą "Lietuviškos tradicijos šei
moje".

Šeimos gyvenimo svarbieji (vykiai, 
kaip vestuvės, krikštynos, vardinės ir 
metinės šventės sudarė šeimos tradi
cijų pagrindą. Bet jų atšventimo eiga 
ir tradicijos parėjo nuo gyvenimo 
aplinkybių, kaip kaimo ar miesto, ir 
taip pat nuo krašto vietovės, kuri, 
šalia visiems bendrų tradicijų, turėjo 
ir vien jai būdingus papročius. Galbūt 
todėl paskaita plačiau kalbėjo apie 
kaimo tradicijas.

Kadangi kaimo gyvenimą dominavo 
metų laikai ir su jais susiję lauko ir 
ūkio darbai, daugumas šeimos šven
čių, išskyrus metines kalendorines, 
turėjo būti švenčiamos kada svarbieji 
darbai jau buvo atlikti. To pasėkoje, 
šventės kaime, kaip pav. vestuvės, 
užsitęsdavo ilgiau negu mieste ir 
pasižymėjo gausesniais papročiais. 
Kaime izoliuotam gyvenime iš gilios 
senovės užsilikusių papročių reikšmė 
buvo dalinai jau užmiršta, bet patys 
papročiai tebebuvo palaikomi. Galima 
tvirtinti, kad įvairių švenčių tradici-. 
jos ir papročiai buvo integrali kaimo 
gyvenimo dalis: jie ne tik atžymėjo 
žmogaus gyvenimo svarbius (vykius, 
bet sykiu suteikė atvangą darbais 
perpildytam gyvenime.

Šiek tiek iš paskitoj aprašytų 
gausių tradicijų ir papročių. Pagrin
dinės metinių švenčių tradicijos 
(Kalėdų, Velykų, Sekminių, Užgavė
nių) buvo vienodos kaime ir mieste, 
bet kaimas šalia jų turėjo savų 
papročių. Šie savotiški papročiai buvo 
dažnai susiję su žemdirbyste ir, 
spėjama, užsilikę iš gilios pagoniškos 
senovės; su laiku jie susiliejo su 
krikščionybės bažnytinėm šventėm ir 
apeigom. Pav: užbaigę laukų darbus 
senovės lietuviai švęsdavo t.v. Kalė
dą, maždaug tuo pačiu metu, kaip 
dabartinės Kalėdos (išlaikytas senas 
pavadinimas!); vakare, prieš Kūčių 
dieną, buvo valgomi tradiciniai val
giai, iš kurių vienas vadinosi 
"Kūčios", mišinys iš kviečių, miežių, 
avižų ir žirnių. Kaikurlose krašto 
vietovėse valgiai būdavo paliekami 
per naktį ant stalo, dūšelėms pasivai
šinti (pagoniškas paprotys?). Kitas: 
šienas nuo stalo ant kurio gulėjo 
plotkelė ir kartais kryželis, buvo 
sužeriamas gyvuliams Kalėdų rytą 
(čia turbūt, aliuzija Kristaus užgi
mimo tvartely). 

džio pogrindis, būtent slaptos spau
dos. Gimė "Kronika", "Aušra", "Alma 
Mater" ir visa eilė kitų leidinių. Tai 
tikrasis lietuvių tautos balsas, kurio 
nepajėgia užslopinti okupacinės jėgos.

Ir jis bus girdimas tol, kol Lietuvoje 
laikysis priespauda. Pastaroji sten
giasi sunaikinti pogrindi, laiko didelę 
armiją slaptosios ir viešosios policijos, 
bet toji armija yra bejėgė prieš idėjinį 
pogrindi, kurio stiprybė glūdi ne 
jėgoje, o tiesoje. Be to, pogrindžio 
spaudos balsą i platųjį pasauli išneša 
gausi išeivija. Ypač paveikus yra 
"Kronikos" balsas, kuris skamba jau 
15 metų. Jo stiprybė yra ne 
samprotavimai, ne pamokslavimai, ne 
atkirčiai prispaudėjams, o pateikiami 
faktai. Jie yra iškalbingiausi liudinin
kai, i juos daugiausia dėmesio kreipia 
laisvasis pasaulis. Per tuos pastaruo
sius 15 metų "Kronika" ir kiti 
pogrindžio leidiniai yra atlikę reikš
mingą tarnybą tautai. Jie pralaužė 
tautos izoliaciją, (galino geriau orien
tuotis išeiviją ir išlaikė kovos dvasią, 
žadinančią tautą laisvam, pilnutiniam 
gyvenimui.

"Tėviškės Žiburiai”

Tarp gausių Velykų papročių, 
paskaitoj buvo papasakota savotiška 
dzūkiška tradicija: pagal ją, bernai 
pasivadinę lalaunykals, eidavo per 
kaimus giedodami ir kalbėdami 
"racijas" (iš lotynų; oracijas"?) namų 
šeimininkams. Už tai jie buvo atlygi
nami (vairiais gardumynais, bet jų 
negaudami, lalaunykai atsikeršydavo 
negražiais užkeikimais, pav. ..." kad 
tavo vištų š... s užaugtų, per amžius 
nedėtų, o vištukus jūs patys ištupė- 
tut"... ir pan.

Šiandien per užgavėnias valgome 
blynus, bet seniau žmonės valgydavo 
šiupinį, had užbaigti kiaušinius, rieba
lus, mėsą ir 1.1, prieš Gavėniai 
prasidedant. Užgavėnės turėjo ypa
tingai daug triukšmingų . ir net 
žiaurokų papročių, kaip; senmergių 
krapyjimas ir smilkymas su vištos koja 
(Subatėnų krašte), apkūlimas vienas 
kito su kojine, prikimšta šukių ir 
pelenų, piemenukų apstumdymas ir 
daugiau.

Beveik per visas tradicines šventes 
buvo daromi burtai, (vairiais būdais, 
kad sulaukti gero derliaus, gausių 
galvijų, o merginos - gero jaunikio ir 
pan.

Visos tradicijos ir papročiai pamar
gindavo pilką žmogaus gyvenimą - 
nenuostabu, kad tiek daug jų išsilaikė 
beveik iki šio šimtmečio vidurkio.

Paskaitos gale ir vėliau diskusijų 
metu, buvo apgailestauta, kad dėl 
radikaliai pakitusių kaimo gyvenimo 
sąlygų, daugumas tų papročių dabar
tinėj Lietuvoj bus išnykę...

Paskaitą buvo, išklausytą su dideliu 
susidomėjimu ir vėliau papildyta 
klausytojų asmeniškais ir girdėtais 
prisiminimais.

„V. Kristensen 
Diskusijų Klubo reporterė nr— ..imi- .... ^nnr===i

IR VOKIEČIAI MELDŽIASI UŽ 
LIETUVĄ

Naujas Vokietijos katalikų vadas 
vysk. Karl Lehmann pasmerkė krik
ščionių persekiojimą "sovietų Lietu
voje". Tai padarė jis per pamokslą 
Mainzo katedroje, minint 600 metų 
krikščionybės Į Lietuvą (vedimo 
sukakti, tai buvo spaudoje plačiai 
aprašyta. Vyskupas apkaltino sovietus 
už (kalinimą ir trėmimą tikinčiųjų, 
(skaitant ir du kunigus. 80 bažnyčių ir 
300 koplyčių tebėra uždarytos, reli
ginė spauda draudžiama, tamprūs 
ryšiai yra palaikomi tarp daugelio 
vokiečių šeimų ir jų buvusios tėvynės 
Lietuvos.
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LIETUVOS

Žmogaus atsiradimas
Žmogaus atsiradimas Pabaltyj tu

rėjo (vykti ne anksčiau kaip prieš 
dešimt tūkstančių metų, nes prieš tai 
ši sritis buvo padengta ledu ir neturėjo 
minimalių gyvenimui sąlygų.

Pradėjus atšilti orui, ledynai tirpo ir 
vanduo bėgo upėmis ( žemesnes 
vietas. Taip atsirado didžiulis eže
ras, kurį dabar vadinam Baltijos jūra 
po to ežero susijungimo su šiaurės 
jūra. Sutirpus ledynam pradėjo bujoti 
augmenija. Keletą tūkstančių metų 
vėliau, apie aštuntą-ketvirtą tūks
tantmeti prieš mūsų erą, atsirado ir 
pirmieji gyventojai dabartinės Lietu
vos teritorijoj ir likusiam Pabaltyj. 
Apie juos neturim jokių istorinių 
šaltinių, nes tada dar nebuvo iš viso 
kam rašyti istoriją. Vienintelis infor
macijos šaltinis - tai archeologiniai 
tyrinėjimai.

Kada kaimynų metraščiai ar apra
šymai liečią Lietuvą ir jos valdovus 
pasirodė tik dabartinio tūkstantmečio 
pradžioj ir dar buvo dėl suprantamų 
priežasčių neobjektyvūs, archeologi
niai radiniai yra visiškai patikimi, jei 
yra tinkamai ištiriami ir interpretuo
jami. Moderniškais metodais galima 
lengvai nustatyti ir radinių senumą. 
Archeologiniai radiniai mums padeda 
surasti, kaip tie mūsų protėviai 
gyveno, ką valdė, kaip laidojo savo 
mirusius.

Yra ištirta, kad iki penkto šimtme
čio mūsų eros lavonai buvo laidojami 
žemėje, nuo šešto šimtmečio iki 
krikščionybės (vedimo, mirusieji buvo 
deginami. Gediminas žuvęs kovoj su 
kryžiuočiais prie Veliuonos, buvo 
sudegintas, kaip ir jo sūnūs Algirdas ir 
Kęstutis. Gi priėmęs katalikybę 
Vytautas ir Jogaila buvo pirmieji 
Lietuvos kunigaikščiai palaidoti nesu
deginti. Vytauto likučiai turėjo būti 
palaidoti Vilniaus katedroje, bet iki 
šiol nepavyko jų surasti.

Kas mus visus domina, tai dar 
ankstesnė mūsų krašto praeitis. Kur 
buvo Lietuvos sostinė prieš Trakus ir 
Vilnių. O galėjo jos ir visai nebūti. 
Paėmęs savo kontrolėn didesnes 
teritorijas vadas - kunigaikštis galėjo 
valdyti iš savo tvirtovės, kuri jo 
valdymo metu atstodavus krašto 
sostinę.

RASK UTĮ NI

Mielas Redaktoriau,

"Rašau, o rankos dreba, kartu 
dreba ir mano išvarginta širdis. Rašau 
lovoje, ant "pagalvių stalo" ir jaučiu, 
kad tai bus paskutinis mano kūrinys.

Būk malonus, patalpink ! "

NAUJOJI G
- Iš tavo kūno kalbos matau, kad 

priekabių ieškai, - sako man Argu
sienė vos tik mudviem su Antanu pro 
duris (ėjus.

- Aš dar nieko nesakiau, širdyte, - 
sakau.

- Man žodžių nereikia. Kūniškai 
suprantu iš visos tavo fizionomijos. - 
sako Argusienė. - Tavo "body 
language" viską aiškiausiai parodo. 
Matau, jog ruošiesi atakai, nes jautiesi 
kaltas, kad karčiamoj buvai ir priedo; 
užmiršai nupirkti piene ir duonos. 0 
gal dar ir pinigus visus ant alaus 
išleidai.-

- Čia tavo fizionominė kalba labai 
klaidinga sakyčiau; nes Jeigu jaučiuosi 
kaltas, tai esu pasiruošęs tik ataką 
atremti, o ne pulti.- Sakau Argusie- 
nei.- Galbūt tavo kūniškoji gramatika 
ne visai tvarkoj, a?

- Apie ką judu čia kalbat? - Klausia 
Antanas.

- Apie "kūno kalbą" - apsidžiaugė 
Argusienė suradus naują auką savo

PRAEITIS

Senų laikų Lietuvos statyba, net ir 
pilys, buvo iš medžio. Medis greit 
supūva ir praktškai nieko negali 
atskleisti apie tolimesnę praeitj. Bet 
išimtinom sąlygom ir medis gali 
išsilaikyti daugelį šimtų metų. Taip 
yra atsitikę su archeologiniais Kerna
vės palikimais. Mediniai pastatai, 
medžių grjsta gatvė, buvo padengti 
storoku žemės sluoksniu ir aspsemti 
požeminio vandens išsilaikė beveik 
visą tūkstanti metų. Iš archeologinių 
radinių galima manyti, kad Kernavė 
yra buvęs vienas iš svarbiausių 
senosios Lietuvos centrų. Gyvenvietė 
- miestas užėmė apie 30 hektarų, 
plotą ir turėjo keramikos dirbtuvę ir 
metalo liejyklą. Kernavės pirkliai 
Rameižis ir Studilas vedė prekybą su 
Rygos miestu, kurio skolų knygoje jie 
yra užregistruoti.

Vertas dėmesio yra gerai išsilaikęs 
trečio-ketvirto šimtmečio pastatas. 
Jo dydis 6-4 m., sienos iš 5-8 cm 
skersmens vertikaliai ( žemę sukaltų 
rąstelių, kurie greičiausiai buvę 
perpinti medžių šakomis. Pastato 
centre būta pasagos formos židinio. 
Turėjo Kernavė ir pusiniais rąstais 
išgrįtą virš 2-jų metrų pločio gatvę ar 
kelią. Buvo ten ir pirtis, kas reikštų 
gyventojų švaros mėgimą. Aišku, kad 
randama daug akmens ir metalo 
dirbinių, bet tai jau pažįstami dalykai. 
Surasti išsilaikiusius pastatus yra 
didelis malonus netikėtumas.

Oficialiai Kernavė minima 1279 
metais aptašytoj Livonijos magistro 
kelionėj ( Kernavę, kunigaikščio 
Traidenio žemę. Gali būti, kad anais 
1279 metais Kernavė ir yra buvusi 
Lietuvos valdovo būstinė, atseit, 
sostinė, kurią Gediminas vėliau per
kėlė i Trakus ir, apie 1323 metus - ( 
Vilnių.

Kernavės pilys buvo atstatytos po 
1365 m. gaisro ir sugriovimo. Po 
pasikartojusio gaisro 1390 m. Kernavė 
neteko savo strateginės reikšmės ir 
jos pilys buvo apleistos. Dabar 
Kernavės likučiai pasakoja mūsų 
archeologams o per juos mums visiems 
apie seną, seną Lietuvos praeitj ir dar 
žada atskleisti daugiau jos paslapčių.

Dr. Jonas Kunca

S L AI S K AS
Tai ištrauka iš paskutinio a.a. 

Anitos Matukevičienės laiško. Pildant 
jos troškimą, talpinant jos kūrinį 
pavadinimu "Naujoji Gramatika",

Mieloji Anita, mūsų visų širdys 
pilnos skausmo ir liūdesio. "Mūsų 
Pastogės" skaitytojai pasiges Jūsų 
kūrinių.

R AMATI K A
filosofijoms dėstyti.- Ar nematai per 
televiziją net politikierius reporteriai 
saugoti saugoja, ką jie lūpomis sako ir 
ką kūniškai daro, t.y. ką jie kūniškai 
sako. Yra skirtumas.-

- Tas, ponia Argusiene, politikie
riams (prasta, - sako Antanas.- Jie 
visada vieną sako, o kitą daro.-

- Aš manau, kad tu klysti, širdyte, - 
sakau.- Man atrodo, jog "kūno kalba" 
yra rankų paspaudimai. Kaip nebylių 
kalba, sakyčiau, kuri yra bevelk 
internacionalinė. Galima sakyti, kaip 
ir tas esperanto, kuris dievai žino kur 
dingo. Aš dar esperantininkų būreliui 
moksleiviu būdamas priklausiau.-

- Na ir nukalbėjai, Argusai, - 
juokėsi Argusienė. - Kūno kalba 
negali būti internacionalinė, nes 
žmonių temperamentai nevienodi ir jų 
išraiškos ne tokios pat.-

- Aha, tai išeina jeigu anglas nos( 
pasikrapšto tai reiškia vienaip, o jeigu 
vokietis - tai kitaip?- Sakau.

- Teisybė, Argusai, - prisideda

Antanas.- Juk ir pasibučiavimai 
nevienodi. Ogi juk šitai "kūno kalba" 
vertėjo nereikia. Pats žinai, kad 
eskimai ir nauji zelandiečiai ar dar 
kokie tenai vien tik nosimi pasitrina ir 
jau linksmi. O kiti (sisiurbia (lūpas ir 
kokią valandą čiulpia.-

- Ar nematei per TV,- sako 
Argusienė, - kaip reporteriai atsidėję 
saugoja politikierių, kiekvieną judesį. 
Ypač tą vyriausiąjį. Jeigu jis vieną 
antakį pakelia, tai jie tučtuojau 
nustato rimtą miną ir žino, jog dabar 
jis ką nors labai mandraus pasakys ir 
sukiša savo trobeles jam po nosim. O 
jeigu akim sumirkčioja, tai reiškia jog 
bus humoras opozicijos adresu ir 
tučtuojau nustato minas labai širdin
gam juokui. O kiek dar kitų reiškinių, 
kaip pakaušio pasikasymai ar ausies 
patampymai ir...

- Gerai, širdyte,- pertraukiu,- 0 
kaip su "pikta kalba", keiksma
žodžiais, sakyčiau? Žodinėj grama
tikoj tas yra.-

- O gi špyga kas? - sako Antanas.- 
Arba liežuvio parodymas. Atsimeni 
kai vaikais būdami susipykdavom.-

Vaikų darbas, - sakau. - Kodėl 
vaikų?.- Sako Antanas.- Ana rusų 
kareiviai prie Ulano susipykę su 
kiniečių kareiviais, pasienio sargy
biniais Ir netik liežuvius, bet ir nuogus 
užpakalius vieni kitiems rodė. Taip 
visi laikraščiai rašė ir laikė už rimtą 
įžeidimą valstybės suverenumui ir 
būtų galėjęs kilti karas, bet užsibaigė 
vien protesto laiškais.

- Šitie nėra keiksmažodžiai,- 
aiškina kūno kalbos žinovė Argusienė. 
Čia tik (žeidimai.

- O tos visokios pirštų kombina
cijos, ar tie ne keiksmažodiai? - 
Klausia vėl Antanas.

- Ne, ne! - Dėsto toliau Argusienė. 
- Čia vien (žeidžiantieji vulgarūs 
gestai. Kaip ir kitokie seksualiniai 
išsireiškimai.

-* Brolyčiai, čia galima būtų 
sudaryti žodyną. Tikra sintaksė tokia-

N EI ŠSI PI L D ŽI

Pilni vilčių kreipėmės ( buv. Aušros 
gimnazijos mokytojus - jas, mokinius - 
nes (viso 24), prašydami pasisakyti dėl 
mūsų sumanymo išleisti Aušros gim
nazijos leidinį. Gavome keletą atsa
kymų, kur sutinkama teikti vienokią 
ar kitokią pagalbą (daugiausiai siūlo
ma nuotraukų). Tačiau neatsirado nė 
vieno aušroko , kuris sutiktų ko
ordinuoti (redaguoti) šį didžiulį užsi
mojimą; keletas sutiko bendradar
biauti.

Vieniems kliudė sveikata, kitiems - 
amžius, o kiti pesimistiškai nusiteikę 
lėšų sutelkimo reikalu.

Taigi, užsimojimai tik ir liko

LIETU
NAUJA LIGONINĖ

Naujame Vilniaus priemiestyje - 
Šeškinėje - baigiama statyti 10-oji 
miesto poliklinika. Ji aptarnaus Šeški
nės, Pašilaičių, Justiniškių (o vėliau ir 
Fabijoniškių) gyventojus.

Polikliniką sudaro trys korpusai: 
vaikų, suaugusių ir fizioterapijos. 
Statybai projektą paruošė architektai 
Kęstutis Pempė ir Gytis Ramunis ir 
inž. konstruktorius Alfonsas Vaškevi
čius. Šiuose sveikatos namuose per 
parą galės apsilankyti 3200 žmonių.

STASYS BARAS - BARANAUSKAS 
VILNIUJE

Atvykęs iš JAV, rugsėjo 16 d. 
Vilniaus konservatorijos salėje daini
ninkas Stasys Baras - Baranauskas 
susitiko su konservatorijos profeso
riais, studentais ir operos solistais, ir 
papasakojo apie savo studijas Lietu
voje ir užsienyje. Taip pat, gastroles

"Mūšų

me Kings Crosse ar St. Kildoj. - 
Tikiuosi, kad šitos "kūno kalbos" tu 
dar nesi išstudijavus, širdyte?!

- Tikrai, Argusai, St. Kildoj jie turi 
savo "kalbą". - Sako Antanas.-

Aną dieną mano Petronėlė ko tai 
užklydo į St. Kildą ir ėmė laukti prie 
pabo. Būtų galėjus tris dienas ten' 
stovėti, nieks jos nebūtų kliudęs. 0, 
sako atėjo tokia moteriškaitė maž
daug Petronėlės amžiaus, nė porą 
minučių nepastovėjo ir atsirado 
diedukas ir nusivedė į siaurą gatvelę. 
Petronėlė sako, jie nė žodžio nekal
bėjo, moteriškaitė tik blauzdą pasi
kasė .-

- Tai mat reikia žinoti kalbos 
ženklus. - Sakau.- Tavo Petronėlė toj 
kalboj matyti nei bu nei mu,visiškai 
negramatna. Užtat ir per tris dienas 
būtų neką telaimėjus.-

- Sako, kad reikia žinoti kaip koją 
statyti ar kurį šoną pasikasai. - 
nenusileidžia Argusienė.- Iš to su
pranta.

- O jeigu blusa ar moskitas įkanda?
- Klausiu. Kaip tada, širdyte su tavo 
kūno gramatika, a?

- Eik jau, eiki- Supyksta Argu
sienė.- Tu visada išeini į lankas.

- Žinai, širdyte, - sakau, - gal 
geriau tu su reporteriais saugok 
politikierius; kuriuo pirštu jie nosį 
pasikrapštys. Galėtum nuspręsti, sa
kyčiau, ar dolerio vertė kris ar kils. 
Dėl ekonominės valstybės padėties, 
sakyčiau, verta studijuoti.

Žinoma, man nėra reikalo jums 
daug pasakoti, jog ir savo paties 
apsisaugojimui man rūpi, kad Argu
sienė perdag neišmoktų tos naujosios 
gramatikos. Jeigu, pavyzdžiui, blusa 
ar moskitas (kąstų kur j blauzdą 

tokiam pajūry kur nors, tai žinote 
nesinori, kad kokiai jaunai moteriškei 
ateitų kokia nereikalinga mintis. Su 
mano Argusiene tikriausiai turėčiau 
labai daug bėdos.

Argus

USIOS VILTYS

užsimojimais... Gal kas nors, kada nors 
ateity, studijuodamas mūsų Nepri
klausomos Lietuvos švietimo istoriją, 
ras reikalo paminėti ir Aušros 
gimnazijos duoklę, mūsų tautai ir 
valstybei.
' Tuo pačiu norime pranešti, kad 
pinigų likuti pasiuntėm Vokietijoje 
esančiai Vasario 16 gimnazijai, prašy
dami (rašyti į paminklinę lentą Aušros 
gimnazijos auklėtinių auką, sumoje 
$2.500.00.

Širdingai dėkojame jums už atsilie
pimą, pasiūlymus ir patarimus.

Vytautas Skrinskas ir 
Elena Gailiūnaitė - Senkuvienė 

Toronto, 1987. 10. 1 d.

V O J E
Australijoje, D. Britanijoje, Italijoje, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Prancū
zijoje ir Vak. Vokietijoje.

VAIŽGANTO MUZIEJUS

Žemdirbiai nutarė Kunigiškių mokyk
loje, dabartiniame Anykščių rajone, 
įsteigti rašytojo kun. Juozo Tumo - 
Vaižganto muziejų. Šią mokyklą 
daugiau kaip prieš šimtmetį lankė 
jaunas Juozas Tumas, busimasis lietu
vių literatūros klasikas Vaižgantas. 
Vėliau toje pat mokykloje mokėsi ir 
žinomas dailininkas Kajetonas Šklė
rius. Pastaruoju laiku senoji mokykla 
buvo apleista, bet vietos žemdirbių 
iniciatyva pastatas buvo restauruo
tas. Visuomenės rūpesčiu, buvo su
rinkta gan daug eksponatų ir neseniai 
Vaižganto muziejus iškilmingai atida
rytas.

s-
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D E M E S I O Per praeitą Australijos Lietuvių
Registracija į VI PU Kongresą 

baigiasi LAPKRIČIO 20 dieną. 
Siųskit registracijos anketą: 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungai 
2 Schofield Street, Essendon 3040.

Jeigu dar negavot registracijos 
anketos, rašykit tuo pačiu adresu, ar 
paskambinkit Andriui Vaitiekūnui 
(03) 379-2325 ar vietiniams Jaunimo 
Sąjungų pirmininkams.

Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga

KONGRESO ATIDARYMAS
Gruodžio 20 

12 vai. 30 min. popietų - St. Mary 
Katedroje, College St. Sydney iškil
mingos šv. Mišios, kurias atnašaus 
vyskupas lietuviams išeivijoje Jo 
Ekselencija, P. Baltakis, koncelebruos 
prelatas P. Butkus, kun. P. Martūzas ir 
kun. A. Saulaitis S.J. iš J.A.V.

Liturgines apeigas atliks jaunimas. 
Giesmes išpildys Sydnejaus "Dainos" 
choras vadovaujamas dirigentės Biru
tės Aleknaitės. Vargonais palydės 
Justinas Ankus. Solo giedos Gražina 
Zigaltytė - Burba. Sydnejaus jaunų 
mergaičių būrelis išpildys porą gies
mių paruoštų šiai progai.
Kviečiame visus Sydnejaus lietuvius ir 
iš tolimesnių vietovių dalyvauti 
Mišiose.

(Lidcombėje tą dieną Mišių nebus,)
Pasibaigus Mišioms visi eisenoje 

vyksime į Sheraton - Wentworth hotel) 
kur 2.15 vai. popiet įvyks oficialus 
Kongreso atidarymas ir pristatymas

Sydnejaus parengimų kainos

1. Atidarymo iškilmės 20 dieną, 
Sheraton - Wentworth hotelyje vi
siems veltui.
2. Atidarymo balius, 20 dieną, 7.30 
vai. vak. Sheraton - Wentworth 
hotelyje - $ 30 asmeniui.
3. Koncertas 21 d., ukrainiečių salėje, 
Lidcombe, - $ 8. -

Koncertas 22 d., Ukrainiečių 
salėje - $ 8. -
4. "Bush dance”, Argyle Tavern The 
Rocks. - $ 25.

5. "Harbour Cruise" Sydnejaus uoste
19 d., šeštadienį - $ 15.

Laivas išplauks 7 vai.30 min. vakare 
iš Circular Quay.

KONGRESO KAINOS
1. Pilnas registracijos mokestis atsto
vams $880.00,
2. Pilnas registracijos mokestis daly
viams $800.00,
3. Buvusių kongresų dalyvių mokestis 
$ 50.00,
4. Atskirų vietovių kainos:

SYDNEY
Pradedant su registracija gruodžio 19 
d., laivo iškyla, atidarymo iškilmės, 
atidarymo balius, koncertas, talentų 
vakaras, vakaronė, baigiant Kūčiomis 
gruodžio 24 d. - $110.00.

ADEL AI DE

Pradedant stovykla gruodžio 30 d., 
baigiant sausio 7, įskaitant Naujų 
Metų balių - $300.00.
Savaitgalis, sausio 1-3 d., - $120.00.

Australijos Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirm. Andrius Vaitiekūnas

"Mūsų Pastogė" Nr. 45 1987? 11. 16. pusi. 4

Fondo metinį susirinkimą, buvo iškelta 
mintis, kad A.L. Fondas paremtų, 
finansiniai mūsų nedirbantį jaunimą, 
kuris norėtų dalyvauti 6-tajame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, 
kaipo žiūrovai.

Suinteresuoti asmenys turėtų 
kreiptis su prašymu į Australijos 
Lietuvių Fondo valdybą
P.O. Box 11 North Melbourne, Vic. 
3051 iki š. m. gruodžio mėn. 1 dienos.

A. L. Fondo valdyba

sek madi enį 

visų atstovų atvykusių iš užjūrių ir iš 
Australijos.

Savo dalyvavimu šiose atidarymo 
iškilmėse jūs parodysite moralinę 
paramą ir pritarimą Jaunimo Kon
greso ateities darbams ir sprendi
mams.

Tą vakarą 7.30 vai. tam pačiam 
viešbutyje, įvyks atidarymo balius, į 
kurį taip pat kviečiame visą bendruo
menę linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su atvažiavusiais kongresantais. 
Jau sekančią dieną jie pradės rimtus, 
užsibrėžtus darbus Studijų Dienose, 
Lane Cove, kaip buvo aprašyta 
pereitą savaitę.

atstovų, iš 13 kitų kraštų, nepapras
tai praplės jų sąvoką kas sudaro 
Lietuvą išeivijoje. Studijų Dienų 
programoje daug laiko skirta supažin
dinti atstovus su padėtimi Lietuvoje. 
Kongresas sudaro nepakartotiną pro
gą giliai įdiegti tautinę sąmonę mūsų 
išeivijos jaunimui, sąmonę kuri nulems 
išeivijos lietuvių 
Kurie jame nedalyvaus, 
praleis.

- Nėra naujiena, kad 
dažnai nepatraukli idealais
veikla. Ne kartą tėvams reikia 
"pastūmėti" savo paauglius į tokios 
veiklos kryptį. Ypač kai visos naujie
nos apie Kongresą buvo skelbtos 
lietuvių kalba, vien tik per tėvus 
dauguma mūsų jaunimo gali sužinoti 

......................... . . . ., ... ..... apie Kongreso prasmę,, esmę ir eigą.
visi lietuviai, kurie būsite Sydnejuje iš užsienio liudija didelį susidomėjimą.- Toldam parengimuL'kaip:5W>ngresui, 

susipratusių tėvų raginimai yra svar
būs.

Studijų Dienų programą statant jau 
perėjome per 11 projektų vis sten
giantis suderinti atstovų poreikius 
(įtraukti pagrinde sunkiai lietuviškai 
kalbančius į dinamiškas diskusijas) su 
tinkamu akademiniu lygiu (kad neiš
eitų programa banali, šabloniška). Su 
tokia užduotimi, visiems "tiktų"! Ji 
gal ir tirštai skamba, bet ji prieita po 
ilgų svarstymų - darėme ką galėjome. 
Net prelegentai prašyti pristatyti 
savo mintis paprasta lietuvių kalba, 
siekiant reikšmingo dialogo su Kon
greso atstovais (atsižvelgiant į dau
gumos jų menką lietuvių kalbos 
valdymą), ir ' parodant akademinį 
lankstumą labiau negu literatūrinę 
erudiciją".

DAR NE PER VĖLU
Nors registracijos terminas jau 

baigtas, durys dar nėra užtrenktos. 
Jaunimui tarp 16-35 m. amžiaus

Tad, visi sydnejiškiai, visų amžių ir 

tuo laiku, jau dabar planuokite
praleist šią svarbią dieną su jaunimu.

Kviečiame ir laukiame,
Sydnejaus Atidarymo Komitetas

VI P.L.J.K-SO PROGRAMA

Pirmoji Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso dalis Sydnejuje baigsis po 
Kalėdų, tačiau jaunimui bus gera 
proga visiems kartu atšvęsti Kūčias, 
kurios yra ruošiamos gruodžio 24-tą, 
pusėj aštuonių vakare, didžiojoj salėj, 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Kviečiam kuo daigiau Jaunimo 
atvykti į Kūčias, kuriose bus giedamos 
kalėdinės giesmės. Kviečiami į Kūčias 
ir šeimininkai, pas kuriuos atstovai 
bus apsistoję.

Netolimoj ateity bus paskelbta 
bilietų kaina ir kur bus galima juos 
įsigyti.

MELBOURNE
Pradedant pusryčiais sausio 7 d., 
baigiant uždarymo pusryčiais sausio 
10 d., įskaitant vakaronę, ekskursija, 
atsisveikinimo iškilmes ir uždarymo 
balių - $80.00.

KELI
Sydney - Canberra - Adelaide, 
įskaitant motelius, gruodžio 26-30 d.- 
$350.00.
Sydney - Canberra Studijų dienų 
autobusas, gruodžio 26 d. - $ 30,00. 
Canberra - Adelaide lėktuvu, gruo
džio 31 d. - $200.00.
Adelaide - Melbourne autobusu, 
sausio 70 $ 30.00.
Bendros dieninės ekskursijos iš Mel-

VI PASAULIO
KONGRESUI ARTĖJANT

Šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas jau už kampo. Beliko 
penkios savaitės kol Sydnejų pasieks 
mūsų pirmieji Kongreso svečiai. 
Gruodžio 20-tą iškilmingas Kongreso 
atidarymas. Tikimės susilaukti bent 
pora šimtų svečių iš užsienio. Skaičius 
nėra aiškus negavus visų registracijų, 
nors žinome, kad tikrai bus 120 
atstovų iš 13 ar 14 kraštų. Australijai 
paskirta 10 atstovų, kurie buvo 
Išrinkti per šių metų Velykas. Turime 
dar 5 kandidatus, gal Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga sutiks leisti
mums daugiau išrinkti jei kiti kraštai 
neužpildys savo paskirtą skaičių. 
Reikia prisipažinti, kad dar daug nėra 
aišku. Viskas eina lėtai, bet, kaip 
dažniausiai su jaunimo užsimojimais, 
kartais spontaniškumas atneša įdo
miausių rezultatų - nors organizato
riams tai sudaro gryną nervų įtampą.

Nepaisant dalyvių ir svečių skai
čiaus neaiškumų, Kongreso atstovai 
bus užimti. Studijų Dienų ir Kongreso 
stovyklos programos jau pasiekė 
paskutinio šlifavimo tašką. Apie tai 
jau apsčiai pasirodė žinių Australijos, 
ir pasaulio, lietuvių spaudoje per 
paskutinius du mėnesius.

KUR AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS?

Savotiškas reiškinys: kol atgarsiai 

šiuo Kongresu ir nusivylimą tų, kurie 
dėl įvairių priežasčių negali atvykti, 
susidomėjimas Australijoje nuostabiai 
menkas. Tie, kurie dirba Kongreso 
ruošoje svyruoja tarp entuziazmo ir 
persidlrblmo ribų. Bet kiti - lyg 
slapstosi apatijos šešėlyje. Neaišku 
kodėl, nors galima spėlioti.

Gal per mažai Australijoje savųjų 
tarpe skelbiame Kongresą, per mažai 
apie jį kalbame tarpusavyje, ir to 
pasekmėje per mažai mūsų jaunimas 
apie jį žino.

Gal Kongreso ruošėjai taip tuo 
Kongresu užhipnotizuoti, kad jiems 
sunku suprasti, jog kitiems gali nebūti 
taip aiški nei Kongreso svarba, nei jo 
eiga.

Gal tikrai, Kongreso esminė svarba 
mūsų išeivijos jaunimui - ir bendrai 
mūsų lietuvių ateičiai - liko nesu
prasta.

Gal tėvai, kurie skaito lietuvišką 
spaudą, neperduoda žinių apie Kon
gresą savo lietuviškai neskaitantiems
vaikams.

Gal iš viso tėvi mažiai ragina savo 
paauglius Kongrese dalyvauti.

Gal Kongreso Studijų Dienų pro
grama "per tiršta", nedomina jau
nimo. -

Gal Kongreso registracijos mokes
tis per brangus.

Gal kaikur susidarė trynimosi tarp 
jaunimo beruošiant šį Kongresą.

Visose šitose .prielaidose randasi 
tiesos - nors ir žiupsnelis - ir jos 
vertos nagrinėjimo.

Kongresą ruošia pasišventę sava
noriai. Mūsų intensijos siekia aukštų 
idealų, bet jų išsipildymui pastoja 
kelią praktiški sunkumai kaip, kad 
stoka patyrimo, kaip tobuliausiai 
organizuoti šitokio masto užsimojimą. 
Stoka laiko padalinti tarp šeimos, 
darbovietės ir Kongreso reikalavimų; 
ir stoka Ištvermingai pasišventusių

O N E S
bourno po kongreso:
Sausio 11 d. - $ 30.00, sausio 12 d. - $ 
30, sausio 13 d. - $ 30, sausio 14 d. - 
30.00.
Autobusai į stovyklą Adelaidėje: 
iš Sydnejaus - $ 80.00, 
iš Canberros - $80.00, 
iš Melbourne - $46.00, 
iš Geelongo (sporto šventės) - $ 
50.00.

LIET VI U JAUNIMO

žmonių - entuziastų darbininkų dabar 
žymiai mažiau negu kai darbą 
pradėjome prieš keturis metus! Dėl 
šitų priežasčių, žinių platinimas bei 
bendra komunikacija apie Kongresą, 
atrodo yra nukentėjęs.

- Šio Kongreso pasisekimas yra 
esminiai svarbus Jaunimo Kongresų ir 
aplamai mūsų iševijos, ateičiai. Vis 
tolstame nuo karinio ištrėmimo. 
Jaunimas kuris dalyvaus šitame Kon
grese beveik be išimčių gimęs 
išeivijoje. Jam Lietuva - svetimas 
kraštas. Daugumai, susitikimas su 120

ateitį, 
amžinai

jaunimui 
pagrįsta

galima dar registruotis:
Visam Kongresui - $880. Tas įskaito 
viską: koncertus ir balius; būti Studijų 
Dienų "stebėtoju"; būti stovyklos 
"dalyviu".

Kaip Kongreso stovyklos "dalyvis" 
- $300; kaip Kongreso Studijų Dienų 
"stebėtoju" ir niekur daugiau - 
kreiptis pas Henriką Antanaitį (03) 
857 7248.

Registracijos anketas galima gauti 
pas įvairių miestų Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirmininkus, 
arba tiesiog pas ALJS centrinės 
valdybos pirmininką:

Andrių Vaitiekūną
2 Schofield St., Essendon Vic. 3040 

Tel. (03) 379 2325.

Pasimatykime per Kongresą!
Dr. Antanas Stepanas,
VI PLJK-to Studijų Dienų 

koordinatorius.
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LIETUVIŲ FONDO 25 METŲ 
VEIKLOS APŽVALGA

Rašo Jurgis Janušaitis Rašant šį reportažą, dar neturėjau
tikrų duomenų, ar ta svajonė išsipildė. 
Bet, atrodo, kad bus užbaigti keturi 
milijonai ir pasiryžta žengti dar toliau 
- siekiant penktojo, o vėliau ir iki 
dešimties milijonų dolerių.

Sveikindami Lietuvių Fondo dar
buotojus - esamų ir buvusių valdybų 
ir Tarybų pirmininkus, narius, pelno 
skirstymo komisijas, ir visus L F 
rėmėjus šios sukakties proga, tenka 
nuoširdžiai palinkėti, kad Lietuvių 
Fondo vadovybei nestokotų ryžto 
ateities darbams, kad į Lietuvių 
Fondą įstotų nariais su savo įnašais 
jaunoji inteligentijos išsimokslinusi, 
gerai uždirbanti karta. Lietuvių 
Fondas tebūnie visos lietuviškosios 
išeivijos laisvajame pasaulyje finan
sinė tvirtovė, kuri ilgam užtikrins ir 
mūsų visokeriopos veiklos ateitį.

Pokylyje, be abejo, buvo pagerbti 
visi LF žymūnai, organizatoriai, 
steigėjai, bet kuo prisidėję prie šios 
idėjos įgyvendinimo.

Pokyliui vadovavo mūsų žymusis 
finansininkas dr. J. Kazickas, didelis 
Lietuvių Fondo rėmėjas, dideliais 
įnašais jį parėmęs, organizavęs vajus. 
Tai šaunus lietuvis, didelis patriotas, 
geras organizatorius ir didžiųjų idėjų 
rėmėjas.

Ne vien valgyta ir gerta pokylyje, 
bet pasakyta gerų kalbų, iškeliančių 
LF nueitą kelią. Meninėje dalyje 
svečius džiugino viešnia solistė Birutė 
Vizgirdienė iš Los Angeles.

Šiuo metu Lietuvių Fondo valdybai 
pirmininkauja energingoji, visą savo 
gyvenimą pašventusi lietuviškajai 
veiklai, Marija Remienė, o Tarybai 
jaunesniosios kartos atstovas, ekono
mistas Povilas Kilius.

maffloT Sunkų.. pelno skirstymo darbą at- 
. lieka spėciali komisija, kuriai vado

vauja mūsų iškilus visuomenininkas, 
žymusis tenoras, Stasys Baras..

Štai keletą skaitlinių, kurios liudys 
L F didžiąją paramą lietuviškajai 
išeivijai: Tik šiais metais paskirstyta 
iš pelno: stipendijoms - jaunimui, 
siekiančiam mokslų, $ 52.000,-. 
Lituanistiniam švietimui - $ 67.570,. 
Kultūriniams reikalams - 87.820.- 

ų, visuomeniniams reikalams - $ 54.
460,- viso paskirta $ 261.850.-

Šios sumos suglaustos Į pagrindines 
šakas, kurias LF remia. Apyskaitose 
yra smulkiai išvardintos organizacijos, 
sritys kurios buvo paremtos.

Šios sukakties proga tenka nuo
širdžiai prisiminti ir padėkoti lietu
viškajai spaudai, radijo, kurios L F 
idėjas skelbė, puoselėjo, talkino, teikė 
plačią informaciją apie šios institu
cijos darbus. Informacijos reikalus 
ankstyvesniais metais koordinavo 
žurnalistas Vladas Ramojus - Būtė
nas, daug parašęs išsamių reportažų 
apie LF, o dabar jau keletas metų tą 
darbą vykdo nenuilstantis žurnalistas 
Antanas Juodvalkis. Bet ne tik jie, ir 
daugelis kitų spaudos žmonių savo 
pozityviais straipsniais stiprino Lie
tuvių Fondą. Visiems jiems priklauso 
padėka. Tai nors trumpu žodžiu 
prisimename Lietuvių Fondo sidab
rinę sukaktį, su geriausiais sėkmės 
likėjimais ateičiai. LF gretose, atro
do, yra ir mielų Australijos lietuvių. 
Tad LF težengia į ateitį tikslu sutelkti 
dešimt milijonų. Sėkmės!

Apie Lietuvių Fondą, veikiantį JAV 
esu jau ir ankstyvesniuose savo 
reportažuose užsiminęs ir, be abejo, 
Australijos lietuviams jis jau yra ( 
arčiau pažįstamas.

Šių metų spalio mėn. 31 d. . 
Čikagoje, viename iš gražiųjų resto
rano salių - Martinique buvo suruoš
tas šio Fondo dvidešimt penkerių 
metų veiklos prisiminimas. Organiza- , 
ciniame gyvenime ketvertis šimtme
čio nėra ilgas laiko tarpsnis. Tačiau 
Lietuvių Fondo nueitas kelias labai 
prasmingas ir ši finansinė institucija 
lietuviškajai išeivijai yra atidavusi ' 
didelę duoklę.

Tad, kad ir kukli, bet prasminga 
Lietuvių Fondo sukaktis buvo iškil- ! 
mingai paminėta. į pokylį susirinko 
keletas šimtų Lietuvių Fondo rėmėjų 
- narių, valdybų ir tarybų buvę ir 
esamieji pareigūnai.

Šventiška nuotaika. Juk susirinkta 
pasididžiuoti didžiais laimėjimais, su
telkus beveik keturis milijonus dolerių 
ir per tą laikotarpį lietuviškiems 
reikalams - lituanistiniam švietimui, 
mokslui, menui, kultūrai, jaunimui 
remti išdalinta vien tik palūkanų du su 
viršum milijonai. Tik pagalvokime, kas 
būtų nutikę lietuviškosios veiklos 
svarbiose srityse, jeigu JAV nebūtų 
egzistavęs Lietuvių Fondas.

Prieš dvidešimt penkeris metus dar 
visai jaunas daktaras Antanas Razma 
iškėlė gerą mintį - mums reikia turėti 
vieno milijono fondą, kurio palūka
nomis būtų maitinamas lituanistinis 
švietimas, menas, mokslas, kultūra ir 
remiamas jaunimas.

Antanas Razma

Spaudoje iškelta ši mintis susilaukė 
kritikos, abejojimų. Buvo girdėti 
balsų: svajotojas, utopija, negalimi 
dalykai ir panašiai. Bet dr. Antanas 
Razma, suradęs dar kelioliką entuzi
astų, idėjos rėmėjų nenuleido rankų. 
Savają mintį energingai gynė. Tuo 
pačiu metu buvo tariamasi ir su JAV 
lietuvių bendruomenės vadovaujan
čiais asmenimis. Reikia bendro Fondo 
su milijonu dolerių!

Nekartosime Lietuvių Fondo isto
rijos. Ji plačiai aptarta išleistoje 
Lietuvių Fondas knygoje. Dėka ener
gingų darbininkų, LF idėjos puoselė
tojų LF metų metais augo savo 
įnašais, gausėjo nariais, didėjo kapi
talas. Ir štai kukliai sukakčiai artėjant 
L F vadovyė užsibrėžė tikslą - žūt būt 
sutelkti keturis milijonus dolerių.

REPORT A Z AS IŠ 
Cl K AG OS

Praleidę išskirtinai kaitrią vasarą, 
Čikagos lietuviai gyvena po atostogi
niu auksinių lapų rudens sezonu. 
Rudens ir žiemos laike čia vyksta 
gyvoji veikla: kiekvieną penktadienio 
vakarą Jaunimo centro kavinėje 
vyksta vakaronės: skaitomos paskai
tos, rodomos vaizdajuostės, būna 
posėdžiai. Klasėse vyksta Lietuvių 
operos, "Dainavos" meno ansamblio 
bei tautinių šokių repeticijos. PLB 
būstinėje - Bendruomenės arba ma
žesnių vienetų posėdžiai. Didžiosiose 
lietuviškose salėse rengiami koncer
tai, banketai ir iškilesnio pobūdžio 
pramogos. Balzeko didžiajame Kultū
ros muziejuje (atidarytas 1986 m.) 
kultūriniai, pramoginiai ir net politi
nio pobūdžio renginiai. Likimas taip 
lėmė, jog Čikagoje ir jos priemies
čiuose yra gausiausiai susitelkusių 
lietuvių, tad įprasta žmonėse ją 
vadinti išeivijos lietuvių sostine.

Čikagą aplanko su įvairiom pramo
gom, koncertais arba parodom ir iš 
tolimųjų lietuviškų kolonijų, net ir iš 
tolimosios Australijos. Su gana dideliu 
pasisekimu, čikagiečių pilnai pripil
dytai Jaunimo centro salei, gražiai 
dainavo Australijos lietuvių mergai
čių trio "Svajonės", palikusios mums 
neužmirštamą žavingų melodijų prisi
minimą. Ta pačia proga per "Margu
čio" radiją Čikagoje skatino mus 
atvykti į VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Puikios Jaunimo 
Kongreso talkininkės.

Kalbant apie Jaunimo kongreso 
turistų skatintojas, tenka nepamiršti 
ir "australietės" Aldonos Butkutės, 
kuri mokslo ar kitais reikalais iš 
Australijos atvyksta į Jungtines Ame
rikos Valstijas ir keletą kartų 
aplankiusi ir Čikagą, pakalbėdama per 
radijo programą, gražiu lietuvišku 
tarimu, .vaizdžiai papasakojo apie 
Australijos lietuvių veiklą. Paaiškino 
apie VI PLJ kongreso ruošos rūpes
čius. Taip pat kvietė Amerikos, 
lietuvius atvykti į Jaunimo kongresą 
Australijon. Pastebėtina, jog iš Aus
tralijos atvyksta ir daugiau lietuviškos 
veiklos žymių darbuotojų, kuriuos 
"Margučio" radijo programos vedėjas 
Petrulis pasikviečia papasakoti Čika
gos ir apylinkių lietuviams apie 
australiečių lietuvių gyvenimą bei 
veiklą.

Prieš eilę metų šį straipsnį rašęs su 
žmona lankėmės Australijoje pas savo 
giminaičius L. ir Z. Sipavičius 
Canberroje. Nuoširdžiai Jų globojami 
turėjome retą ir malonią progą, nors 
dalinai pažinti tolimąjį kontinentą, 
aplankyti erdvius, švarius miestus, 
muziejus; dalyvavome tuomet puikiai 
suorganizuotose Australijos lietuvių 
dienose Sydnejuje. Išskrisdami tuomet 
iš Čikagos, palikome ją šaltyje ir 
sniege, o kai kitą dieną išlipus iš 
lėktuvo, pajutome australiškos va
saros kaitrą. Staiga iš vidurio šaltos 
žiemos į vasaros kaitrą. Zigmas barė, 
kad mes kalti, atvežę tą karštį. 
Prikabinęs prie mašinos laivelį, atgai
vai nuvežė prie Pacifiko vandenyno.

Juozas Šlajus
Mirusieji

Lapkričio 7-tą, širdies smūgio 
ištikta, mirė Kazimiera Kazakevi
čienė, 84 metų, ilgametė Sydnejaus 
gyventoja. Ji buvo palaidota lapkričio 
11-tą, Rookwoodo kapinėse.

TRUMPAI 
IS VISUR

ABC radijo pranešimu iš Londono, iš 
Maskvos į Vilnių atvyko rusų futbolo 
entuziastų pilnas traukinys prieš 
futbolo rungtynes tarp rusų karių ir 
lietuvių. Atvykėliai triukšmavo Vil
niaus gatvėse, daugelis išsipaišę 
raudonas žvaigždes ant skruostų. 
Rungtynių metu, po pirmo įvarčio jie 
įsiveržė į pačią žaidimo aikštę ir 
susimušė su žaidėjais, vietiniais žiūro
vais ir policija. Eventualiai jie buvo 
policijos sugaudyti, susodinti atgal į 
traukinį ir pasiųsti atgal į Maskvą.

•
Enniskillen mieste, šiaurės Airijoje, 

Airių respublikonų Armijos teroristai 
išsprogdino bombą, kai didžiulė žmo
nių minia susirinko miesto centre 
pagerbti žuvusius karius, abiejų 
pasaulinių karų aukas. Nuo sprogimo 
žuvo 11 asmenys, 37 sužeisti.

Šį brutalų veiksmą pasmerkė tiek 
Rytai, tiek Vakarai.

•
Atsargos generolas Ben Ali, prieš 

mėnesį Tunlsijos prezidento paskirtas 
mlnlsteriu pirmininku, areštavo ir iš 
pareigų pašalino prezidentą Habib 
Bourgouiba. Ben Ali pareiškimu, 84 
metų prezidentas buvęs ligotas, 
susenęs ir nebetinkamas kraštui 
vaidyti. •

Habib Bourgouiba prezidentu pasi
darė 1956 metais, kai tik Tunis!ja 
gavo nepriklausomybę. Prieš dvyliką 
metų jis pasiskelbė prezidentu iki 
gyvos galvos. Ben Ali žada reformuoti 
Tunlsijos konstituciją, padaryti ją 
demokratišką.

General Motors statytas automo
bilis laimėjo saulės šviesos energija 
varomų mašinų lenktynes skersai 
Australiją. Per 5 su puse dienų jis 
sukorė 3200 km. kelią, iš Darvino 
pasiekdamas Adelaidę. Tai pirmos 
transkontinentalinės lenktynės pa
saulyje tarp saulės energiją varto
jančių auto mašinų.

•
D. Britanijos sosto įpėdinis Čarles 

su. žmona, Valijos princese Diana, 
aplankė Vakarų Vokietiją. Vokiečių 
entuziastingai sutiktas, jis išsklaidė 
gandus apie tariamą nesugyvenimą 
savo šeimoje. a

Japonijos min. pirmininku parla
mentas išrinko 63 metų amžiaus 
Noboru Takešita. Jis pakeitė ilgesnį 
laiką išbuvusį Jasuširo Nakasone.

•
Amerikiečių žvalgyba išaiškino, 

kad Sovietų S-ga Jau visi metai kaip 
yra įsteigę slaptą karinę bazę Seišelų 
salose Indijos vandenyne. Seišelų 
salos pasidarę nepriklausoma respub
lika 1976 metais, turi tik 62000 
gyventojų, bet užima svarbią strate
ginę poziciją Afrikos pašonėje. Nuo 
1977 metų jos turi marksistinę 
vyriausybę.

Malaizijos valstybės "pa
triarchas" ir buvęs ilgametis jos 
ministeris pirmininkas Tunku Abdul 
Rahman pareiškė anglų korespon
dentui, kad Malaizija dabartinių min. 
pirmininko dr. Mahathir yra paversta 
policine valstybe.

Prieš mėnesį laiko dr. Mahathir 
suėmė 94 disidentus ir juos tebelaiko 
kalėjimuose.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

A. A.
A NITAI MATUKE VI Cl ENKI

mirus, jos vyrą Kostą ir dukterį Ilioną Hare su šeima, netekus mylimos 
žmonos ir motinos, nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje ir 
kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne
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A. A. ANITĄ MATUKE VI Cl ENĘ
PRISI ME N ANT

Mirtis pašovė lakią paukštę 
Drąsiai plasnojusią sparnais...

Išlydėjus amžinybėn Anitą Matuke- 
vičlenę. norėtųsi, kaip viduramžių 
trubadūrai, pačiais iškiliausiais žo
džiais apdainuoti velionės asmenį ir 
pagerbti ją, visą savo gyvenimą 
išgyvenusią, lyg tas senovės karžygys, 
be baimės ir priekaišto.

Anitos gyvenimas, tai ilga epopėja. 
Gimė ji 1922 metais, vasario 2 d., 
Gedvilių kaime, Radviliškio valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje, trijų seserų ir 
vieno brolio ūkininkų G alkių šeimoje. 
Nuo 8 metų amžiaus, mirus jos mamai, 
ir tėvui vedus antrą kartą, augo ji 
močiutės globoje.

Gimnaziją Anita pradėjo lankyti 
Šiauliuose, vėliau persikėlus i Kauną 
lankė Saulės - Kazimieriečių gimna
ziją.

1941 metais ištekėjo už Prano 
Strimaičio ir susilaukė dukters Ilonos. 
Pranui žuvus jai vienai teko su maža 
dukryte pasitraukti iš Lietuvos artė
jant karo veiksmams. Daug jai teko 
pergyventi skaudžių gyvenimo etapų. 
Daug vargo patyrė palikusi savo 
numylėtą Tėvynę Lietuvą. Antrąją 
išvykimo dalį teko jai pakelti kuriantis 
čia Australijoje, rodos, svetingame, 
ramiame, nuo karo audrų apsaugo
tame krašte. Šis kraštas ir tapo jos 
gyvenimo paskutinis uostas.

Iš Vokietijos Anita atvyko į Vakarų 
Australiją, bet vėliau persikėlė į 
Melbourną ir su mylimo vyro Kosto 
pagalba dangus praskaidrėjo, gyveni
mas tapo sklandesnis. Čia ji jau gavo 
gerą darbą Švietimo ministerijoje. Jos 
gabumas buvo vyresnių pastebėtas ir 
įstačius kompiuteri ji tapo paskirta 
dirbti prie jo ir net buvo skyriaus 
vedėja. Ten ji ir išdirbo iki pensijos 
amžiaus. Kai vėliau duktė ištekėjo, tai 
atsiradusių numylėtų anūkų (Adomo, 
Andriaus ir Adriano) takeliai vis 
subėgdavo į visokeriopai pasiruošusią 
Jiems padėti, Jų mylimą "babą".

Mano šeima pradėjo arčiau su 
velione bendrauti prieš virš 20 metų. 
Dažnai mane stebindavo Jos asmeny
bės tvirtumas, minties skaidrumas, 
logika, sugebėjimas gyvenimo vin
giuose skleisti taiką ir vilti artimųjų 
tarpe.

Bet Anita nebuvo vien tik savo 
šeimos mama ir baba. Ji domėjosi 
platesne aplinka. Kol jėgos leido, 
dirbo ji lietuviškoje spaudoje, nors 
teko jau nuo to darbo nukentėti. Nuo 
to smūgio jai užtruko kiek atsigauti, 
bet ji mėgo spaudos darbą, vėl rašė 
(vairiomis temomis straipsnius, fel
jetonus ir poeziją.

Ilgesni laiką redagavo "Gabiją", 
moterų priedą prie "Mūsų Pastogės" 
dirbo ji ir Soc. Globos moterų 
Draugijoje ir buvo jos pirmininke. 

Svarbiausia, ne tik pati veikė, bet 
mokėjo ir kitus pritraukti. Draugų ir 
pritarėjų būrys augo, visi ją Melbour
ne ir už Melbourne ribų pažino. Ir

KERNAGIO VIZITAS MELBOURNE

Apie Vytauto Kernagio vizitą ir 
koncertą Melbourne Jau rašė "Tėviš
kės Aidų" 41-me numeryje Kažkoks 
tai "specialus korespondentas" Petras 
Aukštuolis. Tame pačiame numeryje 
V. Kernagio apsilankymą Australijoj 
nagrinėjo ir Dr. J. Kunca, straipsnyje 
"Kultūrinė meškerė".

Kadangi šiuose straipsniuose yra 
neteisingai pristatomi faktai ir daromi 
nepagristi kaltinimai mūsų jaunimui, 
jaučiu pareigą ( šiuos straipsnius 
atsakyti. Perskaičius minėtus straips
nius, iš klaidingo kai kurių faktų 
pristatymo aiškiai matyti, kad nė 
vieno iš jų autoriaus nebuvo V. 
Kernagio koncerte. Straipsnių auto

mane ji (traukė ( spaudos ir bendruo
menini darbą. Kartu dirbome Pagelbi- 
niame moterų komitete kuriant ir 
gražinant Melbourno Lietuvių namus. 
Buvo malonu ir lengva su ja bendrauti 
ir draugauti.

Prieš maždaug 12 metų, Anita su 
šeima persikėlė gyventi į rytini 
Gipslandą, Stratfordą, kur Jie įsigijo 
12 akrų lietuvišką, pavyzdingą ūkelį. 
Ten, prie Sale ir Latrobe Valley 
veiklių Seniūnijų ji vėl rado gerą 
bendruomeniniams darbams uostą. 
Visur ji prisidėjo savo geromis 
idėjomis ir darbu savo tautai. Tautos 
reikaluose ji buvo didelė optimistė ir 
visai neabejojo, kad kada nors jos 
vaikaičiai ir provaikaičiai susitiks 
laisvame Vilniuje.

Miela Anita savo gyvenimo kelionę 
užbaigė lapkričio 2 d. ir ramaus 
Australijos miestelio Stratfordo kapi
naitėse, lapkričio 5 d. atrado sau 
amžino poilsio vietą, nesulaukusi 
laisvės savo numylėtai Tėvynei Lietu
vai.

Tokių laidotuvių Stratfordas turbūt 
dar nebuvo matęs. Suvažiavo lietuviai 
iš visų Viktorijos kraštų, daugiausia, 
žinoma iš Melbourno. Policija sulaikė 
judėjimą, kad ilga automašinų vilks
tinė galėtų netrukdoma, ištisai per 
kryžkelę pravažiuoti.

( rožančių vietinių apylinkių lietu
viai susirinko laidotuvių išvakarėse 
šv. Patriko bažnyčioje, Stratforde. 
Laidotuvių šv. Mišias ten pat atlaikė 
sekančią dieną, vietinis kunigas, 
australas. Bažnyčia laidotuvių dieną 
buvo pilnutėlė žmonių. Liturginius 
skaitymus atliko E. Eskirtienė, Salė 
Seniūnijos seniūnė, lietuviu kalba. 
Kunigo paraginti, giesmes giedojome 
lietuviškas ir maldas kalbėjome lietu
viškai.

Jausmingas atsisveikinimo kalbas 
pasakė: ilgametė Anitos draugė, 
Irena O'Dvyer, Latrobe Valley seniū
nė V. Koženiauskienė, melbournišklų 
draugų vardu A. Baltrukonienė ir Sale 
seniūnė E. Eskirtienė. Ant kapinių 
Lietuvos žemės žiupsneli į duobę 
(bėrė duktė Ilona ir Elena Eskirtienė.

Atidavusi savo duoklę tautai ir 
šeimai, po visų darbų ir negailestingos 
ligos kančių, ilsėkis, Anita, Viešpaties 
ramume.

Alisa

riai taip pat daro kai kurias nepgr(stas 
prielaidas, kuriomis pasikliaudami 
meta neteisingus kaltinimus V. Ker
nagio rengėjams ir jame dalyvavu
siems.

Pradėkime nuo faktų. P. Aukštuolis 
rašo, kad tikrieji organizatoriai laikė 
viską paslaptyje, tik paminėdami per 
radiją, kad lietuviškos valandėlės 
koordinatoriui "kažkas iš kažkur 
paskambinęs ir pranešęs šią džiugią 
žinią". Tikrumoje, niekas nebuvo 
laikoma paslaptyje, o radijo valandė
lės koordinatoriui pranešė jam ir 
visiems melbourniškiams gerai pažįs
tami mūsų jaunimo veikėjai, kurie šį 
koncertą suorganizavo. "P.A." taip 

pat rašo, kad koncerte "dalyvavo apie 
šimtas asmenų, daugumoje iš jaunimo 
gretų". Tikrumoje, koncerte dalyvavo 
gerokai daugiau negu šimtas ir jų 
tarpe buvo maždaug vienodi skai
čiai jaunosios, vidurinės ir senosios 
kartos atstovų.

Toliau tas "specialus korespon
dentas" rašo, kad "iš Lietuvos netoli 
sėdėjo ar sukinėjosi pora KGB 
agentų". Tikrumoje, i koncertą su V. 
Kernagiu atvyko tik vienas ne vietinis 
- Stasys K ašys, Lietuvos Žemės Ūkio 
akademijos pro-rektorius. Jeigu 
straipsnio autorius žino, kad šis 
asmuo yra KGB agentas, kodėl Jis to 
nepranešė Australijos saugumo orga
nams? Be abejo, straipsnio autorius to 
nežino, bet daro niekuo nepagrįstą 
prielaidą, norėdamas pažeminti kon
certe dalyvavusius mūsų bendruo
menės narius.

Toliau P. Aukštuolis rašo, kad 
"viena Krašto valdybos narė atsivedė 
svečius po koncerto į lietuvių namus". 
Tai yra neteisybė; juos atsivedė 
jaunimas, kurie organizavo šį koncer
tą. Taip pat neteisybė, kad lietuvių 
namuose {vykęs koks tai nemalonumas 
dėl tokių svečių kvietimo". Straipsnio 
pabaigoje autorius daro dar vieną 
nepagristą prielaidą būtent, "kad tai 
ne kultūrinis bendradarbiavimas, bet 
KGB Lietuvoj ir jų bendradarbių 
Australijoj suorganizuota akcija... 
sukurstyti jaunimą prieš vyresnę 
kartą". Apkaltinti veikliuosius mūsų 
jaunimo narius, kurie suorganizavo šį 
Kernagio koncertą, esant KGB bend
radarbiais yra biaurus melas ir 
Įžeidimas visam Melbourno lietu
viškam Jaunimui. Nenuostabu, kad 
autorius slepiasi po "P. Aukštuolio" 
pseudonimu.

Dr. Kunca savo straipsnyje taip pat 
kartoja tą pačią prielaidą, kad V. 
Kernagis ir kiti menininkai atvyks
tantys iš Lietuvos yra siunčiami ir 
palydimi KGB agentų. Jis taip pat 
kalba apie du KGB agentus, vienas iš 
kurių "prisidengęs kitokio pareigūno 
kailiniais, įlindęs į Lietuvių namus 
gaus gerų užkandžių." Kokių Įrody
mų turi Dr. Kunca tokiam tvirtinimui? 
Jeigu jis turi tokių {rodymų, kodėl jis 
apie tai nepraneša Australijos saugu
mo organams?

Savo straipsnio pabaigoje Dr. 
Kunca mums pareiškia, kad mes 
"neturim teisės išdavinėti mūsų 
tautos bendradarbiaudami su priešu. 
Puiku! Su tuo sutinka kiekvienas

A-A. ANITAI MATUKE VI Cl ENEI 

iškeliavus amžinybėn nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Kostą, dukrą 
Uloną su vyru ir vaikais, visus gimines ir draugus čia, Lietuvoje ir 
J.A.V.

M. ir E. Matulioniai 
L. ir K. Bartaškai 
A. ir V. Baltrukoniai

R E M K I ME 

AUSTRALUOS LIETUVIU 

FONDĄ

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria. 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

susipratęs lietuvis. Bet ar atėjimas 
pasiklausyti iš Lietuvos atvykusio 
dainininko yra bendradarbiavimas su 
priešu? P.L.B. valdyba yra nustačiusi 
gaires dėl laisvojo pasaulio lietuvių 
santykiavimo su okupuota Lietuva. 
P.L.B. nariai neturi bendradarbiauti 
su komunistinės valdžios organais ir jų 
pareigūnais, bet bendravimas su 
nepartiniais asmenimis yra leidžiamas 
ir dargi skatinamas. Turėtume pasi
naudoti dabar sudarytais ryšių su 
okupuota Lietuva palengvinimais ir 
išplėsti bendravimą su mūsų broliais 
už geležinės uždangos.

Jie mūsų tikrai nepadarys 
komunistais, bet mes turėsime progos 
suteikti jiems informacijas apie 
gyvenimą demokratinėje santvarkoje, 
apie ką jiems tiek metų buvo duodama 
tik klaidinanti propaganda.

Tiek metų maitinti melu, Lietuvoje 
gyvenantys mūsų broliai yra ištroškę 
tiesos ir artimesnių ryšių su laisvuoju 
pasauliu. Nereikia pamiršti, kad ir 
kompartijos atsiųsti kultūrininkai turi 
akis ir ausis - jie taip pat mato ir 
palygina gyvenimą demokratiniuose 
kraštuose su sovietine santvarka. 
Vietoj, kad jų bijoti turėtume jiems 
duoti kuo daugiausiai galimybių 
susipažinti su gyvenimu šiame krašte 
ir taip pat papasakoti apie Lietuvos 
netolimą praeitį, apie kurią dauguma 
jaunosios kartos žmonių Lietuvoje 
nežino. Bendravimas su tautos 
kamienu taip pat padės išlaikyti 
greitai blėstantį lietuviškumą ir mūsų 
jaunimo tarpe. Kad toks bendravimas 
juos pavers komunistais yra liguista ir 
niekuo nepagrįsta baimė.

Jurgis Rūbas
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Sydnejaus " Dainos" choras pradėjo 
savo veiklą 1954 metais. Užtruko 
dvejus metus iki pirmasis choro 
koncertas išvydo sceną. Jo metu 
oficialiai (amžintas "Dainos" vardas.

Švęsdami trisdešimt trijų metų 
"Dainos" choro veiklos sukakti,daino- 
rių tarpe dar turime keletą pirmojo 
koncerto dainininkų.

Kiekviena organizacija, lygiai ir 
"Dainos" choras patyrė kritikos, 
pastabų, bet daugiausia susilaukta 
padėkos, šilumos ir meilės.

Choras talkininkauja organizaci
joms, kurios ruošia minėjimus ir 
parengimus, bet dainos mylėtojams 
per metinius koncertus suteikia progą 
pasiklausyti dideli repertuarą dainų ir 
pilnai (vertinti choro dirigentų ir 
choristų pasišventimą ir pasiaukojimą 
dainai.

Pažvelgus i choro ateities užsibrėž
tus planus ir įsipareigojimus matosi, 
kad lietuviška daina dar ilgai skambės 
Sydnejaus lietuvių tarpe.

Atgiedojus bažnyčioje Vėlinių pro
ga, vyrų choras dainuos Kariuomenės 
Šventės minėjime lapkričio 22 d.

Gruodžio 6 d. 4 vai. popiet, 
lietuvių klube "Daina" savo metini 
koncertą praves su dirigente Birute 
Aleknaite ir jos talkininku Justinu 
Ankum. Abu dirba su pasišventimu ir 
kruopštumu, siekdami tobulėjimo ir 
stengiasi neapvilti dainos mėgėjų. 
Būdami jauni, bendromis jėgomis daug 
nudirbo ir matosi jų pasekmės chorui 
giedant bažnyčioje ir dainuojant 
scenoje.

Birutė Aleknaitė - "Dainos" choro 
dirigentė. <• .

Gruodžio 20 d. choras giedos 
Sydnejaus Katedroje, kurioje vyks 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
iškilmingos šv. Mišios.

Kalėdų dieną giedos St. Joachim 
bažnyčioje Lidcombe.

šia proga tenka priminti "Dainos' 
choro dirigentų ir vadovų veiklos 
tęstinumo rūpesčius. Vienas iš svar
biausių papildymas retėjančias gre
tas. Daug yra balsingų tautiečių kurie 
pilnai galėtų įsijungti į chorą. Gal 
Jiems trūksta drąsos, pasiryžimo, 
pasiaukojimo mūsų kultūros - dainos- 
tęstinumui. Natūralu, dėl senatvės, 
ligos ir kitų atvejų netekusius reikia 
papildyti naujais.

Apsilankydami į metinį koncertą ir 
besigėrėdami dainomis padarykite 
pažadą tapti dainos mylėtoju ir 
įsijunkite į "Dainos" choristų gretas.

P. N.

Skaitytojai pasisako
Lietuviškų sodybų p eis kirtis

Skaitant mūsų spaudoje apie suma
nymą Melbourne įsteigti Lietuvių 
Sodybą iškyla ryškus faktas: melbur- 
niškiai įsteigs Sodybą, kad iki pat 
amžiaus galo aprūpintų tautiečius.

Melbourno Lietuvių Sodybos stei
gėjai projektuoja motelio tipo namus 
su pilnu aprūpinimu ir priežiūra.

Melburniškių projektas susilaukia 
pagyrimo. Norėtųsi paprašyti melbur- 
niškius kviesti visus lietuvius, gyve
nančius Australijoje, kad prisidėtų 
prie šio projekto, planuojamo ant 
realaus pagrindo, būtent, tautiečių 
priežiūros senatvėje. Nėra jokios 
abejonės, kad tautiečiai, išsiblaškę po 
mažas kolonijas, prisidės prie šio 
reikšmingo projekto.

Sydnejaus išgarsintoji Sodyba, deja,

neteikia jokios pagalbos seniems 
tautiečiams, kurie nebeturi jėgų 
susipirkti maistą arba pasigaminti — 
valgį. Jiems susirgus tuoj pat išgabe
nami į prieglaudas, o užmokėta suma 
už butą lieka draugijai. Draugija likusį 
butą vėl parduoda už nemažą sumą.

Sydnejuje yra gan didelis skaičius 
senyvo amžiaus tautiečių, kuriems 
tenka savo gyvenimą baigti australiš
kose senelių prieglaudose.

Ta tauta yra atsistojusi ant aukšto 
kultūrinio lygio, kuri rūpinasi našlai
čiais, senais ir ligotais piliečiais.

Melbourno Lietuvių Sodybos stei
gėjai turėtų susilaukti iš mūsų visų 
kuo didžiausios paramos.

A. V.

TOKIOS TOKELES
"Mūsų Pastogės" redakcijoje lan

kėsi svečiai iš JAV-bių, abu daktarai: 
Elena ir Viktoras Ceičiai.

Buvę Sydnejaus lietuvių choro 
"Daina" choristai Emilija ir Edvardas 
Šliteriai, dabar gyvenantieji Sunshine

Pirmaisiais ..-.Australijoje įsikūrimo .pajūryje, Queenslande, nenutraukdami 
metais Čeičių šeima gyveno Melbour-
ne. Pramatydami geresnę ateitį, 
persikėlė į Ameriką ir džiaugiasi, kad 
neapsiriko. Dr. Dr. Elena ir Viktoras 
Čeičiai gyvena Clevelande,• Oliid.

Atsisveikindami jie paliko auką 
mūsų spaudai. Linkime jiems malonios 
ir laimingos kelionės.

Hobarto kolonijos moterų būrelio 
vadovė ir nuolatinė parengimų talki
ninkė Erika Paškevičienė praėjusią 
savaitę atšventė 60 metų amžiaus 
sukaktį savo šeimos narių tarpe.

Vietos lietuviai linki Erikai geros 
sveikatos ir sėkmės toliau energingai 
besidarbuojant tautiečių labui.

Canberros lietuviai, Marija ir Anta
nas Švedai sugrįžo iš trijų mėnesių 
užtrukusios kelionės po pasaulį. Ap
lankė sūnų, gyvenantį Kanadoje, 
įspūdingiausios kelionės dienos buvo 
Bostone, kur dalyvavo iškilmingame 
600 metų Lietuvos krikšto minėjime.

ryšių su lietuvių bendruomene, Syd
nejaus Apylinkės valdybai atsiuntė 
lietuvio mokestį už 1987 metus.

3 Zita Žvirblienė su sūnum beveik 
pusę metų Vienoje išlaukusi vizos į 
Australiją pagaliau lapkričio 14 d. 
laimingai atskrido į Sydnejų.

Buvusi "Mūsų Pastogės" redaktorė 
Rita Juzėnaitė iš Vašingtono atvyksta 
į Sydnejų lapkričio 17 d. ir žada čia 
išbūti iki gruodžio 9 dienos.

▲
"Mūsų Pastogės" redakcijoje apsi

lankiusi Bronė Ropienė užmokėjo 
prenumeratą į priekį penkeriems 
metams. Už tokį gražų žestą, 
maloniai spaudos rėmėjai redaktorius 
veltui padovanojo garsųjį Spaudos 
baliaus leidinį "Spaktyvą".

•Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

P A D Ė
Mylimam vyrui, tėvui ir dėdukui

K A

reiškiame visiems draugams irmirus, nuoširdžią ir gilią padėką 
pažįstamiems už pareikštą mums užuojautą žodžiu ir raštu, ir už duotą 
mums moralinę paramą bei paguodą, mūsų gilioje skausmo valandoje.

Esam dėkingi už velionio pagerbimą maldomis, bei užpirkimu šv. 
Mišių, gėlėmis, aukomis lietuviškom organizacijom ir dalyvavimu 
laidotuvėse.

ACiū už atsisveikinimo kalbas: V. Bukevičiui - Lietuvių klubo, J. 
Zinkui - Sydnejaus Apylinkės valdybos ir E. Lašaičiui - sporto klubo 
"Kovo" vardu. Ypač esame dėkingi prel. P. Butkui ir kun. P. 
Martūzui už gražiai atliktas laidojimo apeigas, A. Kramiliul už 
vargonavimą, visiems choristams giedojusiems bažnyčioje ir visiems 
mūsų bičiuliams ir pažįstamiems dalyvavusiems kalbant rožančių ir 
gausingai palydėjusiems a.a. Emilijoną amžinybėn.

Nuliūdę: Stasė Kolakauskienė, 
Jurgis Kolakauskas ir 
Juta Šliterienė su šeimomis.

Mūsų brangiajai, PADĖKA

iškeliavus į amžinybę dėkojame
kun. P. Daukniui už velionės lankymą ligoninėse, maldas, pravestą 
rožinį ir atlaikytas šv. Mišias bei palydėjimą į kapines, paskutinį sudiev 
tarusiems:
D. Baltutienei - Krašto valdybos vardu, K. Lynikui - Apylinkės 
valdybos vardu, Dr. J. Kuncai - Lietuvių klubo vardu, J. Žalkauskienei 
- Socialinės Globos Moterų Draugijos vardu, R. Otto - universiteto 
kolegių vardu, D. Simankevičienei - Tuebingeno studentų vardu ir V. 
Vaitiekūnienei - draugų ir šeimos vardu.

Bičiuliui Jurgiui Zaikauskui už atsisveikinimo pravedimą, Socialinės 
Globos Moterų Draugijai už šermenų suruošimą ir garbės sargybą, 
bažnytiniam chorui vadovaujamam P. Morkūno, solistui inž. J. Rubui, 
B. Prašmutaitei, V. Aleknai už giesmes ir muziką šv. Mišių metu.

Visiems gausiai dalyvavusiems rožinyje, šv. Mišiose ir palydėjusiems 
į paskutinę poilsio vietą. V įsiems lankiusiems ligonę jos sunkių dienų 
metu ir mus visus užjautusiems laiškais, gėlėmis, per spaudą ir įvairiais 
kitais būdais.

Vyras Algimantas,
sūnūs Raimundas, Andrius, Vygintas ir Kęstutis,

, marčios Jane ir Dalia - Žilinskai. . - ---------
motina Stefanija Bortkevičienė ir sesuo Laima Ray.

Su pagarba ir meile prisimindami

reiškiame gilią užuojautą velionės motinai, vyrui, sūnums ir sesutei bei 
visiems artimiesiems.

Tueblngeniečiai:
Vera Vizbaraitė-JuozapaviCienė 
Zina ir Jonas Kalpokai
Elvyra ir Juozas Krikščiūnai 
Bronė ir Emanuelis PankeviCiai 
Danutė ir Viktoras Simankevičial 
Verutė TalaCkienė
Vida Bražėnaitė-Vaitiekūnienė.

ŠV. RASTO
KNYGŲ KNYGA - BIBLIJA 

arba Šventasis Raštas
Biblija yra vienintelė teisinga 

istorija apie žmogaus atsiradimą. 
Pradžios knygoje, 1 Mozės 2:7, mes 
skaitome: "Taigi, Viešpats Dievas 
padarė iš žemės dulkių žmogų ir 
įkvėpė į jo nosį gyvybės kvapą, ir 
žmogus pasidarė gyva siela." 
Panašiai liudija ir kiti Biblijos rašyto
jai. įkvėptasis Naujo Testamento 
rašytojas, Apaštalas Povilas, sako: 
"Pirmas žmogus Adomas buvo padary
tas gyva siela." (Kor 15:45), 1 
Timotiejui 2:13, pasakyta: "Adomas 
padarytas pirmas, paskui Jieva". Tasai 
pareiškimas sutinka su tuo, kas 
parašyta 1 Mozės 2:18, ir 22.

Toliau Biblija pasako mums, kad 
Dievas "padarė iš to vieno kraujo 
visas žmonių gimines, kad apgyventų 
visą žemės paviršį.” (Ap. Darb. 
17:26) Šitas Naujo Testamento pa
reiškimas sutinka su 1 Mozės 1:28 "Ir 
Dievas juodu palaimino ir tarė:

T YRI NETOJŲ SKELBI MAS
Veskitės ir dauginkitės ir pripildykite 
žemę." Kad nebeliktų jokių abejonių 
apie žmogaus būvimą žemišku, o ne 
dangišku sutvėrimu, yra dar pasakyta: 
"Bet pirmas yra ne dvasinis, bet 
kūniškas, dvasinis paskui.

Pirmas žmogus iš žemės žemiškas; 
antrasis žmogus (Kristus Jėzus) iš 
dangaus, dangiškas." - 1 Kor. 15:46, 
47.

Po to Biblija parodo tikrąją nuodė
mės pradžią, pasakydama, kad "per 
vieną (pirmą) žmogų nuodėmė įėjo į 
pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir taip 
mirtis perėjo ant visų žmonių, 
kadangi visi jame (Adome) nusidėjo ". 
(Rom. 5:12). Tai sutinka su kitų 
Biblijos rašytojų liūdymais. Jobo 14:4 
mes skaitome: "Argi galėtų ateiti 
nesuteptas iš to, kas sutepta. Nėvie- 
nas". Aprašydamas visos žmonijos 
dabartinį stovį Psalmitas pasakė: 
•"Nes štai aš pradėtas prasikaltimuose 
ir nuodėmėse mano motina mane 
pagimdė." - Psal. 51:7.

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

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

Kazimieras Šaulys V1C. $100
P. Kezelis Vic. $ 10
A. Obeliūnas Vic. $ 5
S. ir J. Kušleikos NSW. $ 5
Sydn. pensininkų klubas NSW. $100
Magdalena Šidlauskienė NSW. $ 25
J. Čyžas W.A $ 40
A. Balakauskas W.A. $ 10

NAUJI 
M.P. SKAITYTOJAI

V. Rušienė NSW 
E. Banionis NSW

MELBOURNE
RAMOVĖNAMS IR VISUOMENEI’

Kariuomenės šventės minėjimas 
Melbourne įvyksta lapkričio mėn. 22 
dieną sekančia tvarka:
1. Iškilmingos pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, E. Melbourne, 12 vai., 2. 
Tolimesnis minėjimo pratęsimas vyks 
Lietuvių namuose. Pradžia 2.30 vai. 
popiet.

Kviečiame šaulius, skautus ir spor
tininkus dalyvauti uniformuotus ir su 
vėliavomis. Savo skaitlingu dalyva
vimu pagerbsime tuos, kurie mirė už 
savosios tėvynės laisvę.

LKVS-gos Ramovė Melb. skyriaus 
valdyba

P E R T H E
Pertho Ramovės skyriaus valdyba 

praneša, kad š. m. lapkričio 22 d. 
sekmadieni 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.

••••••••••••••••••••••••••••••

• SYDNEJAUS LIETUVIU SPORTO KLUBAS •

J “KOVAS” •
• METINIS BALIUS g
® Lapkričio 21 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Lietuvių klube, Bankstowne,
® Jaunosios kovietės ruošia programą. Pagerbimas lietuvių atvykusių
• pirmuoju transportu. £
• Bilietų kaina $ 7. Jaunimui $ 5.

a Sydnejaus s. k. " Kovas" valdyba. ®•••••••••••••••••••••••••••••e 
"Mūsų Pastogė" Nr. 45 1987. 11. 16. pusi. 8

SYDNEJUJE
AClO TAU VIEŠPATIE

Sydnejaus lietuvių Parapijos mo
kykla lapkričio 29 d., sekmadienį, 
mokslo metų užbaigimą pradės pa
maldomis St. Joachim bažnyčioje, 
Lidcombe, 11 vai. 30 min.

Bažnytinėj procesijoj įžygiuos 
moksleiviai su mokytojais ir tėveliais.

Mokinių skaitymai ir maldos bei 
aukos procesija, visa bus apjungta 
mintimis ir maldomis dėkojant Vieš
pačiui už šią galimybę turėti lietuviš
ką mokyklą, už sveikatą bei mokslo 
dovanas - o ypač mokytojams ir 
tėveliams - už jų nepailstamą ir 
ištvermingą darbą bei rūpestį mūsų 
mokslų ir ateities Lietuvai. Ačiū Tau 
Viešpatie, kad laimini mūsų jaunystę 
ir mokslą.

Kviečiami visi.
Prel. P. Butkus

Sydnejaus Lietuvių Parapijos 
mokyklos globėjas

Pranešame visuomenės žiniai, kad 
šiais metais Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas bus pravestas 
sekančiai:

Lapkričio 22 d., sekmadienį 11.30 
šv. Mišios St. Joachim bažnyčioje, 
Lidcombe. Visus ramovėnus maloniai 
kviečiame organizuotai su savo vėlia
va dalyvauti pamaldose. Kartu kvie
čiame ir kitas organizacijas su savo 
vėliavomis dalyvauti, nes ši šventė yra 
visų lietuvių šventė.

2.30 vai. p.p. antroji minėjimo dalis 
vyks lietuvių namuose Bankstowne 
didžiojoje salėje.

Po invokacijos paskaitą skaitys 
poetas-rašytojas Juozas Almis Jūra- 
gis. Seks meninė programa.

Maloniai kviečiame visus ramovė
nus ir visuomenę skaitlingai dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

Sydnejaus lietuvių pensininkų klubo 
valdyba dėkoja visiems nariams ir 
svečiams prisidėjusiems prie mūsų 
metinės popietės paruošimo darbu ir 
maistu.

Širdingas ačiū tautinių šokių šokė
jams, jų vadovams ir visiems prisidė
jusiems prie programos pravedimo.

Pensininkų klubo valdybos vardu 
M. Šidlauskienė - sekretorė.

Vietoj 
gėfiy

pagerbdami
A. A.

Laimą Delkienę
$ 35 aukojame "Baltic News".

D. ir A. Burneiklai, NSW.

O. ir. A. Leveriai aukojo 
"Baltic News" $20.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū 
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas NSW ir ACT.

WHIOMMIHIIiaHHHHIH>DII«WmillOimillMIIIDIIIIUIIIIIiaUIIMUIIK»UIUIUIiaillHIIIIIIDIIIIMUIIIiaiUIHHHIią

i II SYDNEJAUS LIETUVIU
I NAMUOSE
į lo ib EASTTERRACE BANKSTOWN ’fcl. 708 1414
S B

i l
Lapkričio 21 d., šeštadienį 8 vai. vak. Sydnejaus lietuvių sporto klubo g 

| •••••••••• "Kovas" •••••••••• |

METINIS BALIUS

Lapkričio 22 d., sekmadienį 2 v.30 m. p.p..
| □ 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

§ Gruodžio 6 d., sekmadienį 4 vai. p.p. i
Sydnejaus Lietuvių "Dainos" choro g

5 METINIS KONCERTAS g

I KALEDU EGLUTĖ
i §

= Gruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 S 
= metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
= Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant g 
= vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
= Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
Š OSiiiuoiiiiuMuiiamiiii.....omiiiiiimiomiiii..... ... ......................... įmomnii..... ...

SKAITYTOJU ŽINIAI

Atkreipiu gerbiamų skaitytojų dė
mesį, kad metų pabaiga jau čia pat ir 
šiais metais beišeis tik penki "Mūsų 
Pastogės" numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikini
mus, kurie bus skelbiami paskutiniame 
š. m. numery gruodžio 21 d., jau laikas 
prisiųsti dabar.

Iš patyrimo žinome, kad kai kurie šį 
reikalą atideda paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia jau 
laikraščiui išėjus.

Sveikinimai kainuos $ 10. Redakcija 
sveikinimų lauks iki gruodžio 14 
dienos.

Šių metų paskutinis "M.P." numeris 
bus išleidžiamas gruodžio 21 data, o 
ateinančių metų pirmas "M.P." nume
ris bus išleistas 1988 m. sausio 18 d. 
Visi skaitytojai per tą pertraukos 
laikotarpį numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti "Mūsų 
Pastogės" šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiu ir visus bendradar
bius prisiųsti šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pradžioje 
tinkamus ir skubius rašinius kaip 
galint greičiau, kad redakcija galėtų 
pasinaudoti ir neturėtų reikalo teisin
tis, kad buvo pavėluoti.

"Mūsų Pastogės" redaktorius

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus lietuviams, 
kad bibliotekoje galite įsigyti Kalė
dinių - Naujųjų Metų atvirukų.

Atvirukai pagražinti tautiniais mo
tyvais, su lietuviškais įrašais.

M ūs ų Pastogė I
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY į

j Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. | 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenė* Spaudos Sąjunga g

į Redaktorius V. Augustinavičius §
i Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 g 
1 Bankslovn. N. S. V. 2200 S
3 Telefonai: Administracijos 682 - 6628, Redakcijos (02) 70 3233 s 
3 Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra.Rankraščiai negrąžinami g 
3 ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. g
3 Prenumerata, metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 a
3 N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje uro paštu $ 55 a

Biblioteka veikia sekmadieniais ir 
trečiadieniais 13-16 valandomis.

Biblioteka nuoširdžiai dėkoja jos 
rėmėjai Natai Liutikaitei už stambią 
$ 50 auką.

Br. Stašionis - bibliotekos vedėjas

Sydnejaus pensininkų klubo valdyba. 
Iš kairės sėdi: M. Šidlauskienė - 
sekretorė, A. Mikutavičienė - vice
pirmininkė, V. Stanevičienė - paren
gimų vadovė.
Stovi iš kairės: V. Narbutas - 
pirmininkas ir K. Pelurytis - iždini.

PADĖKA PENSININKAMS
Sydnejaus lietuvių pensininkų klu

bas savo veikla pralenkia daugelį 
mūsų organizacijų. Kas mėnesį susi
renka pabendrauti, aptarti veiklą. Jie 
rengia popietes, i kurias nevien 
pensininkai, bet ir jaunesnės kartos 
tautiečiai gausiai lankosi.

Po paskutinio parengimo pensininkų 
klubo valdyba iš savo kuklių išteklių 
paaukojo Lietuvių namams $700 ir 
"Mūsų Pastogei" $100.

Pensininkų valdybai lr tuo pačiu 
visiems pensininkams priklauso visų 
mūsų nuoširdi padėka.
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