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KALBA LIETUVOS JAUNIMAS 

PETRO GRAŽULIO PRIEŠTEISMINIS PAREIŠKIMAS

(New York as, vasario 5. LIC) Prieš pat teisiną, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras, Petras Gražulis parašė pareiškimą, kurio pilną tekstą 
pateikiame skaitytojų dėmesiui.

Tarybų Sąjungos Gynybos Ministrui
Nuorašai: TSRS Aukščiausios tarybos prezidiumui
Tarptautinei Amnestijai, Tarptautinei Žmogaus Teisių visuomenei, 
"Frankfurter Algemeiner Zeitung", grupėms ir organizacijoms ginančioms 
problemas asmenų atsisakiusių tarnauti sovietinei kariuomenei, pagal sąžinės 
įsitikinimus

PAKEISKI M A S

Aš, Petras Gražulis, sąjūdžio už pasitikėjimo atstatymą tarp Vakarų ir 
Rytų dalyvis, laukiąs teismo nuosprendžio, su pilnu atsakingumu pareiškiu, 
kad sąžinės balso vedamas, atsisakau nuo visų karinių šaukimų, nuo anksčiau, 
per jaunatvišką nesupratimą, duotos karinės priesaikos. Prašau, niekada 
daugiau manęs nelaikyti sovietinės armijos atsargos nariu. Nebenoriu būti 
dalyviu sovietinės karinės mašinos, kurios nežabota agresija ne vien praeityje 
laisvoms tautoms, bet ir pačiai mūsų tautai, aiškiai matoma. Ši agresija turi 
būti visuotinai pasmerkta. Jau daugiau kaip 47 metai, mano tauta prarado 
laisvę, į kraštą (žengus okupacinei sovietinei armijai. Ji tapo aneksijos auka. 
Mūsų tautos vaikai priversti tarnauti sovietinės armijos gretose, dalyvauti 
susidorojimo veiksmuose krašto viduje ir už sąjungos ribų. Mano tėvynainių 
rankomis, buvusių panašioje padėtyje, žudoma afganų tauta, jų laisvė ir 
religija. Rytų Europos tautos priverstos paklusti beprotiškoms Kremliaus 
nuotaikoms. Sovietinė ekspansija atėmė ne tik Lietuvos teritorijas - mane 
kaip tikintį liūdina tai, kad mano tautos sieloje naikinamas amžinybės 
troškulys, užgrobtos ir išniekintos Bažnyčios, uždrausta religinė spauda. Mūsų 
kunigai - Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius - tebelaikomi lageryje. 
J.E.vysk. Julijonas Steponavičius jau 28-neri metai tremtyje be jokio teismo 
nuosprendžio. Eiliniams tikintiesiems neleidžiama užimti jokių atsakingesnių~ 
ar vadovaujamų pareigų, (statymais draudžiamas vaikų katekizavimas. Be 
KGB leidimo, jaunuoliai negali įstoti į dvasinę kunigų seminariją, ir 1.1.'Tokiu 
būdu, esu priverstas būti aklu sistemos įrankiu. Būdamas savo tautos sūnus, 
dalyvauju etinių, dvasinių ir kultūrinių tautos vertybių naikinimo politikoje. 
Ir paties sunkiausio nuosprendžio atveju, noriu išreikšti begalinį dėkingumą 
Dievui suteikusiam man jėgos ir ryžtą ginti sąžinės padiktuotus įsitikinimus.

Niekas neprivers mane sutikti, kad jūsų teismo nuosprendis, baudžiantis 
mane, yra užtarnautas ir teisingas. Ypatingai skaudu pajusti, kad sovietinio 
"teisingumo" barjero atskirti, teisia mane mano broliai lietuviai. Didžiausias 
dabarties tragizmas tas, kad jūs užgniaužę tautinę savo sąžinę, teisiate mane 
pagal jėga mums primestus įstatymus, prieštaraujančius ne tiktai teisingumui, 
ir demokratijai, mūsų praeityje laisvos tėvynės, bet aplamai visoms 
bendražmogiškoms normoms ir vertybėms. Nesitikėdamas jūsų prielankumo, 
noriu dar pridurti, kad nedvejoju savo elgesio ir ryžto teisingumu. Tegul jis 
taps pasmerkimu KGB parėdymams, nukreiptiems prieš mano religinę, tautinę 
žmogaus teisių gynimo veiklą. Esu dėkingas visiems, kurie malda ir kita veikla 
jautriai rūpinosi mano likimu. Su pasitikėjimu ir dideliu dėkingumu pavedu 
save Dievui ir visų geros valios žmonių globai, padedantiems justi savo kelio 
teisingumą. Prašau viso pasaulio tikinčiuosius melstis už mane ir mus visus, 
kad gerasis Dievas suteiktų jėgų ir toliau likti ištikimais savo sąžinei, Dievo 
balsui.

Pavergtos tautos, Lietuvos respublikos sūnus, Petras Gražulis

KONGRESMENAI, SENATORIAI 
IR KATALIKU PAREIGŪNAI 
UŽSTOJA PETRĄ GRAŽULI

(New Yorkas, vasario 4 d. LIC) Penki JAV Kongreso nariai ir JAV katalikų 
episkopato pareigūnas pasiuntė telegramas generaliniam Sovietų Sąjungos 
prokurorui, išreikšdami savo susirūpinimą dėl lietuvio kataliko Petro Gražulio, 
kuris vasario 2 d. Marijampolėj (Kapsuke) buvo nuteistas 10 mėnesių lagerio. 
Teismo metu, 70-ties stebėtojų akivaizdoje, Gražulis buvo saugumiečių ir 
milicininkų sumuštas už tai, kad paskelbė vasario 16-26 d.d. dėl Lietuvos 
laisvės bado streiką, į kurį kvietė ir kitus jungtis solidarumo ženklan. 60 
žmonių ten pat pasižadėjo irgi badauti.

Telegramą sovietų generaliniam prokurorui A. Rekunkovui vasario 1 d. 
pasiuntė kongresmenai Edward Feighan, John Miller, John Porter. Vasario 3 d. 
telegramos Rekunkovui autoriai buvo senatoriai Frank Lautenberg ir Donald 
Riegle. Kongresmenai ir senatoriai teigė, kad jų žiniomis. Gražulis buvo 
baudžiamas už tai, jog lapkričio 18 d. nuvyko į Rygą dalyvauti taikingose 
demonstracijose. Jie prašė, kad Rekunkovas peržiūrėtų Gražulio bylą.

Kunigas William Lewers, JAV katalikų episkopatų tarpautinio teisingumo ir 
taikos skyriaus direktorius, vasario 2 d. pasiuntė telegramą, kurioje pažymėjo, 
kad Gražulio religiniai ir politiniai įsitikinimai jį privertė atsisakyti vykti į 
karinius apmokymus. Jis prašė, kad vardan pagrindinės teisės į sąžinės laisvę, 
Gražulio byla būtų iš naujo peržiūrėta.

aunimo demonstracija

Dalis demonstruojančio lietuvių jaunimo su plakatais Sydnejaus miesto Martin 
Place aikštėje.

ANTRADIENIS, VASARIO 16-TA 
SYDNEJUJE

"Mes reikalaujame Lietuvai lais
vės!" - skamba jauni balsai Martin 
Place - Sydnejaus širdyje. Nemažas 
būrelis mūsų jaunimo ir pora dar 
tebeviešinčių Vl-to Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atstovų su garsia
kalbiu patraukia žmonių dėmesįų.’ie 
aiškina sustojusiems praeiviams 'Lie
tuvos skriaudą ir tragediją. Vasario 16 
-tą dieną sueina 70 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstaty
mo paskelbimo. Dvidešimt dvejus 
metus Lietuva buvo laisvas kraštas ir 
priklausė lietuviams.

"Reikalaujame laisvės Lietuvai, 
kuri jau yra virš 40 metų pavergta, 
okupuota Sovietų Sąjungos - komu
nizmo imperijos."

Apsirengę juodais rūbais, veidai 
balti su spygliuotų vielų brūkšniais 
per skruostus. Su lietuviška trispalve, 
su plakatais jie neboja lietaus. Jie 
vykdo Jaunimo Kongreso šūkį - 
"Tautos likimas - mūsų atsakomybė." 
Praeiviams dalinami lapeliai, kur 
trumpai aprašyta Lietuvos okupacija 
ir jai daroma neteisybė.

Jaunimas dainuoja lietuviškas dai
nas, gieda Lietuvos himną. Jaudinan
čiai skamba iš jaunų lūpų "Lietuva 
brangi, mano tėvyne" - čia, kitoje 
pusėje žemės rutulio. Vienas Dievas 
težino kaip jie gali taip gražiai ir 
ištvermingai traukti dainą po dainos 
tris dienas pasnikavus. Jie aiškina 
australams, kad visame pasaulyje 
lietuvių jaunimas pasnikauja ir prisi
mena Lietuvą: Amerikoje, Kanadoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Vakarų Vokie
tijoje. Malda ir širdimi jie jungiasi su 
savo jaunaisiais tautiečiais Lietuvoje.

Dauguma praeivių Martin Place 
pasiima lapelius ir pasiklausinėja. 
Būrelis vykesniųjų šiek tiek padeda 
teikdami informaciją praeiviams. 
Daug kas šią demonstraciją fotogra
fuoja, atsiranda vienas kitas Žurnalis
tas. Šita Sydnejaus vieta prie Centri
nio Rašto populiari turistų tarpe - 
daugnų čia ateina. Daug australų 
saki Agoros sėkmės, ačiū kad mums 
primenat, kad laisvė - brangus 
turtas!". Du filipiniečiai taria: "Mūsų 
širdys su jumis. Mes irgi meldžiamės, 
kad filipinų neužlietų raudonojo 
siaubo banga." Kai kuriems austra
lams įdomu išgirsti, kad nežiūrint 
"glasnost" Pabaltyje dar vyksta 
suvaržymai, areštai. Gi, Sovietų 
Sąjunga dar tautų kalėjimas, kad jie 
dar visai nesupranta, jog uždėdami 
pančius kitiems ir patys niekad nebus 
nei laisvi nei laimingi.

Apie 3 vai. popiet, prie mūsų 
prieina du jauni vyrai. Jie sako: "Mes 
esame iš Afganistano... Mūsų kraštas 
jau greitai vėl išvys laisvę. Istorijoje 
jokia vergija nesitęsia amžinai - 
linkime lietuviams geros sėkmės." 
Keli praeiviai palieka savo pavardes ir 
adresus, prašydami daugiau infor
macijos apie sąžinės kalinius. Žada 
jiems rašyti. Dalyviai pažada jiems 
siųsti "Baltic News" ir kitą informa
ciją

Pabrėžtina, kad šita vykusios de
monstracijos idėja kilo iš jaunimo.- 
Jaunimas ją suorganizavo - ir suorga
nizavo kultūringoje formoje, kurią 
vietos gyventojai supranta. Mums, 
vyresniesiems, palieka tik juos pagirti, 
jais pasidžiaugti ir juos ne tik 
kiekviena proga paremti, bet dar ir jų 
pasiklausti, kaip reikia veikti.

PAŠAU LYJE
VARŠUVA

Varšuvoje suimti septyni darbi
ninkų unijų "Solidarumas" vadai. 
Arešto priežastis - mėginimas daly
vauti suvažiavime, kuriam pirminin
kavo "Solidarumo" lyderis Lech 
Valensa. Vėliau visi buvo paleisti.

Dalyvė

JERUZALĖ

Izraelyje lankėsi Australijos užsie
nio reikalų ministeris B. Hayden. Čia 
jis tarėsi su JAV ambasadoriumi 
Izraelyje, Thomas Pickering, taikos 
sugrąžinimo tarp žydų ir arabų 
klausimais.
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SENATO KOMITETO 
NUT A RI MAI

IStyrinėjęs sovietų įrodomos me
džiagos klausimą ir atkreipęs dėmesį į 
skaitlingas įvairių etninių grupių ir 
asmenų informacijas, Senato Komite
tas konstitucinių ir teisingumo reika
lų peržiūrėjimui nusprendė, kad visi 
sovietų liudytojai privalės atvykti į 
australų teismą. Valdžios Attorney 
General projektas, kad jie, tie sovietų 
liudytojai, galės paliudyti Sovietų 
Sąjungoj, jei jų sveikatos stovis neleis 
jiems keliauti, komiteto nebuvo priim
tas atkreipus dėmesį, kad tai gali būti 
Maskvos sukombinuota apgaulė su
fabrikuoti įrodymus pačioj Sovietų 
Sąjungoje KGB priežiūroje.

Apkaltintieji turės teisę į valdžios 
apmokamo advokato pagalbą. Sovietai 
turės leisti gynėjui ieškoti jų archy
vuose gynybai reikalingos medžiagos. 
Prieš pradedant teisminius procesus, 
turės būti sudarytos sutartys su 
komunistiniais kraštais, kuriose jie 
pasižadės vykdyti anksčiau minėtas 
sąlygas dėl liudytojams į Australiją 
leidimo atvažiuoti čia ir dėl leidimo 
naudoti sovietų laikomus dokumentus 
tiek kaltintojams tiek apkaltintiems.

Taigi, kas liečia sovietų teikiamą 
medžiagą yra padaryta labai teigiamų 
pakeitimų. Kitų karo nusikaltimų 
klausimų Senato Komitetui nebuvo 
paskirta nagrinėti. Vienok, iš įvairių 
pareiškimų paaiškėjo, kad vieno 
apkaltinto byla gali kainuoti Australi
jai milijonines sumas! Tai tikriausiai, 
ims dėmesin senatoriai, kuriems teks 
toliau diskutuoti kitus klausimus 
liečiančius karo nusikaltėlių teismą. 
Senate yra daug senatorių nusistačiu-

'Y KI S D E MJ A

J E R U

Praėjusį trečiadienį 27 sausio, dar 
vienas liudininkas Demjaniuko teisme, 
likęs gyvas iš nacių koncentracijos 
stovyklos, liudijo, kad jis buvęs nacių 
sargybiniu. Į tai atsakė pats Demja
niukas hebrajiškai: "Jūs esate melą- 
gis .

Ivano Demjaniuko atsakymas buvo 
Eliyahu Rosenbergui, kuris rodė į jį ir 
sakė, kad jis buvo tas sadistinis 
sargybinis "Ivanas Žiaurusis". Tas 
pats Rosenbergas 1945 m. yra 
pareiškęs, kad jis matė "Ivaną 
Žiaurųjį" užmuštą.

"Jei Ivanas būtų miręs, jis čia 
nesėdėtų skersai nuo manęs išsišie
pęs", pasakė Rosenbergas gyvai. "Aš 
žinau jį kaip Ivaną, bet ne kaip 
Demjaniuką". "Tai yra Ivanas... šis 
sutvėrimas”.

PRABILO DEMJANIUKAS.

Demjaniukas pagriebė mikrofoną 
drebėdamas ir garsiai pasakė hebra
jiškai: "Mr. Rosenberg, ata shakran, 
shakran, shakran", tai reiškia "Jūs 
esate melagis, melagis, melagis". Tai 
buvo antras kartas, kai Demjaniukas 
taip pavadino Rosenbergą, 67 m. 
amžiaus žmogų.

Demjaniukas visada sako, kad jis 
yra suimtas per klaidą ir Sovietų 
Sąjunga pristatė dokumentus, parody
dama, kad jis buvo nacių sargybiniu.

LENKU R A 1

70-ties metų Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės paskelbimo proga, 
primename ir pareiškiame:

- Pilnai remiame lietuvių tautos 
kovą už jos Tėvynės laisvę. Su 
nuostaba ir pasigėrėjimu stebime 
lietuvius, kurie neišgąsdinti sovietinės 
galybės ir nepalaužti represijų, toliau 
tęsia veiklą už žmogaus ir piliečio 
teises, už tautinės kultūros vystymą 
bei nepriklausomybės atgavimą! Mūsų 
"Mūsų Pastogė" Nr. 8. 1988. 2. 29 pusi. 2

šių prieš bet kokių neteisybių įvedimą 
šiame krašte. Yra vilčių, kad iš 
sionistų-komunistų iššaukto debesio 
gali būti mažai lietaus. O sovietai, 
pamatę, kad negalės pavartoti savo 
metodų, gali atsisakyti iš viso daryti 
tokią sutartį!

Prie teisingumo gynimo daug pri
sidėjo visa Australijos lietuvių ben
druomenė per Apylinkių ir Krašto 
valdybas. Daug padėjo P. Žumbakio 
knyga ir asmeninis pasikalbėjimas su 
minėtu komitetu.

Verta sustoti prie P. Žumbakio 
susitikimo su Senato Komitetu. Mūsų 
tautietis, advokatas P. Žumbakis 
parodė Senato Komisijai sovietų 
dokumentą, pagal kurį Izraelyje 
teisiamas Demjaniuk, buvęs visai 
kitame koncentracijos lageryje tuo 
metu, kada, paged žydų liudytojus, jis 
žudęs žydus Treblinkos stovykloj. Tas 
dokumentas parodo, kad arba žydai 
meluoja, arba sovietai meluoja arba 
jie abu meluoja. Dar įdomiau, kad šį 
dokumentą Amerikos teisingumo or
ganai buvo paslėpę, nes jis priešingas 
Izraelio nacių gaudymo politikai. P. 
Žumbakis atvažė sensaciją ne tik 
Australijai, bet pačios Amerikos karo 
nusikaltėlių gaudymo įstaigai, kuri 
atsisakė paaiškinti šitą kaltinimą 
mūsų SBS kanalui. Tas dokumentas 
toks karštas, kad Senato Komitetas 
atsisakė jį priimti, aiškindamas, kad 
tas pakenktų Izraelyje einančiam 
Demjaniuko procesui.

D r. Jonas Kunca

NI ŪKO TEIS ME

ŽALĖ

Jis kaltinamas buvimu Treblinkos 
mirties stovykloje Lenkijoje, kurią 
1942 ir 43 metais naciai buvo 
okupavę. Išlikę gyvieji sako, jog 
"Ivanas" kankino savo aukas ir apie 
850,000 žydų mirė dujų kamerose, 
kurias tuo metu jis tvarkęs.

NAUJAS ĮRODYMAS

Šis teismas jau yra baigiamoje 
sesijoje ir Rosenbergas jį pertraukė, 
kai gynėjai prašė teisėjų, kad jie 
leistų tai padaryti. Teisėjai sutiko. 
Tas pats Rosenbergas liudijo praėjusį 
pavasarį ir pasakė, kad Demjaniukas 
yra tas "Ivanas". Demjaniuko advo
katai norėjo jį apklausinėti apie naujai 
surastą įrodymą, Rosenbergo ranka 
rašytą žydų kalboje pareiškimą, 
baigiantis Antrajam Pasauliniam ka
rui. Gynybos advokatai tą pareiškimą 
surado praėjusią savaitę Varšuvos 
archyve.

Tame pareiškime Rosenbergas ra
šė: "Mes nuėjome į mašinų kambarį, 
kuriame Ivanas miegojo ir Gustavas 
(kitas kalinys) smogė jam į galvą su 
kastuvu. Ir ten jis paliko begulįs 
amžinybei".

Rosenbergas čia pasakė, jog ką jis 
rašė 1945 m., buvo pagrįsta tuo, kas 
jam buvo pasakyta kitų kalinių po 
įvykusio sukilimo Treblinkoje 1943 m. 
rugpjūčio mėnesį.

REIŠKI MAS

giliu įsitikinimu, nepriklausoma Lietu
va yra reikalinga Europoje.

- Esame taip pat įsitikinę, kad tik 
bendradarbiavimas vidurio - rytų 
Europos tautų tarpe, padaro jas 
pakankamai stipriom, siekiant nuola
tinių ir esminių laimėjimų. Paskuti
niais metais lietuvių - latvių - estų 
veikla, ypatingai 1987 metų beprece- 
dentine demonstracija tautiniam at
minimui . trijose sostinėse, yra mums 

pavyzdžiu. Pageidaujame visos vidurio
- rytų Europos mastu, tarptautinio 
bendradarbiavimo, dalyvaujant lietu
viams ir lenkams, sujungtų išsilaisvi
nimo noru. Tačiau šio rajono ateitį, 
matome ne tautų federacijoje, bet 
europinės vienybės rėmuose, jau 
šiandiena statomos besivystančiose 
vakaruose laisvės sąlygose.

- Nenorime atgaivinti įvairius 
teritorinius ginčus, kadangi nesusi
pratimai vidurio - rytų Europos tautų 
tarpe visuomet juos atiduoda išori
nių veiksnių valdymui. Vienintelis 
kelias nugalėti praeities patyrimus

O K UP U O T OJE

VILNIAUS "VAKARINĖS 
NAUJIENOS"

Jau trisdešimt metų Vilniuje lei
džiamas vakarinis laikraštis "Vakari
nės naujienos", bet į užsienį jis 
neišleidžiamas. Jis išeina kasdien, 
išskyrus sekmadienius, vidutiniškai 
125.000 egz. tiražu. Laikraštis lei
džiamas lietuvių ir rusų kalbomis. 
Didžioji tiražo dalis platinama Vilniu
je.

Viename paskutiniųjų numerių, 
laikraštis pranešė, kad šv. Mykolo 
bažnyčioje, po restauravimo, pradėjo 
veikti Architektūros muziejus. Baž
nyčioje bus suruošta paroda " Lietuvių 
tarybinės architektūros raida"...?

ŽIEMA PATVINO NEMUNAS

"Tiesa" sausio 8 d. laidoje paskelbė 
telefoninį savo korespondento Gedi
mino Pilaičio pranešimą iš Šilutės 
rajono apie viduržiemyje išsiliejusį 
Nemuną: "Daugiau kaip mėnesį pajūrį 
be perstojo merkia lietus. Naujųjų 
Metų išvakarėse pakilo vandens lygis 
Nemuno atšakose, jūroje, Minijoje. Iš 
krantų išsiveržusios upės ėmė semti 
kai kurių žemupyje išsidėsčiusių ūkių 
laukus..." Nemuno žiočių hidromete
orologinės stoties viršininko Igorio 
Osadčio pranešimu, vanduo per kelias 
dienas nusausintose vietose šoktelėjo 
keliais metrais. Labiausiai buvo ap
semtos Nemuno žirgyno, bandomojo 
Juknaičių ūkio, Rusnės, Kintų žuvi
ninkystės ūkių žiemės. Užtvindytas 
10.000 hektarų plotas. Stiprus vėjas 
nuo Kuršmarių gena vandenis atgal. 
Krituliai gali sukelti antrąją jau 
pradedančio atslūgti potvynio bangą. 
Melioratorių grandys stebi apsaugi
nius pylimus.

S. NĖRIES MUZIEJAUS BĖDOS

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje 
Palemone, Salomėjos Nėries muzie
jaus darbuotojai surengė S. Nėries 83- 
ųjų gimimo ir muziejaus įkūrimo 25- 
ųjų metinių minėjimą. Ta proga 
muziejuje apsilankė tūlas M. Tama
šauskas, kuris štai ką parašė Rašytojų 
sąjungos savaitraščiui "LITE
RATŪRA IR MENAS" (1.16):

Patalpas būtina kapitaliai remon
tuoti: stogas kiauras, antro aukšto 
perdengimai silpni, tenka įspėti lan
kytojus, kad nesiburtų vienoje vietoje
- grindys linguoja, krosnys ir sienos 
plyšinėja, rūsyje nuolat telkšo van
duo...

Muziejaus vedėja aiškina: "Žino 
mūsų bėdas ir vietos valdžia, ir 
vadovybė, bet... Ir į. minėjimą niekas 
nei iš rajono, nei iš miesto vadovybės 
neatvyko, nors pranešėme, nors ir 
laikraštyje skelbėme."

ATVIRESNĖ SPAUDA

"Tiesa" 1987 m. spalio 28 d. laidoje 
paskelbė Juozo Katkaus pranešimą: 
"Spalio 19 d., vakare Ignalinos rajono 
Veliūnų kaime, savo namelio kieme, 
ramiai šnekučiavosi seserys Neve- 
rauskaitės. Staiga į kiemą įsiveržė du 
kaukėmis apsimaukšlinę vyriškiai. Pa
stvėrę senutes, skubiai nutempė į 

būtų bendra deklaracija nepriklau
somų lietuvių ir lenkų veikėjų, 
išsižadant visų pretenzijų, pripa
žįstant šiandienines sienas bei pilnai 
gerbiant tautinių mažumų teises, 
senos kultūros palikime, abiejuose 
kraštuose. Tik bendra, gera valia, 
nelaukiant vienpusių žingsnių, įgalins 
išspręsti problemas vieningu išlaisvi
nimo bendradarbiavimu.

Liberališkai - demokratinė partija 
" N epriklausomybė "

Periodinio leidinio "Nova Koalicja" 
kolektyvas

LIETU "V OJE

namo vidurį, reikalavo pinigų. Paskui 
ėmė jas mušti, grasinti peiliais, surišo. 
Aukštyn kojomis apvertę kambarius,- 
spintoje surado 9200 rublių. Kaip 
informavo Ignalinos rajono vidaus 
reikalų skyriaus viršininkas, milicijos 
papulkininkis Algimantas Šidlauskas, 
praėjusį penktadienį Baltarusijos 
TSR, Baranovičių mieste milicijos 
darbuotojai sulaikė vyriškį. Jo krepšy
je rastos kaukės, savo gamybos 
šaunamieji ginklai, peiliai, panašūs į 
tuos, kuriuos turėjo nusikaltėliai, 
apiplėšdami senutes Neverauskaites.- 
Vyksta tardymas". Skaitai ir stebiesi 
"Tiesia” neįprastu atvirumu, skai
tytojo dėmesį viliojančia antraštėle 
"Krepšys su kaukėmis”. Dar labiau 
nustebina prieš šį pranešimą redakci
jos pridėta pastaba: "Per pastarąsias 
dvi savaites, Lietuvos TSR vidaus 
reikalų ministerijos duomenimis, mūsų 
respublikoje užfiksuota daugiau kaip 
50 vagysčių, grobstymų, apiplėšimų".. 
Seniau tokie faktai būdavo nutylimi. 
REKLAMUOJA NESAMAS PREKES

Žurnalistas Gintautas Daukša "L., 
ir M." savaitraštyje rašo: 
"Stebėdami šalies krepšinio čempio
nato varžybas Kauno sporto halėje, 
matome trimis kalbomis reklamudjamą 
šaldytuvą "Snaigė 117"... Koks yra 
pagrindinis reklamos tikslas? - Mano 
supratimu, padėti pirkėjui iš gausybės 
prekių išsirinkti jam pačią prieina
miausią, praktiškiausią, tinkamiausią. 
Neabejoju, "Snaigė 117" - puikus 
šaldytuvas... Tačiau... parduotuvėje 
šių šaldytuvų retai būna. Taigi 
išgirtojo daikto neįsigysi. Tai kam dar 
jį girti? Juk užtenka proto nerekla
muoti sakysim, juodų ikrų ar "Sosti
nės" saldainių, kurių seniai nematyti 
parduotuvėse. Panašiai yra ir su 
spalvoto vaizdo televizoriais "Šile
lis". Kur tik jų neeksportuojame! O 
pas mus - retenybė!... Tačiau 
reklamuojame".

šv. Kotrynos šventovė Vilniuje 
finansine Mikalojaus ir Kotrynos 
Horodiskių parama buvo pastatyta 
1622-25 m. iš Nesvyžiaus atkeltų 
benediktinių seselių vienuolynui. 
1636-41 m. Petras Vilavičius pristatė 
bokštus ir Dievo Apvaizdos koplyčią. 
1655 m. pastatai sudegė didžiosios 
rusų invazijos metu. Ir šventovė, ir 
vienuolynas tada susilaukė mūrinių 
pastatų, pašventintų 1703 m. Deja, ir 
jie gerokai nukentėjo 1737 m. 
didžiajame Vilniaus gaisre. Šv. Kotry
nos šventovė vėl buvo atstatyta 1743 
m. pagal architekto J. K. Glaubico 
projektą ir tapo vienu būdingiausių 
vėlyvojo baroko pastatų Vilniuje. 
Karo veiksmai 1944 m. vasarą 
apgriovė šv. Kotrynos šventovės 
bokštus. Pokaryje, seselėms benedik
tinėms išsikėlus Lenkijon, vienuolynas 
buvo uždarytas, šventovė paversta 
maisto sandėliu. Dabar apie daug 
kentėjusią šv. Kotrynos šventovę 
"Gimtojo krašto" š. m. sausio 7 d. 
laidoje staiga prašneko Kęstutis 
Ramonas, pranešdamas 1987 m. gruo
džio 26 d. su alpinistų talka atliktą 
stogo užlopymą. 
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VAKARAS SU VALDŽIOS 
ATSTOVAIS

Vasario 20 d. Lietuvių namuose 
Bankstowne įvyko lietuvių ir estų 
bendrai suruoštas priėmimas nepri
klausomybės paskelbimo 70 metų 
sukakties proga. Be didesnio skaičiaus 
estų ir lietuvių priėmime dalyvavo ir 
kviestiniai svečiai: parlamentarai iš 
NSW valstijos bei iš Federalinio 
parlamento, spaudos ir radijo darbuo
tojai bei kitų etninių bendruomenių 
veikėjai. Bendras dalyvių skaičius virš 
150.

Pagrindinę vakaro kalbą pasakė 
Sydnejaus estų bendruomenės pirmi
ninkė Tiiu Kroli - Simmul. Ji pristatė 
Pabaltijo valstybių atsiekimus, jų 
tragediją ir pastangas sugrąžinti 
laisvę šiems pavergtiems kraštams. 
Buvo paliestas ir fed. parlamente; 
svarstomo įstatymo projektas, galįs 
įnešti nesantaiką tarp etninių ben
druomenių Australijoje.

Visa eilė kalbėjusių parlamentarų 
pasakė gražias turiningas kalbas, 
rodančias mūsų problemų supratimą.

N.S.W. premjerą B. Unsworth atsto
vavo John Johnson, NSW žem. rūmų 
pirmininkas, gi opozicijos lyderį Niek 
Greiner atstovavo P. Phillips, M.L.C.

Fed. parlamento Atstovų rūmų 
pirm, pavaduotojas Leo Mc Leay savo 
kalbos metu perskaitė ir min. pirm. R. 
Hawke sveikinimą su pažadu nepripa
žinti de jure Lietuvos ir Estijos 
inkorporacijos ir kovoti už šių kraštų 
žmogaus teises.

Ugningą kalbą pasakė fed. opozici
jos lyderį, J. Howard, atstovavęs 
Alan Cadman, MP, liberalų "šešėlinis" 
ministeris etniniams reikalams. Di
džiausią įspūdį klausytojams paliko 
National partijos senatoriaus David 
Brownhill perskaitytas 31 Australijos 
senatoriaus pasirašytas laiškas Gor
bačiovui, parašytas Estijos ir Lietuvos]

AK MU O

Netrukus po 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos Vilniuje, kurioje buvo 
paminėtos Hitlerio - Stalino pakto 
aukos, Lietuvos televizijos studija 
pagamino filmą, pavadintą "Akmuo 
užantyje". Ištraukos iš šio filmo buvo 
rodomos per vadinamuosius televizijos 
tiltus tarp Sovietų Sąjungos ir 
Europos bei Amerikos miestų, kaip 
įrodymas, kad Lietuvoje galima laisvai 
demonstruoti. Dabar šį filmą žiūri ir 
išeiviai Amerikoje.

Dar sykį permeskime akimis "Ak
menį užantyje". Teigiama, jog tai 
neva "dokumentinis pasakojimas" 

apie nepavykusią antitarybinę provo
kaciją". Filmas prasideda teigiamais 
vaizdais, pozityvia muzika: "dori” 
tarybiniai piliečiai dirba, ilsisi, džiau
giasi gražiu, taikingu gyvenimu. 
Komentatorius Baublys painformuoja, 
kad tasai gražus "tarybinis" gyveni
mas nepatinka užsienio provokato
riams, kurie, klastingais radijo balsais, 
suskato kurstyti lietuvius demons
truoti.

Kas gi iš tikrųjų dėjosi 1939-ais ir 
1940-ais metais? Komentatorius 
bematant nukelia mus į istorinės 
tiesos "šventovę" - "Revoliucijos 
istorinį muziejų".

Matome dokumentinius kadrus, gir
dime, kaip naciai pasiglemžė Čekos
lovakiją ir Klaipėdos kraštą, kaip 
frankistai įsitvirtino Ispanijoje. Lon
donas, Paryžius nenori bendro fronto 
su Maskva. Todėl Sovietų Sąjunga - 
koks kilnus, protingas aktas! ryžtasi 
sudaryti sutartį su Vokietija taikai 
išsaugoti.

Ar tai istorija? Ta keista faktų, 
kadrų atranka? Kodėl nematome 
paktą pasirašančių Molotovo ir Rib~ 
bentropo, juos laiminančio Stalino? 
Kur pakto slapti protokolai? Kur

Nick Greiner
NSW liberalų lyderis 

nepriklausomybės sukakčių proga. 
Jame detalizuojamas senesnės ir 
pačios vėliausios skriaudos šiems 
kraštams, ir reikalaujama jiems lais 
vės.

Gražias kalbas pasakė ir Australijos 
Demokratų Senatorė Jean Jenkins iš 
Vakarų Australijos, bei dr. Robert 
Woods, M.P., neseniai liberalams 
laimėjęs Lowe federalinę rinkiminę 
apygardą. Priėmime dalyvavo ir Va
karų Australijos Senatorius John 
Panizza (lib.) ir eilė kitų.

Latvių Krašto valdybos vicepirmi
ninkas Vidvuds Koškins pasiūlė tostą 
už Lietuvos ir Estijos nepriklauso
mybę.

Svečiams ir kalbėtojams padėkojo 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas Al
binas Giniūnas.

Lietuvių klubo šeimininkių paruoš
tas turtingas vaišių stalas ir pašnekė
sią! daugumą svečių užlaikė iki arti 
vidurnakčio.

U Ž ANTYJE

kadrai apie sovietinę armiją, užiman
čią dalį Lenkijos? Kur Suomijos 
užpuolimas? Komentatorius mums 
aiškina, jog Lietuvoje susikūręs "anti
fašistinis frontas", įvykusi "socialis
tinė revoliucija", kariuomenė stojusi į 
"revoliucijos" pusę. O iš kur Lietuvoje 
atsirado "šaunioji" sovietinė armija? 
"Dokumentinis" filmas apie tai ne

prasitaria, tyli apie Beri jos NKVD, 
areštus, terorą.

Tada išvystame demonstrantus, 
kuriuos lydi gargždesys, burzgėjimas. 
Komentatorius su jais kalbasi, bet jų 
argumentai nuolatos nutraukiami, jų 
pasisakymai fragmentiški. Stengiama
si sudaryti įspūdį, kad jie patys 
nežino, ko jie nori. Jie - "religiniai 
ekstremistai", jie "nusikaltėliai", jie 
kalėjo už "antitarybinės literatūros 
gaminimą". Ekrane matome aukas, 
priskiriamas prieš okupantą kovoju
siems partizanams. Ekrane nė vienos 
Stalino - Berijos aukos...! Palikusi 
demonstrantus, kamera vėl pereina 
prie normalių, dorų tarybinių pilie
čių. Karo veteranas perspėja, jog 
demonstracija - tai mėginimas "klai
dinti" žmones. Demonstrantus ilgai 
kritikuoja ir kitas pilietis, vadina jų 
akciją "mažumos diktatu". Jų komen
tatorius nepertraukinėja; jų argumen
tai pilnutiniai.

"Niekus kalba", - į demonstraciją 
ranka numoja jauna mergina. Ji 
priklauso kartai, kuri gimnazijoje ir 
universitete nieko negirdėjo apie 
Hitlerio - Stalino paktą, jo slaptus 
protokolus; o Lietuvos istorijos, kaip 
dabar viešai prisipažįstamą, ji tegavo 
trupinius. 0 gal jai buvo liepta taip 
kalbėti, pastačius atatinkamas saugu
mo sąlygas. Todėl ji ideali Vilniaus 
televizijos pašnekovė!

Nors "Akmenį užantyje" pagamino 
Vilniaus televizijos studija, jo turinys 
ir forma pasiskolinti iš kitur. Kiekvie
nas sakinys, kiekvienas kadras kartoja 
standartinę sovietinės pseudodoku- 
mentacijos gamybą. Bet filmas turi 
dar įdomesnių giminaičių - jo bruožai 
primena Reicho nacionalsocialistų 
partijos propagandos skyriaus gami
nius. Klasiškas tos totalitarinės "kū
rybos" pavyzdys, yra, taip pat, 
"dokumentiniu" pavadintas nacių fil
mas "Klajojantis žydas". Ir jame 
matome "dorus", "normalius" žmones 
- vokiečius, arijus - kuriuos palydi 
Bacho muzika. Bet vos tik kamera 
pereina prie žydų, pasigirsta orienta- 
liška kakofonija, irzlus triukšmas. 
Nacių filmo komentatorius perspėja, 

kad "žydai po civilizuotų europiečių 
kauke" pavojingi pašaliečiai, jų nega

AUKSINIAME PAJŪRYJE 
*'• . . Ijru

LIETUVIAI
■ 'u . • '

Iš miesto valdybos archyvų paty
riau, kad pirmieji lietuviai čia jau 
apsigyveno nuo pokarinių metų.

Antroji ateivių banga pasekė Auk
sinį Pajūrį apie 1980 metais, kada 
tėvai išauginę vaikus, nutarė praleisti 
pensininkų amžių, amžinos vasaros 
krašte.

Lietuvių skaičius didėja kas metai. 
Paskutiniame susitikime Cascade 
Gardens parke, dalyvavo apie šimtas 
žmonių.

Daugumas yra atvykę iš Melbourne, 
nors Sydnejiškiai ir Canberiškiai 
neatsilieka.

Visi lietuviai susibūrę Auksinio 
Pajūrio seniūnijoje, kuriai nuo 1981 
metų vadovauja Regina ir Jurgis 
Smilgevičiai. Jų pastangomis, lietuvių 
klubo vardas užregistruotas miesto 
valdyboje su kitų tautų atstovybėmis.

I ....... .......................... .. ................ 43

Žinoma, klubas neturi savo pastato, 
bet paskutinieji atvykę (Petras Son
gaila ir Vincas Bakaitis) jau kalba 
apie tokio pastato įsigijimą. Vietos 
pas mus daug - jūra, saulė ir 
gražiausias pasaulyje smėlis - ko 
vargti Melbourne, Sydnejuje arba 
Canberroje. Kviečiame visus ne tik 
praleisti sekančias atostogas, bet ir 
pastoviai apsigyventi. Kur mūsų 
nėra...

Auksinio Pajūrio miesto valdybos 
meno galerijoje, įvyko metinė kerami
kos paroda. Viena iš rengėjų buvo 
lietuvaitė - Eli Statulevičius. Pasiro
do, kad jauna keramikė gimusi čia, 
Australijoje, Gretos stovykloje. Tėvai 
apsigyveno Brisbanėje ir ten Eli baigė 
mokslus, Bachelor of Arts of Divinity 
-Queensland universitete. Eli kerami
ka susidomėjo jaunystėje. Baigus 
universitetą, pradėjo mokytis kerami
kos srityje, įvairiose mokyklose. 
Lietuvių kalbos Eli neišmoko, bet 
sako galinti atskirti lietuviškas pavar
des, norėtų pramokti savos kalbos. Eli 
yra laimėjusi nemaža premijų. Jos 
darbai nupirkti Toowoombos miesto 
valdybai.

Statulevičiūtė mokytojavo šešis 
metus Auksiniame Pajūryje, bet su 
lietuviais jai neteko susitikti. Gaila, 
kad lietuvių bendruomenė neįstengė 
patraukti į savo tarpą šią jauną, 
talentingą ir norinčią bendrauti su 
lietuviais mergaitę.

Šiais metais Eli persikėlė atgal į 
Brisbanę. Vėl įstojo į universitetą, 
pasirinkus filosofijos mokslus. Eli 
paliko man savo adresą ir prašė 
pranešti apie ateinantį lietuvių susiė
jimą čia, Auksiniame Pajūryje.

LATVIAI

Latvių Auksinio Pajūrio bendruo- 
menė suruošė informacinę paskaitą 
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lima toleruoti savo tarpe. Vilniškio 
televizijos filmo pabaigoje komenta
torius Baublys panašiai kalba, jog jam 
"slogų jausmą" kelia tai, kad tarp 

dorų tarybinių piliečių yra žmonių, 
kurie "dega neapykanta", kurie turi 
"akmenį užantyje". Išvada ta pati - 
tokie asmenys yra pašaliečiai, svetim
kūniai, kuriuos reikia izoliuoti ir 
padaryti nepavojingais.

Kyla klausimas. Bet ar gali jie 
izoliuoti ir padaryti nepavojingais 80, 
90 procentų visų gyventojų. Ar 
nebūtų geriau paklausti patiems save: 
kodėl tų "svetimkūnių" kurie dega 
neapykanta ir laiko akmenį užantyje, 
šiuo metu (or tai visam pasauliui gerai 
žinoma) yra kone 90 procentų visų 
gyventojų.

"Draugas"

apie komunistų žiaurumus Latvijoje.
Kalbėtojas, jaunas latvis (22 metų) 

Roland Silaropes, kuris pernai lapkri
čio mėnesyje buvo paleistas iš Sibiro ir 
ištremtas iš Latvijos už antisovietinę 
veiklą.

Roland Silaropes lageryje

Nuostabu, kad visa galingoji komu
nistinė propaganda nepajėgė palaužti 
jaunuolio pasitikėjimo Dievu ir meilės 
Latvijai.

Kalbėtojas, nors ir gimęs ir augęs 
komunistinėje sistemoje, galvoja ir 
turi tokius pačius įsitikinimus kaip ir 
mes.

Latviams pasisekė priprašyti vieti
nius korespondentus ir radijo žurna
listus dalyvauti šiame susirinkime.

Pasirodo, kad jaunuolis buvo kalina
mas kartu su prof. Vytautu Skuodžiu 
Sibire.

Iš lietuvių, toje paskaitoje daly
vavo Algis Genys ir Vincas Bakaitis, 
taip pat lietuvių draugai Gilbert van 
Barneveld (olandas) ir Sergi. Csalin 
(prancūzas)

Vincas Bakaitis

S V EI KI NAME

Vasario 16 dieną, Sydnejaus Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, miesto centre, 
Martin Place, suruošė demostraciją 
skirtą Vasario 16-tai ir solidarumui su 
jaunimu okupuotoje Lietuvoje. Pen
kias valandas jaunimas su užsidegimu 
ir pasišventimu garsino Lietuvos 
vardą ir okupanto daromas skriaudas 
mūsų Tėvynei.

Nuoširdžiai sveikiname Sydnejaus 
jaunimą ir siūlome sekti jų pavyzdžiu 

*kitų miestų jaunuosius lietuvius.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
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40 METU AUSTRALIJOJE BREMIJA JAUNIMO VADOVEI

Pokario lietuvių emigracija į Au
straliją prasidėjo 1947 m. lapkričio 
mėn. 27 dieną. Freemantle uoste į 
krantą išlipo, pirmuoju transportu 
atvykę, lietuviai. Greitai sekė II-sis, 
IlI-čiasis ir taip toliau, iki 1950 m. 
galo atvežę i Australiją apie 8500 
lietuvių.

Kiekvieno transporto dalyviai yra 
linkę paminėti savo atvykimo sukaktį 
dažniausiai privačiuose subuvimuose 
ir tai yra jų teisė. Bet gi pačių 
pirmųjų atvykėlių ir sekančios sukak 
tys esmėje pažymi pokario lietuvių 
įsikūrimą Australijoje apskritai. Todėl 
kalbėdami apie 40 metų atvykimo 
sukaktį, šiandien kalbame apie visų 
pokario lietuvių įsikūrimo sukaktį, o 
ne apie atskirus atsitikimus. Šia 
proga, norisi į sukaktį, nors trumpai, 
pažvelgti iš trijų pusių - praeities, 
dabarties ir ateities. Visos šios pusės 
jungiasi į vieną, sudaro gyvenimo 
veiksmą ir yra natūrali jo eiga. Šios 
trys dalys yra neatskiriamos, ir be 
kurios vienos, negali būti ir kitos.

Prisimindami praeitį, prisimename 
savo atvykimą, tuščias kišenes, pala
pines, pradžios vargus, nesupratimą, 
bandymus prisitaikyti šį kraštą sau, o 
ne patiems prie jo prisitaikyti - ką 
vėliau noromis, ar nenoromis ir 
padarėme.

Prisimename savo pastangas išlai
kyti šeimas drauge, susirasti sau 
priimtinus darbus, užtikrinti savo 
vaikų ateitį, suteikiant jiems mokslą 
ir gyvenimo pradžią. Šalia to, reikėjo 
pasirūpinti ir savo profesija, ar naują 
įsigyti, kad sunkus darbas pragyveni
mui kiek palengvėtų.

Kartu su savo asmenišku gyvenimu 
kūrėme ir lipdėme lietuvišką, kaip 
priebėgą nuo mus supančių svetimųjų 
masės. Chorai, teatrai, savaitgalio 
mokyklos, tautiniai šokiai, iš Lietuvos 
atsinešti ideologiniai sambūriai, rū
pestis savo bendruomene, savo tauti
nių ir religinių patalpų įsigijimu. Visa 
tai, per pastaruosius 40 metų, užėmė 
mūsų laisvalaiki, kainavo daugybę 
energijos ir nemažas sumas pinigų. 
Viskas buvo daroma nuolatos puoselė
jant viltį, kad štai vieną dieną, grįšim 
iš kur atėję' ir viską, ką susilipdėm, 
nešimės su savimi. Tai yra praeitis, 
apie kurią, susirinkę į būrį, galime 
pasikalbėti, pasijuokti ar paliūdėti, 
jau iš mūsų tarpo išėjusius geru 
žodžiu paminėti.

Mūsų dabartis. Ne vienas čia 
gyvename kone dvigubai ilgiau, negu

GI NTE

Apie šį vizitą reikėtų pasakyti gal 
kiek ir daugiau. Ji viena iš svarbesnių
jų Jaunimo Kongreso prelegenčių, 
kaip lietuvių Informacijos Centro 
direktorė, buvo pakviesta atvykti į 
Hobartą Kalinių Bičiulių draugijos. Ši 
draugija, jau dešimtmetį veikianti, 
buvo įkurta Hobarte ir dabar išsiplė
tusi į visus pasaulio kampus, rūpinasi 
pagelbėti politiniams ir sąžinės kali
niams Sovietų Sąjungoje, rašydama 
reguliariai laiškus ir šepldama kalinių 
gimines. Gintė dalyvavo Kalinių 
Bičiulių draugijos metiniame susirin
kime ir kalbėjo australiškai visuome
nei vienoje iš Tasmanijos universiteto 
auditorijų.

Nežiūrint, kad Hobarte tuo laiku 
buvo didžiausias karnavalas, uostas 
buvo pilnas burinių laivų, pakeliui į 
Sydnejaus iškilmes, miestas pilnas 
užjūrio svečių, muzikos, triukšmo ir 
visokių pramogų, visgi universitetan 
susirinko graži šimtinė pasiklausyti 
viešnios. Jos tema apie paskutinius 
bandymus (o gal konvulsf;?.s) Sovietų 
Sąjungoje, apie persitvarkymus, pro
pagandas bei visokias suktas pinkles, 
buvo su dideliu dėmesiu išklausyta.

"Mūsų Pastogė 
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gyvenome tėvynėje. Viskas, ką dabar 
turime, ar tai savo asmeniškam ar 
lietuviškam gyvenime, ir ką laikome 
savo egzistavimo neatskiriama dalimi, 
yra mūsų 40 metų pastangų rezulta
tas. Ši mūsų dabartis, kaip ant didžių 
pamatų, remiasi į mūsų praeitį.

Ne vienas, žvelgdamas atgal į 
praėjusį laiką, kurio nei sugrąžinti, nei 
pakeisti negali, prisimindamas praei
ties vargus, sunkumus ir pastangas, 
dabartį yra linkęs nuvertinti ir tarti, 
kad jau nėra dabar taip, kaip buvo.

Neteisinga. Yra daug geriau. Mes 
dabar naudojamės praeities mums 
subrandintais vaisiais: mūsų pačių 
susikrautu turtu ir atsargomis, bei 
bendruomeniniam gyvenimui pastaty
tomis patalpomis ir sukurtais fondais, 
be kurių pagalbos šiandiena negalė
tume vesti didesnio ir ryškesnio 
kultūrinio gyvenimo.

Iš antros pusės, esame Australijos 
piliečiai, nors apgailėtinai neįsijungę į 
šio krašto politinį gyvenimą iki tokio 
laipsnio, kuris mums leistų turėti tam 
gyvenimui įtakos. Mūsų vaikai, jau 
sukūrę savo šeimas, dažnai savo 
gyvenimą su lietuviškumu mažai 
beriša. Viltį grįžti nuolatiniam gyve
nimui į Lietuvą jau atstūmėme į šalį, 
jei dar ne galutinai palaidojom. Esame 
paveikti aplinkos ir išmokome į 
gyvenimo vertybes žvelgti daugiau iš 
materialinio taško.

Dabartis yra mūsų pastangos, 
naudojantis praeityje sukauptu mate
rialiniu ir moraliniu kapitalu, išlaikyti 
tai, kas yra sukurta ir perduoti 
ateinančioms lietuviškoms kartoms 
tolesniam naudojimui.

Ateitis. Į ją turime žvelgti su 
viltimi ir pasitikėjimu. Savaime aišku, 
kad ta ateitis nebus visai tokia, kokią 
vaizduojamės, ar planuojame. Bet 
neabejoju, kad mūsų, anksčiau ir 
dabar,sėjama sėkla duos vaisius, kurie 
to meto lietuviams bus pilnai priimtini 
ir reikalingi. Sakoma, kad obuo lys 
netoli nuo obels tekrinta - tad 
turėkime daugiau pasitikėjimo ir 
vilties savo ateitimi.

Patirtis parodo, kad iš atvykusiųjų 
prieš 40 metų į Australiją tik retas 
kuris geriau neįsikūrė, ar visiškai 
nusivylė, ir progai pasitaikius išvyko į 
kitus kaštus laimės ieškoti. Daugumas 
pripratome, ta šiluma jau nekankina, 
prisitaikėme prie esamų sąlygų ir 
susikūrėme gyvenimą, dažnai dar 
pranešesnį negu lietuvių kituose 
kraštuose.

V. Neverauskas

HOBARTE

Malonu buvo sutikti čia, taip pat, ir 
nuoširdų lietuvių draugą, jau pažįsta
mą mums visoj Australijoj, kunigą 
Greg Jordan, S.J. Jis grįždamas iš savo 
atosotogų, rekolekcijų bei studijų, po 
metų užsuko Hobartan trumpai pabūti 
savo Kalinių Bičiulių draugijoj.

Kun. G. Jordan gavo nuolatinį 
paskyrimą dirbti pastoracinį darbą 
Brisbane je. Mano manymu, mūsų 
bendruomenė šiame mieste galėtų 
labai nesunkiai įtraukti į savo 
bendruomeninę veiklą šį nuoširdų 
lietuvių draugą turėdami iš to nemaža 
naudos.

"Baltic News’* redaktorius, kaip 
paprastai, sudarė galimybę viešniai 
Gintei Damušytei susitikti su spaudos 
bei televizijos korespondentais ir 
padaryti pranešimus. To pasėkoje, dar 
daugiau australiška visuomenė turėjo 
progos išgirsti apie Lietuvą.

Louise Bower, vietos dienraščio 
"The Mercury" korespondentė, vėliau 
paskelbė ištraukas net per kelias 
skiltis iš pasikalbėjimo su Ginte, vėl 
iškeldama reikšmingų pastabų apie 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą.

A. Kantvilas

Gerbiama Marina Cox,

A.L.B. Krašto valdybos speciali 
komisija išrinko jus ir Daną Baltutytę 
iš Adelaidės, kaip veikliausiai pasi
reiškusias 1987 m. visuomeninėje 
veikloje.

Turėdami omenyje, neseniai įvykusį 
Vl-tąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kuris su dideliu pasisekimu, 
pajėgusiu uždegti mūsų jaunimo norą 
dar sėkmingiau dirbti lietuvybei ir 
siekti savo darbais Lietuvai Nepri
klausomybės, nutarė paskirti jums 
laimėtojoms po $500. - premiją, žinant 
didelius jūsų nuopelnus šiuose darbuo
se.

Australijos Lietuvių Fondas džiau
giasi, sveikina ir linki jums toliau 
sėkmingai reikštis mūsų bendruo
menės darbuose, kartu entuziastingai

LIETUVOS AR
ISTO

Jurgis Gimbutas

Ką tik gautas Lietuvos architektū
ros istorija. Nuo seniausių laikų iki 
XVII a. vidurio, I tomas, Vilnius, 
"Mokslas”, 1987, 384 psl., 175 
iliustracijos po 2 ar 3 paveikslus, tad 
iš viso įdėta apie 500 brėžinių, 
piešinių ar fotografijų. Tiražas pažy
mėtas 20,000. Vidiniame viršelyje 
įrašytas mokslinis redaktorius - ar
chitektūros mokslų kandidatas Jonas 
Minkevičius, o toliau duota redakcinė 
kolegija: Jonas Minkevičius (pirminin
kas), Juozas Baršauskas, Klemensas 
Čerbulėnas, Algė Jankevičienė ir 
Algimantas Miškinis. Įrašytos penkios 
recenzentų pavardės ir dailininkas 
Eugenijus Karpavičius.

Čia neketinama recenzuoti šios 
knygos, o tik glaustai supažindinti su 
jos turiniu. Recenziją turėtų parašyti 
vienas trijų išeivijos lietuvių archi
tektų, kurių daktarinės ar magistro 
disertacijos parašytos iš Lietuvos 
istorinės architektūros. Lietuvos ar
chitektūros istoriją rengė autorių 
kolektyvas daugiau kaip dešimtį metų 
ir įteikė leidyklai prieš sptynerius 
metus. Dėl ko taip ilgai užtruko 
tikrinimas, recenzavimas, pataisymai 
ir pagaliau spausdinimas, nežinome. Iš 
viso numatyti keturi tomai. Pirmasis 
jau mūsų rankose, ir daro labai gerą 
įspūdį. Įvade pasakyta, kad šio 
leidinio tikslas yra apibendrintai 
apžvelgti Lietuvos architektūros rai
dą, klasifikuojant medžiagą istoriniu, 
chronologiniu ir tipologiniu principu. 
Pirmasis tomas apima archeologinius 
ir istorinius laikus iki XVII a. vidurio, 
antrajame numatyta siekti XIX a. 
pirmuosius dešimtmečius, trečiajame 
XIX a. - XX a. iki karo ir' 
paskutiniajame - sovietinės Lietuvos 
architektūrą.

Priešistorinė ir Lietuvos valstybės 
kūrimosi architektūra apžvelgta 
trumpai, tik 41 psl. su 27 iliustracijo
mis. Rašoma apie piliakalnius, medi
nes ir mūrines pilis, seniausias 
bažnyčias ir rūmus. Parašė K. 
Čerbulėnas ir po mažiau A. Jankevi
čienė, V. Levandauskas, J. Baršauskas 
ir N. Kitkauskas.

Nuo XV amžiaus turima daugiau 
išlikusių architektūros pamiklų ir 
istorinių faktų, todėl galima detaliau 
nagrinėti atskirus pastatus. Miestų ir 
miestelių raidą iki XVI a. vidurio 
nagrinėja A. Miškinis 40-je puslapių, 
iliustruodamas seniausiais Vilniaus, 
Gardino, Ukmergės, Alytaus, Naugar
duko, Lydos, Klaipėdos, Kauno, 
Trakų, Merkinės, Varnių ir kelių kitų 
planų diagramomis. Kai kuriais atve
jais Miškiniui talkininkavo K. Meksas, 
J. Oksas, S. Mikulionis ir A. Baliulis. 
Gotikos architektūrai skirta 72 pusla
piai ir 102 paveikslai. Rašoma apie 
pilis, bažnyčias, visuomeninius pasta
tus ir gyvenamuosius namus. Pagrin-

pritraukti daugiau bendraminčių.
Neužmirškime A.L. Fondo reikšmę

ir reikalingumą mūsų bendruomenei, 
remkime jį visais atvejais.

R. Šemetas- ALF pirmininkas

C HITEKTŪR OS 
RIJA

dinė gotikos autorė yra A. Jankevi
čienė, o jai talkininkavo, S. Abra- 
mauskas, S. Mikulionis, J.Baršauskas ir 
N. Kitkauskas (Vilniaus katedra). 
Toliau eina antrasis M. Miškinio ir jo 
talkininkų urbanistinis įtarpas nuo 
XVI a. vidurio iki XVII a. vidurio. 42 
puslapiuose nagrinėtos miestų raidos 
sąlygos, jų planai ir pailiustruota 39 
pianais ar panoraminiais piešiniais.

Renesansui teko knygos "liūto dalis 
” - 101 puslapis. Nagrinėjamas to 
stiliaus plitimas, medžiagos ir techni
ka, pilys, rūmai, namai, rotušės, 
visuomeniniai ir švietimo pastatai, 
daug bažnyčių. Tai vis mūrinė 
architektūra, kaip ir gotikos. Apie 
renesansą daugiausiai rašė K. Čerbu
lėnas ir J. Baršauskas; kiti autoriai 
kaip V. Levandauskas, Ž. Simanavi
čius, A. Raulinaitis, D. Zareckienė, J. 
Minkevičius, S. Laša viekas, S. Čerš- 
kutė, J. Oksas, V. Zubovas, V. 
Baranauskas, A. Jankevičienė, N. 
Kitkauskas, A. Pilypaitis, E. Urbonie
nė, V. Purlys.

Renesanso archtektūrai pailius
truoti įdėta 140 paveikslų - brėžinių, 
piešinių ir nuotraukų.

Suminėtosios bendraautorių pavar
dės rodo, kad Lietuvos architektūros 
istorijai parašyti buvo sutelkti bemaž 
visi architektai ir menotyrininkai ar 
inžinieriai, kurie jau yra mums žinomi 
ne tik savo spausdintais veikalais ir 
straipsniais, bet ir praktišku architek
tūros paminklų tyrinėjimu bei jų 
restauravimu. Veikalo paskutiniuosius 
83 puslapius, tad apie 22 procentus 
knygos, užima rūpestingai paruoštas 
mokslinis bagažas: santrumpos, šalti
niai, literatūra, paaiškinimai, rusų ir 
anglų kalbomis santraukos su iliustra
cijų sąrašais tomis kalbomis, vieto
vardžių rodyklė, asmenvardžių ro
dyklė, knygos turinys rusų, anglų ir 
lietuvių kalbomis (su autorių pavar
dėmis ties atskirais objektais) Pabai
goje duotos aštuonių fotografų pa
vardės, kurie pagamino nuotraukų. 
Knyga enciklopedinio formato, įrišta 
tamsia bordo ir auksine nugarėle. 
Tvirto aplanko nuotraukose matome 
M. Sakalausko nuotraukas - Zapyškio 
gotikinę bažnyčią ir Vilniaus Šv. 
Mykolo bažnyčios skliautą su dekora
tyviomis nerviūromis. Šių laikų sovie
tinę realybę Lietuvoje ateinančioms 
kartoms primena knygos įvade pir
miausia; cituojami du sovietinės 
ideologijos autoritetai, nors ir ne 
architektūros ar meno sričių, ir 
primenama, kad "į architektūrą žiūri
ma, vadovaujantis marksistine - 
leninine metodologija". Tekstai pa
rašyti labai sklandžia lietuvių kalba, 
naudojant nuoseklią tarptautinę, kur 
galima, sulietuvintą terminologiją. 
Neužtinkame ar nesuvokiame minėto
sios metodologijos. Vyrauja atsargus 
nuoseklumas ir logika.
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Lietingas oras Sydnejaus padangėje 
neatbaidė Sydnejaus ir apylinkių 
tautiečių, kurie taip gausiai ir 
nuoširdžiai rinkosi vasario 14 d. į St. 
Joachims bažnyčią pasimelsti ir kartu 
prisiminti Lietuvos valstybės atstaty
mo 70-tąsias metines.

Galingai sugriaudė vargonai, valdo
mi jauno vargonininko Justino Ankaus, 
įeina procesija su savo organizacijų 
vėliavomis, tautine trispalve, A LB 
Apylinkės valdyba, sportininkai, šau
liai, ramovėnai ir gražus būrys 
uniformuotų skautų. Iškilmingas mi
šias aukoja prel. P. Butkus MBE už 
mūsų tautos kankinius ir laisvės 
kovotojus. "Dainos" choras vadovau
jamas Birutės Aleknaitės savo gies
mėmis verčia širdis smarkiau plakti, 
prašydamos neapleisti mūsų brangios 
Lietuvos. Mišių maldas skaito jaunimo 
atstovės Regina, Kristina ir Virginija 
Coxaites, Lana Stasiūnaitytė ir vieš
nia iš Argentinos Daniela Rastaus- 
kaitė.

Kun. Povilo Martūzo pamokslu 
žavėjomės visi. Bažnyčioje matėsi ir 
keletas svečių iš Lietuvos, bei kiti 
neseniai atvykę čia apsigyventi.

Prieš pamaldas buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui, kiti Paminklo 
Fondui Canberroje, visiems jiems ačiū 
už sūpratinių tautinių reikalų svarbas.

Viešas minėjimas prasidėjo 3 vai. 
p.p. Lietuvių klubo salėje.
Pradžioje trumpas scenos vaizdelis 
sukurtas Alfos Savickienės, kur poe
zijos pynėje prabėgtas 1918 -2-16 — 
1988-2-16 laiko tarpas. Atliko Alfa

• Savickienė ir jaunutės Daina Šliterytė 
su Daina Dičiūnaite. Jaunuolis Anta
nas Šarkauskas toliau veda minėjimą, 
iškviesdamas invokacijai prel. P. 
Butkų. Susikaupimo minutėje išklau
some invokacijos. įdomų ir kruopščiai

rvlE L B O U R N E

Priėmimas australų ir kitų tautybių 
atstovų įvyko vasario 12 d. Lietuvių 
namuose. Ministrą pirmininką B. 
Hawke atstovavo Hon. Clive Holding. 
Savo kalboje jis perdavė valstybės 
vadovo sveikinimus ir užtikrino toli
mesnį australų valdžios Pabaltijo 
kraštų okupacijos nepripažinimą. Da
lyvavo visa eilė svarbių politinių 
asmenybių, kaip: Hon. Kennet - 
Viktorijos opozicijos vadas, Hon. 
Reith - Shadow Attorney General, 
Hon. Neil Brown, M. P., Hon. Roger 
Shipton, M.P., Hon. Alan Cadman M.P 
už opozicijos vadą,Hon. Roger Ship
ton, M.P., Hon. Vemon Wilcox M.P., 
senatorius Jim Short su žmona, Hon. 
Jim Simmonds, M.P., Hon. Geoff 
Connard, M.P., JAV konsulas George
Forner su žmona, Viktorijos RSL 
prezidentas Bruce Ruxton, žurnalis
tas Nigel Jackson, vskupas George 
Pell, rev. Ivan Prasko, rev. Gaidelis, 
Dr. kun. Dauknys ir pabaltiečių, 
lenkų, ukrainiečių ir gudų bendruo
menių atstovai.

Svečius pasvoi. „o Melbourne Apy
linkės pirmininkas K. Lynikas. Toliau
sekė visa eilė australų svečių kalbų, ninkai.
po kurių Bruožytė paįvairino laiką 
dainuodama solo ir su broliu. Praneši- 

paruoštą žodį skaitė šiai dienai Dr. 
Vida Viliūnaitė. Perskaičius Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, Vida 
pabėrė visą eilę brandžių minčių šios 
dienos proga, kaip bendravimas su 
tauta, jaunimo ir vyresniosios kartos 
skilimas, bei vienas kito nesupratimas, 
visa eilė kitų aktualių minčių mūsų 
išeivijos gyvenime. Savo žodį ji baigė 
poeto Vinco Kazoko eilėraščiu "Ne
klausk ar tauta nori gyventi..."

Meninėje dalyje, Bernardo Braz
džionio eilėraštį "Tolimas Kaimas" 
deklamavo Elenutė Kiverytė - Erzi- 
kov ir Ričardas Červinas. Pirmą kartą 
išgirdome kitą talentingą jaunuolį, ne 
tik gražiai lietuviškai kalbantį, bet ir 
skambinantį pianinu - Antaną Šar- 
kauską, kuris paskambino J. Gudavi
čiaus " Kur giria žaliuoja" ir sudėtingą 
Mozarto kompoziciją.

Marina Coxaite išėjo su kvietimu į 
demonstraciją 16-2-88 Martin Plazoje 
Sydnejaus centre, viešai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 70-tąsias metines.

ALB Sydney Apylinkės pirm. A. 
Giniūnas įteikė Pulgio Andriušio 
premiją geriausiai baigusiai Lituanis
tinius kursus mokinei Vilijai Burnei
kaitei.

Australijos Lietuvių Fondo įgalio
tinis Sydnejuj Bronius Stašionis, taip 
pat, įteikė premiją $300 Vilijai 
Burneikaitei. Aktyviausiai pasireišku
siai jaunimo tarpe, jaunai visuomeni
ninke! Marinai Coxaitei ALF paskyrė 
$500 ir "Atžalos" teatrui $1000. 
Salėje pasigirdo nusistebėjimas... ir 
pritarimas;.

Minėjimo pabaigoje "Dainos" cho
ras, diriguojant Justinui Ankui, padai
navo J. Gudavičiaus, "Kur Giria 
Žaliuoja", A. Vanagaičio, "Laisvės 
Varpas" ir Birutei Aleknaitei diriguok 
jaut V.Juozapaičio, "Graži Mūsų 
Žemė"

Minėjimas baigtas drauge giedant 
Tautos Himną.
Po minėjimo, jaunimas kibo į laiškų 
kaliniams rašymo akciją, kur buvo 
parašyta virš 100 laiškų lietuviams 
sąžinės kaliniams sovietų kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse.

Sveikintinas mūsų jaunimas suorga
nizavęs tokią reikšmingą laiškų rašy 
mo akciją.

kor.

nėjo A. ' Vaitiekūnas. Tostui už 
karalienę svečius pakvietė Stankūna- 
vičius (jun), o už Lietuvą Hon. Neil 
Brown.

Priėmimas pradėtas Australijos 
himnu ir užbaigtas "Lietuva Tėvynė 
mūsų".
Priėmimas praėjo nuoširdžioj nuotai
koj ir davė progą sustiprinti ryšius su 
australų politikais, kurie gausiai 
apsilankė, dėl mūsų bendruomenės 
politinio aktyvumo. Pasirodė, kad 
buvo labai naudinga prikelti iš 
numirusių, australų priėmimo traciją.

Minėjimas pačios bendruomenės, 
įvyko vasario 14 d. irgi Lietuvių 
namuose.
Po iškilmingų mišių parapijos Šv. Jono 
bažnyčiojp Po invokacijos ir sveikini
mo žodžių Apylinkės pirm. Lyniko, 
sekė idomi, patriotiška Albino Po
ciaus, buvusio Apylinkės ir Krašto 
valdybos pirmininko kalba, palydėta 
karštais plojimais.

Meninę dalį atliko Čižauskaitė, 
Rūbo - Zdaniaus duetas, jaunieji 
tautinių šokių šokėjai vadovaujami 
Antanaitienės ir "Sambūrio" daini

K O V A UŽ LIETUVI 

L ATS VĘ
ANGLU KALBA

Praėjusią savaitę "Mūsų Pastogės" 
redakcijoje lankėsi kartą į mėnesį 
leidžiamo politinio Kanados lakraščio 
anglų kalba "Speak Up"! redaktorius 
Giliaras Urbonas. G. Urbonas mielai 
sutiko pasidalinti mintimis su mūsų 
laikraščio skaitytojais.
V.A. Būtų įdomu sužinoti skaityto
jams, kokia pagrindinė jūsų laikraščio 
paskirtis?

G.U. Pagrindinis laikraščio tikslas yra 
Sovietų Sąjungos melagingos infor
macijos pasauliui, ir jų režiminės 
sistemos demaskavimas. Tačiau, bū
damas pasipiktinęs Kanados spaudos, 
radijo, televizijos ignoravimu ar 
abejingumu visiems šiems klausimams, 
nutariau leisti laikraštį anglų kalba, 
kad visa tai kas rašoma pasiektų 
anglų kalba skaitančius kanadiečius.

V.A. Kas yra leidėjas, iš kur gaunate 
paramos?

G.U. Esu leidėjas ir vyriausias 
redaktorius. Laikraštį leidžiu 4,500 
egzempliorių tiražu. Nuolatinių pre
numeratorių turime apie 2000, iš 
kurių gauname aukas. Vidutiniškai 
apie 2.200 parduodame, o nuostolių 
atveju, juos padengiu pats savo 
lėšomis.

Iš Kanados Lietuvių Bendruomenės 
nieko negaunu ta prasme, nei 
moralinės nei finansinės paramos. 
Remia Kanados Lietuvių Fondas ir 
Toronto Lietuvių namai kartą į metus 
remia auka, kurios vos pakanka vieno 
numerio išleidimui.
V. A. Sakykite, o kiek ir kaip 
prisidedate prie Kanados Lietuvių 
Bendruomenės gyvenimo?
G.Ų„ Laikraštį leidžiu jau-14 metų; 
Prieš tai, savo laiku buvau Toronto 
Apylinkės valdyboje ir prisidėjau prie 
jų veiklos.

Dabartiniu metu dažnai dalyvauju 
VLIKO seimo suvažiavimuose, lankau 
vietos lietuvių politinius renginius, 
dalyvauju demostracijose.
V.A. Šia proga, būtų pravartu 
Australijos lietuviams sužinoti, kiek 
kainuoja metinė jūsų laikraščio pre
numerata.

G.U. 25 Australijos doleriai metams 
oro paštu, P.O. Box 272, Station ”B” 
Toronto, Ontario Canada. M5T 2W2 
Lietuviams Australijoje, pageidaujan
tiems susipažinti su "Speak Up", 
pasiuntus 2 dolerius, gaus-du "Speak 
Up" numerius.

Australiją lankau laikraščio reika
lais, tuo pačiu, esu patenkintas 
galėdamas apžiūrėti ir kraštą. Esu 
apsistojęs pas Sydnejaus lietuvius 
Birutę ir Igną Bieliūnus, kurie 
nuoširdžiai mane globoja. ,
V.A. Dėkoju už pokalbį.

V. A.

EUROPA

Prancūzų laikraštis "Mond" prane
ša, kad sovietų vyriausybė priėmė 
nutarimą Sveikatos Apsaugos minis
terijos žinion pilnai perduoti visas 
sąjungoje esančias psichiatrines ligo
nines. Iki šiol tokios ligoninės buvo 
Vidaus reikalų ministerijos kontrolė
je. Taip pat, nutarta 2.000.000 ligonių 
esančių psichiatrinių dispanserių 
įskaitoje, nuo šios įskaitos nuimti.

Kyla klausimas, ar nepripažino sov. 
Sąjunga, kad iki šiol šie žmonės buvo 
nekaltai laikomi psichiškai nesveikais, 
išleisdama tokį nutarimą?

TRUMPAI
IŠ VISUR

Lebanone nesiliauja užsieniečių 
pagrobimai. Vasario pradžioje įkaitais 
paimti vienas norvegas ir vienas 
švedas, dirbę Jungtinių Tautų organi
zacijoje šelpti palestiniečius pabėgė
lius. Vasario 17 d. prie Tiro miesto iš 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
stebėtojų vilkstinės pagrobtas ameri
kietis pik. Itn. Richard Higgins.

•
Laos ir Thailand užbaigė abiems 

pusėms nuostolingas kovas pasienyje, 
pasirašydami paliaubų sutartį. Susi
tarta atitraukti kariuomenę iš ginči
jamų sričių.

Norvegų firma apsiėmė Bali saloje 
pastatyti pirmą pasaulyje elektros 
jėgainę, varomą jūros bangų kinetine 
energija.

Jėgainė kainuos arti 5 milijonų 
dolerių ir pagamins pakankamai 
elektros aptarnauti 5000' žmonių 
miestą.

Vasario 17 d. nepasisekė Sovietų 
bandymas Proton raketos pagalba 
iškelti tris satelitus į aukštą orbitą. 
Raketos ketvirtai stadijai sušlubavus, 
satelitai nukrito atgal į žemę.

•
Nors okupuotoje Lietuvoje nesi

liauja kova prieš religiją, Sovietų S- 
ga oficialiai pakvietė Nobelio taikos 
premijos laureatę seselę Teresę iš 
Kalkutos įsteigti vienuolyną savo 
seselėms Sovietų S-goje.' Vatikano 
žiniomis, seselė Teresė dar prieš 
Velykas vyks į Maskvą pasimatyti su 
Gorbačiovu.

Egiptas už akių teisia buvusio 
prezidento Nasser 38 m. sūnų už 
priklausymą Slaptai teroristinei gru
pei. Jis kaltinamas prisidėjęs prie 
žydų diplomato nužudymo 1985 me
tais. Nasser pernai rugsėjo mėn. 
pabėgo į užsienį ir gyvena Jugoslavi
joje.

Izraelyje tebesitęsia neramumai, 
žuvusių palestiniečių demonstratorių 
skaičius prašoko 60. Izraelio kariuo
menės vadovybė įsakė suimti kelis 
karius, su buldozeriu bandžiusius 
gyvus palaidoti keturis palestiniečius.

Taip pat, patrauktas atsakomybėn 
Šin Bet (saugumo) valdininkas, kuris 
apkaltintas tardymo metu buvęs 
įtariamo PLO nario Awad Hamdan 
mirties priežastimi.

Iš eilės du vidiniai saugumo 
tyrinėjimai šį valdininką buvo išteisi
nę, bet dabar pora saugumo valdinin
kų apkaltinti dengę tikrą Hamdan 
mirties priežastį.

Rio de Janeiro apylinkėse vėl 
siaučia tropinės liūtys. Paskutinėmis 
dienomis slenką kalnų šlaitai palaido
jo virš 300 žmonių ir daug daugiau 
sužeidė.

Indijos vidaus reikalų ministerija 
patvirtino žinią, kad Maskva atšaukė 
iš New Deli KGB viršininką.

Sovietų KGB darbuotojas nubaus
tas atšaukimu už tai, kad nesugebėjo 
sutrukdyti pabėgti į Australiją Alek
sandrui Babyj.

Indijos vidaus reikalų ministerija 
nepraneša nei KGB darbuotojo pavar
dės, nei kokias oficialiai pareigas 
pastarasis atliko Indijoje. Ministerija 
taip pat, praneša, kad KGB paskutiniu 
metu ypač suaktyvino savo veiklą 
Indijoje. To priežastis padidėjęs 
menininkų ir kultūros veikėjų iš 
sovietų sąjungos, bendradarbiavimas 
su Indija.
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SPORTO PASAULYJE

35 M. SO CI A LI NĖS PAGALBOS BARBE

KANADA

Vida Vencienė vėl tapo, ši kartą 
bronzine, čempione 5 kilometrų traso
je. Penkis kilometrus Vida Vencienė 
nučiuožė per 15 min. 11.1 sek.

Pirmąją vietą ir aukso medali šioje 
sporto šakoje laimėjo Suomijos atsto
vė Marija Matikainen. Ji pasiekė ir 
naują pasaulio laiko rekordą - 15 min. 
4 sek. Rusė Tamara Tichonova pelnė 
sidabro medali atsilikusi nuo čempio
nės 1.3 sekundės.

Sovietų Sąjunga apkaltino Kanados 
vyriausybę už telefonų įvedimą atle
tų kambariuose. Savo kaltinimą moty
vuodami tuo, kad tai buvo padaryta, 
norint padėti sovietų sportininkams 
pabėgti. Kanados sporto ministeris 
Otto Jelinek pavadino tai absurdu. 
Toks yra Vakarų pasaulio standartas. 
Tai padaryta sportininkų patogumui,. 
Jeigu kas pames įvažiavimo dokumen
tus ar atsiras kitokių reikalų, galės 
apie tai pranešti atatinkamoms ištai
goms ir pastariesiems bus išduoti 
laikini dokumentai.

Juokas juokais, bet kodėl rusai taip 
bijo, kad visi neišsibėgiotų pirmai 
progai pasitaikius, jeigu Sovietų 
Sąjungoje, kaip jie patys tvirtina, taip 
gerai gyventi, jau nekalbant apie 
žmogaus teises.

VARŠUVA

Lenkijos ledo rutulio komandos 
narys Jaroslav Moravicki šiose Olim
pinėse žaidynėse, Kanadoje, buvo 
diskvalifikuotas už stimuliuojančių 
vaistų naudojimą. J. Moravickis pats 
neprisipažino naudojęs stimuliuojan
čius preparatus, tvirtindamas net 
nežinojęs kaip jie atrodo.

Tačiau, viso to pasėkoje, Lenkijos 
komandos laimėjimas prieš prancūzų 
komandą, buvo anuliuotas.

DABARTINĖ "VARPO" VALDYBA

Iš kairės: Edis Ragauskas, Dovydas Sadauskas, Petras Aras, Gabija Žiedienė, 
Zita Sadauskienė, Tomas Zdanius, Carlo Brovidani, Vytas šalkūnas ir Andrius 
Kaspariūnas

STIPEN DU A
Jau vienuoliktą kartą skelbiame 

1 kasmetinę muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Jonušo stipendiją, lituanisti
ką studijuojančiam jaunuoliui.

Stipendiją įsteigė našlė Emilija 
Jonušienė, norėdama (amžinti savo 
vyro-atminimą ir padėti neturtingam 
studentui ar studentei.

Kandidatai stipendijai gauti, turi iki 
birželio 15 d, atsiųsti prašymą su 
kurios nors žinomos organizacijos 
rekomendacija. Pirmenybė tiems, ku
rie aktyviai reiškiasi jaunimo organi

Vida Vinčienė, Pasaulio ŽiemosX- ■ • ■ f-

Olimpiadoje laimėjusi aukso medalį 10 
km. distancijos slidinėjimo varžybose 
ir bronzos 5 km.

Lenkų komanda prarado galimybę 
patekti į finalą ir pilnu sąstatu grižo 
namo.

Pasaulio Žiemos Olimpiados paskuti
nės savaitės medalių lentelė

Aukso Sidab BronViso
Sovietų .Sąjunga 7 6 5 18
Rytų Vokietija 6 5 3 14
Austrija 3 3 1’ 7
Švedija 3 0 1 4
Suomija 2 2. 4f.JAV ' 5 ' ‘ 2 i 1 4
Prancūzija 1 0 i 2
Šveicarija 1 4 2 7
Vakarų Vokietija 1 1 1 3
Olandija 0 2 2 4
Kanada 0 1 2 3
Čekoslovakija 0 1 2 3
Norvegija 0 2 1 3
Italija 0 0 1 1
Japonija 0 0 1 1

ni AU NI MUI
zacijose.

Stipendijos dydis - $1000. Stipendi
jai kandidatą parinks atitinkama 
komisija.
Iki šiol gavusieji Br. Jonušo stipendijas 
visuomenės neapvylė. Visi žinomi kaip 
gabūs sutdentai ir veiklūs lietuviškoje 
dirvoje. Praėjusiais metais stipendija 
atiteko Polikaičių jaunimui.

Prašymus siųsti:
Br. Jonušo Stipendija, 9927 Devonshi
re OMAHA, NE. 681114 U.S.A.

Besilankydamas NSW valstijos ge
ležies pramonės mieste Woilongonge 
užtikau vietinėje australų spaudoje 
platų reportažą apie mūsų tautietę 
Rūtą Mataitienę. Susiskambinus tele

fonu, buvau pakviestas aplankyti ir 
susipažinti.

Rūta Mataitienė, lygiai kaip ir 
mūsų dauguma, pergyvenusi "D.P." 
vargo kelius. Pradedame pokalbį.

V.A. Australų spaudoje esate taip 
gražiai aprašyta ir įvertinta išdirbusi 
35 metus socialinės šalpos ir pagalbos 
darbe. Gal galite pasidalinti ir su 
"Mūsų Pastogės" skaitytojais apie 
savo veiklą.

R.M. Atvykusi i Australiją apsigyve
nau Queenslande. Bet po kelerių metų 
atsikėliai į VVollongongą įvairių tauty
bių miestą, kur uždirbamas pragy
venimas sunkioje geležies pramonėje.

Nežinau kodėl, gal atsitiktinumo 
dėka, buvau paprašyta pagelbėti 
vienai šeimai, kaip vertėja, ieškant 
darbo. Nuo tos dienos, mano 35 metų 
laisvalaikiai teko ne savo šeimai ar 
mano asmeniniams reikalams. Mokė
dama lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbas, tuo metu, kada atvykau į 
Wollongongą buvau kviečiama vertė
jos, šeimų nesantaikos, namų įsigiji
mo, socialinės buities reikaluose. Net 
ir paprastų blankų užpildyme kvies
davo ištiesti pagalbos ranką. Buvau 
kviečiama lankyti ligonėse sergančius 
ir turinčius sunkumus, Savo rūpesčius, 
pageidavimus išreikšti anglų kalba 
daktarams bei sesutėms.

1962 metais buvau viena iš ratelio 
" Draugės Wollongongo ligoninės” 
steigėjų. Šio ratelio tikslas padėti 
ligoje esantiems emigrantams.

1975 m. buvau pakviesta į "Ministe- 
rio Patariamąjį Komitetą", kuriame 
dar ir iki šiai dienai tebedirbu.

1976 metais talkinau įsteigti Illa— 
warra Ethnic Council kuriame iki šios 
dienos aktyviai tebedirbu. Man su
teiktas garbės narės vardas.

Vienas iš paskutinių mano darbų 
buvo suorganizuoti moterų grupę 
kurios rūpintųsi jau į pensiją išėjusiais 
emigrantais.

V. A. Miela, Rūta, esu nustebęs jūsų

LIETINGAS UŽGAVĖNIŲ 
VAKAR AS

"Užgavėnių dieną reikia gerti alų 
ir degtinę, o ne vandenį. Jeigu gersi 
vandenį, tai būsi ištroškęs visus 
metus."

"Jei šiandien dar nesi valgęs 12-ka 
kartų - tai skubėk pas Janę ant 
blynų." 
Tokiais šūkiais ir Adronės Jurkšai- 
tienės paišytais riestauodegiais par
šiukais - lašininiais ir kanapiniais buvo 
papuošta Lietuvių namų salė.

SLM Soc. Globos D-jos valdybos 
narės ir patikėtinės, jau nuo vėlyvos 
popietės < dėliojo skanius pyragus, 
puošė ir tvarkė stalus. Buvo pasamdy
tas orkestras. Gaila, žmonių atsilankė 
negausiai. Mat, Sydnejuje kai jau pila 
lietus, tai pila kaip iš kibiro. O tą 
vasario mėnesio 13-tos dienos šešta
dienį ir pylė kaip iš kibiro. Taigi, 
atvyko tik labiausiai prisiekę Sydne- 
jaus Moterų D-jos rėmėjai ir entuzi
astai.

Draugijos pirmininkė. Tamara Vin- 
gilienė, pasveikino susirinkusius 
svečius poetiškais žodžiais. Talentin
gas jaunimas atliko programą, kurią 
galėtume pavadinti "Vakaras su 
Magiku Bimba." Su ilgu juodu apsiaus
tu, raganiaus kepure ir burtų lazdute 
švaistėsi Raimundas Stašionis. Iš 
publikos iššaukti žiūrovai: Raimundas 
Jurkšaitis, Sirutis, Jonas Pečiulis ir 
Raimondas Staitis įsitikino, kad turėti 
reikalų su magiku Bimba, tai ne

Rūta Mataitienė 

pasiaukojimu, įdėtu darbu per tuos 35 
metus. Man pasisakėte, kad už visą 
savo darbą nesate gavusi nei cento.

R.M. Taip. Materialinio užmokesčio 
tikrai nesu gavusi nei iš vieno, kuriam 
teko pagelbėti. Tačiau, per tuos 
metus, daug padėkos ir pagalbos 
žodžių esu girdėjusi. Didžiausia garbė 
ir pasitenkinimas buvo, kuomet 1976 
metais Anglijos karalienė Elizabeth, 
lankydamosi Wollongongo mieste man 
asmeniškai (teikė sidabrinį jubiliejinį 
medalį už mano savanorišką darbą 
etninių grupių žmonėms. Dabar mano 
vyrui išėjus į pensiją, ir aš paseksiu jį.

V. A. Tikiu "Mūsų Pastogės" skaityto
jams bus įdomu išgirsti apie jūsų 
darbus visuomenėje ir taip kilnioje 
veikloje. Skaitytojų vardu, leiskit 
palinkėti gero ir užtarnauto poilsio.

V. Augustinavičius

juokas. Ypač kai vienas iš jų ištraukė 
iš po pažasties viščiuką.

Arūnas Stašionis buvo ir pranešėjas 
ir dainininkas. Labai laisvai scenoje 
laikėsi ir užpildė visas spragas. 
Svečiai smagiai pasišoko ir gausiai 
pirko loterijos bilietus. Kai kurie buvo 
net nustebę savo laime. Fantų buvo 
tiek daug, kad ir laimingųjų buvo 
nemažai. Loteriją traukė Kristina 
Cox, Arūnas Stašionis ir Irena 
Dudaitienė.

Dalyvė.

PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Valdyba ir 
Patikėtinės dėkoja Sydnejaus jaunimui 
už pravestą ' programą "Užgavėnių 
Vakaro metu.

Dėkojame M. Žemaitienei, L. 
Stašionienei ir M. Rimgaudienei už 
paaukotus fantus loterijai, taip pat, 
didelis ačiū V. Stanevičienei. V. 
Petniūnienei, V. Barkienei, M. Kopci- 
kienei ir B. Sidarienei už tokius 
skanius pyragus ir M. Kutkaltienei už 
paaukotą tortą loterijai. Sodybietei 
V. Andriuškienei dėkojame už pinigi
nę auką "Užgavėnių Vakarui" parem
ti.

S.L.M.S.G. D-jos valdyba
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Mūsų Mirusieji“
Vasario mėn. 7 d. po trumpos ligos

mirė Brisbanės Apylinkės veikėja
Marija Jakavičienė - Einoraitė. 
Velionė buvo gimusi Vilniuje, bet 
užaugo Kaune. Būdama 19 metų 
ištekėjo Danieliaus Jakavičiaus ir 
susilaukė trijų sūnų ir vienos dukters. 
Karo audros buvo nublokšti į Belgiją 
kur vyras dirbo anglių kasyklose. Po 
karo, kai prasidėjo emigracija, visa 
šeima atvyko ( Australiją ir 
apsigyveno Brisbanėje.

A. A. Marija buvo susipratusi 
lietuvaitė, išmokė vaikus lietuviškai ir 
visada dalyvaudavo lietuviškuose 
pobūviuose. Paskutiniaisiais metais, 
buvo ypatingai aktyvi darbininkė 
lietuviškoje veikloje. Dvejus metus 
buvo Apylinkės valdyboje, sekretorės 
pareigose. Taip pat, buvo lietuvių 
radijo valandėlės pranešėja ir 
programos rengėja. Iš šio darbo 
pasitraukė tik prieš penkis mėnesius, 
kada liga ją paguldė į lovą. Ligos 
metu, persikėlė gyventi pas dukrą 
Editą, kuri ją slaugė su savo vyru 
Franku Iki jos mirties.

Laidotuvės buvo vasario 10 d. 
Requiem Mišias atnašavo kunigas Dr. 
Petras Bačinskas St. Marys 
bažnyčioje, dalyvaujant virš 90 
žmonių. Vėliau karstas buvo 
palydėtas į Mt. Gravatt kapines .kur ji 
buvo palaidota šalia jos vyro 
Danieliaus, kuris mirė prieš 5-rius 
metus. Duktė Edita ant karsto užbėrė

VLADAS VAIŠVILA
■ : w

Vasario 8 d. Moe mieste mirė Vladas Vaišvila.
Velionis gimė 1909.10.12 d. Panevėžyje. Lietuvių bendruomenei nepriklausė, 
bet retkarčiais dalyvavo seniūnijos renginiuose.

Vasario 11 d. į Moe kapines susirinko keliolika (vairių tautybių velionio 
draugų ir Latrobe Valley seniūnijos lietuviai, atsisveikinti su tautiečiu, kurį 
tiek daug metų pažinom, bet tiek mažai apie ji žinojom.

Lietuvoje gyvena velionio sūnus ir duktė.
Ilsėkis ramybėje.

Marija Jakavičienė

lietuviškos žemės, kurią velionėbuvo 
atsivežusi iš Lietuvos. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė K. Bagdonas ir VI. 
Kaciūnas.Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti šermenims pas velionės 
dukrą Editą.

A. A. Marija paliko giliai liūdinčius 
sūnus Henriką, Ričardą, Romą ir 
dukrą Editą su šeimomis ir anūkais. 
Taip pat, tris seseris gyvenančias 
Lietuvoje ir vieną Lenkijoje.

Ilsėkis Dievo ramybėje, mūsų 
brangi tautietė.

K. B.

PADĖKA
A. A.

VLADUI BIVEINIUI

mylimam vyrui, tėvui ir seneliui staiga iškeliavus amžinybėn mūsų 
nuoširdi padėka giminaičiams, draugams ir pažįstamiems, už 
pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, už prisiųstas gėles 
ir aukojusiems lietuviškoms organizacijoms.

Didi padėka Canberros ramovėnams už garbės sargybą prie karsto 
bažnyčioje, Apylinkės valdybos pirmininkui Pranui Dariui už 
atsisveikinimo žodžius, savo ir Apylinkės tautiečių vardu ir ramovėnui 
Vaclovui Šimkui už jautrią atsisveikinimo kalbą, palydint "Lietuva 
Brangi" žodžiais ir muzika.

Širdingas ačiū F. Katauskienei, G. Katauskienei, Makūnienei, 
Martišienei, Sipavičienei, Švedams ir Žilinskienei už paruošimą 
šermenų ir visiems taip gausiai palydėjusiems velioni Vladą ( 
negrįžtamą kelionę.

Liūdinti žmona Karolina ir duktė Gražina su šeima.

5V. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS

KUR YRA ROJUS?
Daugelis vartoja žodžius "rojus" ir 

"dangus, manydami, kad jie turi tokią 
pat reikšmę, ir paprastai manoma, kad 
tai yra vieta arba stovis dvasinių

Žodis "rojus" literatūroje reiškia 
daržas arba sodas. Šventąjame Rašte 
parašyta, kad "rojus" buvo Edeno 
daržas, iš kurio žmogus buvo išvarytas 
po nusidėjimo. Ezekielio 36:34,35

R A D E K A

Mielai sesutei ir motinai,

A. A.
VALERIJAI KU N C AITIENEI -

,-į ■ ... \ •usir .■. ■ .
i mirus, nuoširdžią padėką reiškiame visiems pareiškusiems užuojautas.
< Žalkauskienei ir B. Adomavičienei prie karsto pasakiusioms 

atsisveikinimo kalbas.
Visiems užprašiusiems šv. Mišias ir palydėjusiems Valeriją į 

paskutinę poilsio vietą.

Sūnūs Vytautas ir Jaunutis, sesuo Ona Miniotienė.

Aukos
VASARIO 16 OSIOS E? R O O A

SYDNEJUJE

Po $20 - S. Jarmalauskas, Iz.
Jonaitis ir V. Patašius.
Po $10 - R. ir V. Augustinavičiai, J.

la, R. Kalėda, O. Kavaliauskienė, M. 
Labutienė, A. Mauragis, E. Mensonas, 
J. Milla, J. Muščinskienė, J. Norvilai-

palaimų, toli atskirtas nuo materia
linio nuodėmės ir mirties pasaulio. 
Tikima, kad visi geri krikščionys 
nueina į tą vietą tuojau po mirties. 
Bet yra tokių, kurie atskiria rojų nuo 
dangaus ir tvirtina, kad rojus esąs 
kokia tai vidurinė vieta, ( kurią 
patenka beveik kiekvienas po mirties, 
ir būna jame iki būsimai teismo dienai, 
po kurios jie pateks ar tai i amžinos 
laimės dangų, arba į nesibaigiančias 
kančias pragare.

Atsargus Šventojo Rašto ištyrimas 
parodo, kad tokios nuomonės yra 
klaidingos, ir kad šita klaida yra tik 
kita didžiojo suvedžiotojo priemonė 
besistengiant pagrįsti savo pradinį 
melą:

"Judu ištikrųjų nenumirsite". Jei 
numirusieji yra tikrai numirę, kaip 
Raštas aiškiai skelbia, tai tie, kurie 
miršta, nebegali pasigėrėti nė rojuje, 
nei danguje.

pranašas aiškina, kad Edeno sąlygos 
bus sugrąžintos žemėje,apie ką, pagal 
Apaštalo Petro liudijimą Ap. Dar. 
3:19-21, yra kalbėję visi šventieji 
Dievo pranašai.Ši toje vietoje Petras 
kalba apie tą laiką, kuriuo rojus bus iš 
naujo įsteigtas žemėje, kaip apie 
"visų dalykų atsteigimo laikus."

c;:?' < $ ‘ < ■ • , . ‘f '■ -j

Atidžiai skaitydami Apaštalo žo
džius Ap. Darb. 3:19,21, pamatysime, 
kad minėtasis "atsteigimo" laikas turi 
sekti po Kristaus antrojo atėjimo, - 
"kurį turi priimti dangus, kol ateis 
visų dalykų atnaujinimo laikai." Jei 
tad rojus turi būti visą-pasaulį-siekiąs 
laimės ir tobulybės stovis čia ant 
žemės, tai jau aišku, kad tokios 
padėties nebuvo Jėzaus pirmojo atsi
lankymo metu. Petro aiškiai pasakyta, 
kad tai tikrai įvyks po Kristaus 
sugrįžimo ir po karalystės įkūrimo.

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

Bužinskas, A. Giniūnas, J. Grybas, R. 
Kavaliauskaitė, A. R. Lokys, Rūta ir 
Vladas Mataičiai, V. Šliteris, I. 
Venclovas, V. Venclovas, ir J. Zinkus. 
Po $ 5 - A. Adomėnas, P. Andriukaitis, 
E. Badauskienė, K. Bagdonavičius, J. 
Barila, B. Barkus, A. Brunkienė, L. 
Burneikis, Prel. P. Butkus, V. Doniela, 
B. J. Jablonskis, J. Janavičius, V. 
Jasiūnienė, L. Juodaitienė, A. Kabai-

TAUTOS FONDUI
Vasario 16-osios minėjimo proga 

Sydnejaus ir apylinkių tautiečiai per 
Tautos Fondo atstoves Nijolę Vai- 
čiurgytę ir Letą Kramilienę aukojo 
Lietuvos Tautos Fondui:
$ 50 - J. ir V. Venclovai, S 30 - PreL 
P. Butkus MBE, $20 - J. ir E. 
Černiauskai, Po $ 20 - V. Patašius, 
T. Amber, Jonas Sakalauskas, J. 
Bužinskas, A. Jokantas, S. Jarmalaus 
kas, Dr. B. Vigilis. Po $ 10 - A. ir L. 
Kramiliai, V. Račiūnas, J. Rakauskas, 
J. Makūnas, P.. Burokas, A. ir P. 
Pečiuliai, A. Ir St. Montvidai, A. 
Šliogeris, O. Palaitienė, N. Čelkienė, 
V. Petniūnienė, A. Žilys, J. Vaičiur- 
gienė, Iz. Jonaitis, Z. Storpirštis, V. ir 
P. Zitkauskai, P. ir E. Nagiai, P. 
Armonas, Jz. Ramanauskas, A. Leve-

tienė, V. Rušienė, Scitnickienė, V. 
Šliogeris, A. Šutas, V. Šutas, V. 
Vyšniauskas, V. Zablockienė, J. 
Zablockis, Z. Žvirblienė.

PO $ 4 - S. Dauginas, A.
Jablonskienė, J. Viliūnienė ir M. 
Zakaras. Po $ 2 - K. Ankus, A. 
Jasaitis, B. Kiveris, P. Nagys, B. 
Ropienė, P. Sakalauskas, J. Sirutis.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

ris, B. Šidlauskas,A. Prašmutas.
Po $ 5 - J. Gatavičius, A. Savickienė, 
J. Žukauskas, A. Lingė, M. Migevi- 
čienė, J. Skuodas, R. Zakarevičius, Z. 
ir V. Čilvinai, V. Račkauskas, B. 
Sidaras.

$ 4 - J. Koliavas, $ 2 - K. Eirošius. 
Dėkojame už gausias aukas Lietuvos 
laisvės bylai.

A. Kramilius
Tautos Fondo atstovybės ižd.

Staiga mirus Adelaidės lietuvių bendruomenininkui

Česlovui zamoiskiui

jo žmonai Onai, sūnui Augiui, broliui Irviui (JAV) reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą, ir kartu liūdime.

Lietuvių Informacijos Biuras

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

TALKOS PASKOLOS - PIGESHĖS !

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... fl iŠ 
Asmeninės, garantuotas paskolos iki $10,000 ]

$10,000 penkiems metams kainuos tik$58 į savaitę.

.................
TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 

LIETUVIU NAMUOSE
Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO:

A. Viknius Tas. $ 25
K. Vanagas S. A. $ 5
Jonas Lapšys S.A. $100
A. Griškauskas NSW $ 10
R. Gliaubertas ACT $ 5
A. Griškelis Vic. $ 5
Melb. Kat. Mot. D-ja Vic. $ 50
J. Petraitis Tas. $ 15

S. Sagatys Qld. $ 20
J. Fedaz Qld. $ 5
0. Miniotienė

KAl’JI
NSW $ 5

M. P. SKAITYTOJAI

R. A. Alekna, NSW
R. Savickienė vic.

SALE
Šių metų kovo mėn. 12, 13 ir 14 

dienomis (14—toji nedarbo diena - 
Labour Day) yra organizuojama 
žūklės varžybos "Fishaton" Sale 
seniūnijoje.
Susirinkimo vieta: P. Matukevičių 
sodyboje, Stratford, Scott gatvė nr. 2.

Žvejojimo vieta bus Stratforde, 
kuris randasi Gipslande - Viktorijos 
Rivieroj apie 16 kilometrų nuo Sale 
miesto, ant Princess Highway.

Šios iškylos tikslas, pagauti žuvies, 
pabendrauti gražioje gamtoje, visą 
pelną skiriant paremti "Baltic News" 
biuleteni.

Visi žvejai praSomi apsirūpinti 
nakvyne, patariame atsivežti savo 
karavanus ar palapines.

Bus galima gauti karšto vandens ir 
kepsniams krosneles. Atvykusius pra
šome užsiregistruoti.

Sekmadieni 1 vai. po pietų, bendras 
pobūvis medžių pavėsyje. Žvejų 
pasakos, dainos, meniniai pasirody
mai, turtinga loterija, ir bendros 
vaišės.

Pirmadieni 11 vai. ryte, laimikių 
įvertinimas ir prizų įteikimas, bendri 
užkandžiai ir atsisveikinimas.

Organizacijos ir pavieniai asmenys 
prašomi skirti fantų loterijai.

Dėl informacijų skambinti Sale 
seniūnijos pirmininkei, I. Hare (051) 
456479 ir G. Kaladienei - (03) 773 
1308.

Elena Eskirtienė - Sale seniūnė.

MELBOURNE
ANEŠI MAS

Kovo 4 dieną, penktadieni, 7.30 
vak. Melbourno ukrainiečių namuose, 
5 Russel St. Essendone, 
GRAFAS NIKOLAJ TOLSTOY 
skaitys paskaitą "Komunizmo pavojus 
ir karo nusikaltėlių medžioklė 
Australijoje."

Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
raginame atsivesti savo kaimynus, 
australus.

Melbourno Apylinkės valdyba

HOBARTE
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Hobarto Apylinkės narių metinis 
susirinkimas įvyks kovo 12 d., šešta
dieni, 4 vai. B. Šikšniaus namuose, 43 
Easton Ave. Moonah. West.

Darbotvarkėje, valdybos praneši
mai, veiklos diskusijos ir naujos 
valdybos rinkimai.

Pasibaigus susirinkimui, bus bendros 
vaišės, kurias paruoš valdyba. 
Kviečiame visus Apylinkės narius 
dalyvauti susirinkime.

S. Augustavičius - sekretorius

SYDNEJUJE
Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo 

Vlado Pūtvio minėjimas įvyks kovo 
mėn. 13 d. 2.30 vai. Lietuvių namuose 
Bankstowne, sekančia tvarka:

1. Atidarymas - šaulių kuopos 
pirmininkas St. Pačėsa.

2. Prelato P. Butkaus invokacija.
3. "Mūsų Pastogės" redaktoriaus 

V. Augustinavičiaus paskaita.
4. Eilėraščiai, duetas ir šaulio Pr. 

Sakalausko paruoštas filmas, kurį bus 
galima matyti televizoriuje:
a) "Svajonės" Melbournas,
b) Duetas - A. Savickienė ir J. 
Muščinskienė pritariant gitara,
c) Tautiniai šokiai "Sūkurys" - 
senjorai ir junjorai,
d) Solo Rakauskaitė - Štromienė,
e) Sydnejaus "Sutartinė" ir
f) Sydnejaus choras "Daina".

Be to, bus turtinga loterija, 
pravedama minėjimui pasibaigus.

Kviečiame visuomenę kuo gausiau 
dalyvauti.

Įėjimas laisvas.
Dariaus ir Girėno Šaulių kuopos 
valdyba.

3

S
i

Q

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

§

1
c

S IVT D

iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti3

Kaina $5

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. 
užkandžiai

Sydnejaus "Aušros" tunto skautai, Jaunimo Sąjunga ir Katalikų 
kultūros draugija.

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieni ais

5
5

; 5
2

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas 

v.v. - 10.30 v.v.
v.v. - 11 v.v. 
v.v. - 12 v.v. 
v. p.p. - 1 v.r.

12.30 p.p. 10 v.v.

K I M U

□ 
=

i 
O

Sekmadieni kovo 6 d. 2 

ruošia

vai. popiet

Adelaidės senjorių moterų dainos ir šokio ansamblio dalyvės. Iš kairės 
vadovės: G. Vasiliauskienė ir B. Lapšienė.

Adelaidės senjorių moterų dainos ir 
šokio ansamblis nerimsta vietoje. 
Po sėkmingų gastrolių Perthe, Canbe- 
rroje, Pt.- Noarlungoje, po daugkarti
nių vietinių pasirodymų, nutarta 
aplankyti mūsų artimiausius kaimynus 
- melburniškius. Ilgos valandos pra
leidžiamos repeticijose, mūsų vado
vių: G. Vasiliauskienės ir B. Lapšie- 
nės pastangos, vis mus tobulinant, 
nepasiteisintų ir nustotų prasmės, jei 
visi išėjimai viešumon, "maltūsi" vien

vietiniame malūne. Gaila, tik dirban
čios ansamblio dalyvės nevisada gali 
suderinti kelionių laiką su tarnybos 
tvarkaraščiu. Bet malonu pranešti, 
kad prie, iš anksto pramatyto Mel
bourno pensininkų klubo laiko, balan
džio 17 d., visos galės prisitaikyti.

Melbourno ir apylinkių lietuviai 
pagarsėję meile lietuviškai dainai ir 
šokiui-tikimės visi susirinks mūsų 
pasiklausyti.

■'. ... ........ ... v

A
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

KVIEČIA VISUS Į
IEŠKO

V.
V.

E'
K A MB ARI O

kuris įvyks penktadienį, kovo 4 d. 8 vai. vak. Lietuvių namuose, 
Melbourne.

Įėjimas veltui!

1 BUS UŽKANDŽIŲ. BUS MUZIKOS. BUS LINKSMA!

Zoja Jankovics gyvenanti Latvijoje 
nori surasti savo puseserę, kuri jos 
manymu, greičiausiai yra ištekėjusi už 
lietuvio ir gyvena Australijoje. Puse- 
serės vardas - Helena, tėvo vardas - 
Leonids.

Žinantys apie Heleną prašome 
rašyti:

Mrs. 1. P. PLISIS
69 Elwood Blvd. Toronto, Ont.

M5N 1G9 CANADA

Mokytoja Januškaitė Stasė, gyv.
Lietuvoje, ieško savo draugės
Juškaitės Salomėjos (ištekėjusios
pavardės nežino) gyvenančios
Australijoje.

Rašyti arba skambinti N. 
BAUERIS, 110 ANZAC Ave. , 
Engadine, N.S.W. 2233. TeL 520- 
8101.
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