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POPIEŽIUS PRITARIA LENKIJOS
darbi ni n k ams

Popiežius Jonas Paulius II pareiškė 
savo pritarimą streikuojantiems dar
bininkams Lenkijoje.

Jis išsakė mintį, kad krizė šiuo metu 
esanti Lenkijoje gali būti pašalinta tik 
pakeitus pagrindine politikos kryptį į 
demokratiją. Kad demokratijos truku
mas šalyje yra pagrindinė Lenkijos 
tautinė problema. Šias mintis popie
žius Jonas Paulius II išsakė duodamas 
interviu žurnalistams prieš jam iš- 
skrendant iš Romos į Urugvajų, kur 
popiežius pradės savo kelione po

” AMERIKOS BALSAS” ATMETA

MASKVOS KALTINIMUS

Sausio 31 d. "Amerikos Balso" 
direktorius Richard Carlson atmetė 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerijos protestą, kuriame tvirti
nama, kad "Amerikos Balso" laidos 
"grubiai iškraipomi istoriniai faktai, 
skleidžiamos provokacinės insinuaci
jos, jog Sovietų Pabaltijo respublikose 
plintančios nacionalistinės nuotaikos, 
ir pareiškiama, jog JAV remia jėgas, 
kurioms nepriimtina mūsų visuomeni
nė santvarka." Tos laidos reiškia

LIETUVI U
T A R F* T A UTĮ NEI

Pabaltiečių Pasaulio Tarybos biuras 
Strasbourge praneša, kad devyni 
lietuvių kunigai ir 23 pasauliečiai 
vasario 24 d. pasiuntė Tarptautinės 
Amnestijos organizacijai Londone šį 
pareiškimą:

"1941 birželio 24d. Rainių miškely
je, netoli Telšių, Berijos budeliai 
nukankino daugiau kaip 70 Telšių 
kalėjimo kalinių. Tai buvo paprasti 
žmonės: darbininkai, amatininkai, 
tarnautojai, valstiečiai, mokiniai. Jų 
vienintelė "kaltė" buvo ta, kad jie 
labai mylėjo savo tėvynę Lietuvą ir 
neapkentė Stalino - Berijos kompani
jos Lietuvoje įvestos tironijos.

1941 metais sugrįžę į Lietuvą anie 
budeliai iškirto Rainių miškelį, suarė 
ir užsėjo žemę, kuri sugėrė minėtų 
kankinių kraują. Šių metų vasario 16 
dieną, du jauni Telšių katedros 
zakristijonai Gediminas Longaudis ir 
Egidijus Ričius nešė į kapines vainiką, 
kad jį padėtų prie kankinių kapų. Šie 
buvo milicininkų suimti neva už 
chuliganizmą ir administracine tvarka 
nubausti po 15 parų arešto. Gediminas 
tris metus iš eilės, o Egidijus pereitais 
metais mėgino įstoti mokytis į Kauno 
kunigų seminariją. KGB juos šantaža
vo, bet moraliai jų nesulaužė ir į 
seminariją nepriėmė. Visi juos pažįstą 
liudija, kad abu jaunuoliai yra

VLI K O "V A L D
Š. m. kovo 26 d. Vašingtone įvyko 

VLIK O valdybos posėdis pirmininkau
jant dr. K. Bobeliui. Posėdyje dalyva
vo VLIK O Tarybos pirmininkas inž. 
G. Lazauskas ir P. Narutis iš Čikagos. 
Valdyba išklausė platų pirmininko dr. 
K. Bobelio pranešimą apie jo kelionę į 
Europą, kur jis turėjo progos pasima
tyti su Europos Parlamento atstovais. 

Pietų Amerikos šalis.
Toks popiežiaus pasisakymas Len

kijoje vykstančių streikų klausimu yra 
pats reikšmingiausias ir aiškiausiai 
išsakantis jo nuomone nuo pat ten 
vykstančių įvykių pradžios. Popiežius 
pirmą kartą atvirai pasisakė moraliai 
palaikes streikuojančius Lenkijoje, 
pritariąs jų reikalavimams. Be to, 
išreiškė kritiką Lenkijos valdžios 
adresu dėl jėgos vartojimo ir nenoro 
pradėti pasitarimus su streikuojan
čiais darbininkais.

"beatodairišką kišimąsi į šių respubli
kų ir Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus,” o jų turinys "kelia didelį 
latvių, lietuvių, estų pasipiktinimą." 

"Mes objektyviai ir teisingai infor
muojame apie tautines problemas 
Pabaltyje ir kitose SSRS dalyse," 
pareiškė Carlson. "Mes turime dešim
tis milijonų klausytojų Sovietų Sąjun
goje. Sovietinė valdžia nenori, kad jie 
girdėtų tas žinias, ir todėl jie puola 
žinių skelbėją." % 

B AREI Š KI MAS 
A MNESTIJAI

aukščiausios moralės, moką susival
dyti, nuoširdūs. Jų neteisingas apkal
tinimas - KGB kerštas. Gediminas ir 
Egidijus tuoj pat, vasario 16 d. parašė 
Telšių prokurorui protesto pareiškimą 
ir už neteisingą jų apkaltinimą 
paskelbė protesto bado streiką. At
kreipiame jūsų administracijos dėmesį 
į tai, kad Lietuvoje yra draudžiama 
taikiomis priemonėmis paminėti šimtų 
tūkstančių Stalino - Berijos aukų 
atminimą. Prašome Tamstų moralinės 
pagalbos ir iš anksto dėkojame už ją. 
Linkime sėkmės kilniame jūsų darbe 
užstojant skriaudžiamuosius visame 
pasaulyje, tuos, kurių vienintelis 
ginklas - Tiesa!

Pasirašė: Kunigai - Vincas Velavi- 
čius, Edmondas Atkočiūnas, Vytautas 
Prajara, Antanas Gražulis, Kazimie
ras Gražulis, Rokas Puzonas, Gusta
vas Gudanavičius, Jonas Kastytis 
Matulionis, Antanas Šeškevičius. Pa
sauliečiai - R. Grigas, A. Bumbulis, P. 
Pečeliūnas, J. Bieliauskienė, J. Petke
vičienė, J. Petkevičius, N. Sadūnaitė, 
B. Valaitytė, V. Jančauskas, A. 
Terleckas, A. Vaišnoras, J. Volunge
vičius, V. Bogušis, P. Cidzikas, B. 
Poškus, L. Laurinskas, S. Kelpšas, A. 
Raižytė, R. Teresiūtė, L. Truskaus- 
kaitė, S. Benkevičiūtė, M.Jūrevičius, 
V. Vaičiūnas.

"BOS POSĖDIS
ir aptarti reikalus su latvių ir estų 
atstovais bei Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos biuro vedėju A. Klimaičiu.

V LIKO valdyba pasinaudodama 
prof. V. Skuodžio kelione į (taliją, kur 
jis liudys apie religijos persekiojimą 
Sovietų Sąjungoje, nutarė paruošti 
prof. Skuodžio maršrutą: Paryžiuje 
susitikimas su spaudos atstovais,

1988. 5. 9 Canberroje Anglijos karalienė Elžbieta II suka raktą atidarydama 
naujus Australijos parlamenta namus.

kalba per Notre D ame radiją, Stras
bourge dalyvaus Europos Parlamento 
sesijoje, kur jis bus supažindintas su 
parlamentarais, lankys Vasario 16 
gimnaziją. Po to numatytos kelionės į 
Muencheną, ir Vieną. Vienoje prof. 
Skuodis susitiks su CSCE Konferenci
jos delegatais, ir taip pat dalyvaus 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos ruo
šiamoje spaudos konferencijoje.

SEOUL
Artimiausiu laiku Pietinėje Korėjo

je bus sudaryta speciali karinė 
komanda. Šios komandos paskirtis bus 
teritorijos, kurioje vyks Olimpinės 
žaidynės, apsauga. Pranešimą apie tai 
padarė šalies gynybos ministras Čung 
Cho longas.

Specialus karinis dalinys vadinsis 
"Palaikančiąja olimpine komanda" ir 
yra pilnai sudarytas šių metų vasario 
mėnesio pabaigoje, kad tinkamai 
galėtų vykdyti savo užduotį jau 
rugsėjo mėnesį įvyksiančiose Olimpi
nėse žaidynėse.

Šis Pietų Korėjos sprendimas suta
po su Japonijos sankcijomis prieš 
Šiaurinę Korėją "dėl apsaugos prieš 
tarptautinį terorizmą. Japonija pa
reiškė, kad ji taip pat padarys viską, 
kad sutrukdyti ir neleisti šiaurės 
koriejiečiams bandyti sužlugdyt Olim
piadą Seoule.

Paskutiniu metu buvo sulaikyta 

VLIK AS padengia šias prof. Skuodžio 
išlaidas.

Sėkmingesniam VLIK O darbui vyk 
dyti, valdyba sudarė dvi komisijas: 
Lietuvos sienų pirm. dr. J. Stikliorius 
ir ryšių su okupuota Lietuva pirm. P. 
Narutis.

VLIK O seimas numatytas šį rudenį 
Bostone, Mass.

(ELTA)

teroriste iš Šiaurės Korėjos, kuri 
prisipažino, kad pereitų metų lapkri
čio mėnesį nukritęs "Korien Air" 
kompanijos lėktuvas netoli Birmos ir 
kur žuvo 115 žmonių, buvo š. Korėjos 
teroristų susprogdintas. Po šio įvykio 
Pietinės Korėjos vyriausybė visai 
rimtai pradėjo nerimauti dėl Olimpi
nių žaidynių saugumo.

Taigi, Pietinės Korėjos spaudos 
žiniomis, naujoji "olimpinė komanda" 
susidarya iš 60,000 armijos ir policijos 
karių ir karininkų. Jų tarpe bus 
10.000 žmonių specialiai apmokytų 
kovai su teroristais. Be viso to, bus 
paruošta 60 šunų išmokytų užuosti 
sprogstamąsias medžiagas.

T O KIJ O
Viena iš vedančių Japonijos firmų 

"Riko" išrado priemonę, kuri leidžia 
paprasčiausia telefono linija perduoti 
spalvotą vaizdą.
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BALTU TARYBOS INFORMACIJA GYVENIMAS MĄSTANT

KARO NUSIKALTĖLIŲ (STATYMO 
SVARSTYMAS VĖL ATIDĖTAS

Teisingumo ministras, senatorius M. 
Tate. balandžio mėnesio 13 dieną 
pristatė senatui Australijos vyriausy
bės reakciją į Senato teisinių ir 
konstitiucinių klausimų komisijos ra
portą, liečiantį kai kuriuos Karo 
Nusikaltimų įstatymo pakeitimo pro
jekto aspektus.

Vyriausybė sutiko su dviem šio 
komiteto rekomendacijomis. Viena iš 
jų yra grynai techniško pobūdžio, gi 
kita praplečia normalius teisinės 
pagalbos įstatus.

Tačiau Vyriausybė atmetė visas 
senato komiteto raporto išvadas dėl 
sovietų įrodomosios medžiagos kon
trolės reikalingumo Australijos teis
muose.

Vyriausybė teigia, kad ji patenkinta 
prokuratūros susitarimais su kai kurių 
Rytų Europos kraštų bei Sovietų 
Sąjungos vyriausybėmis dėl liudininkų 
atvykimo į Australijos teismus. Vy
riausybė visiškai ignoravo gynybos 
teisę ieškoti liudininkų, juos atgabenti 
bei laisvai prieiti prie dokumentų 
archyvuose ar apžiūrėti tariamų 
nusikaltimų vietas.

PABALTIJO LAISVE
T A RPT A U TI NI A ME FORU ME

Šių metų birželio mėnesio 15 dieną 
79 - oje Pasaulio Parlamentarų Unijos 
konferencijoje įvykusioje Gvatemalos 
mieste, to paties pavadinimo valsty
bės sostinėje, Australijos parlamento 
atstovas melbourniškis Hon. Neil A. 
Brown pašventė didesnę dalį jo 
pasisakymui skirto laiko, Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimo iškėlimui. 
Hon N. Brown suvažiavusiems iš 108 
kraštų parlamentarams pareiškė:

"Aš norėčiau jūsų dėmesį atkreipti 
į klausimą, kuris dar niekada nebuvo 
iškeltas tarptautiniame forume, bet 
kuris turėtų būti iškeltas. Tai yra 
vienas iš nutylimų tarptautinių klau
simų.

Šis klausimas liečia vis dar nesibai
giantį Pabaltijo tautų pavergimą 
Sovietų Sąjungoje. Nuo 1940 metų 
Sovietų Sąjunga laiko užėmus Lietu
vą, Latviją, Estiją, tuo laužydama 
sutartis, tarptautinius įstatymus ir 
visus žmogaus teisių principus.

Sovietų Sąjunga primetė savo 
dominaciją toms nepriklausomoms 
šalims,vartodama visus jėgos metodus, 
kokius tik žmogus galėtų išgalvoti - 
deportacijas, vienos valdančios parti
jos valdymo formą, darbo stovyklas, 
religijos persekiojimą, cenzūrą ir 
militarinę okupaciją.

Ne vien Pabaltijo valstybės buvo 
priverstos gyventi priespaudoje be
veik 50 metų, bet Sovietų Sąjunga 
įvedė ten dar ir savo rūšies genocidą, 
pašalindama vietinius gyventojus ir 
asimiliuodama likusius su atsiunčia
mais kitų tautybių žmonėmis iš kitų 
sąjungos dalių, turėdama tikslą sunai
kinti lietuvių, latvių ir estų tautas. 
Tas klausimas dar nesibaigė. Visose 
trijose Pabaltijo šalyse dar ir dabar 
brutaliai malšinamos taikios demons 
tracijos reikalaujančios nepriklauso
mybės ir laisvės.

Tarptautinė bendruomenė turėtų 
parausti iš gėdos, jeigu ji ir toliau 
ignoruotų lietuvių, latvių ir estų kovą 
nesiekiančią nieko daugiau kaip tik 
laisvės."

Sovietų Sąjungos atstovai, iki šiol 
snūduriąvę, staiga atsibudo ir net 
pareikalavo sustiprinti vertimų per
davimo balsą, kada išgirdo kalbant 
apie okupuotą Pabaltijį.

Galime su pagrindu pasidžiaugti, 
asmeniškas ir bendras pabaltiečių 
"Mūsų Pastogė" Nr. 19 1988. 5. 16.

Balandžio mėnesio 28 dieną Baltų 
Tarybos pirmininkas ir du Baltų 
Tarybos nariai advokatai nuvyko į 
Canberrą pasikalbėti su Australijos 
Demokratų partijos senatoriumi M. J. 
Macį in, kuris turės vadovauti šios 
partijos linijos pristatymui senato 
debatuose. Po daugiau kaip valandą 
užtrukusio pokalbio, ėmė ryškėti, kad 
Australijos demokratai yra pasiryžę 
remti vyriausybę ir tuo užtikrins jai 
daugumą senate.

Tačiau, po eilės pasikalbėjimų su 
kitais demokratų senatoriais pasiro
dė, kad vienas iš jų yra visiškai 
nepatenkintas įstatymo projektu, o 
kitas dar nėra galutinai suformavęs 
savo nusistatymo.

Liberalų National opozicija užtik
rino Baltų Tarybos delegaciją, kad jų 

įstatymo paragrafais pareikšti prieš
taravimai Atstovų Rūmuose ir Senato 
Komitete, pasilieka nepasikeitę.

Nėra tikra, ar įstatymas vėl bus 
nagrinėjamas senate gegužės 18 ar 25 
dienomis.

Australijos Baltų Taryba tęs savo 
pastangas, kalbėdamasi su visomis 
partijomis, kad pasiekti įstatymo, 
nepažeidžiančio teisingumo principų.

L. Cox

draugas Hon. Neil Brown, tiek 
pasitarnavo mūsų tautos bylos iškėli
mui pasaulinėje plotmėje. Nors ir yra 
priimta Australijos parlamento rezo

liucija reikalaujanti laisvės ir žmogaus 
teisių Lietuvai, Latvijai, Estijai, ji iki 
šiol palikta kokiame nors valdžios 
stalčiuje. Ir, nežiūrint pabaltiečių 
priminimų, ji nebuvo įteikta Jungti
nėms Tautoms. O čia vienas iš 
parlamentarų šį reikalą iškėlė ir tąi 
padarė rimtai, kukliai, be tuščių 
panegirikų, kaip geram draugui ir 
tiesos mylėtojui pridera.

Kad šis pasisekimas kilo iš Australi
jos, kur lietuvių Bendruomenė vargu 
ar siekia 7000, tai galėtų būti tik 
sektinu akstinu ir kitų šalių išeiviams 

. nelaukti nuleidus rankas ir mėginti 
visais keliais ir visais būdais padėti 
mūsų pavergtai Lietuvai.

Hon. N. Brown puikiai gynė 
parlamente ir tariamų karo nusikaltė
lių klausimą, kalbėdamas, kad yra 
reikalinga jog valdžia neįvestų gud
riai paruoštą įstatymą, pagal kurį bet 
kas galėtų būti tampomas po teismus 
ar net būti nuvežtu į Izraelį, siekiant 
tik pradžiuginti keršto siekiančius 
teisėjus, liudytojus ir televizijos 
žiūrovus.

Malonu, kad šis žmogus būdamas 
advokatu, yra puikus kalbėtojas ir 
vikrus parlamento diskusijose.

Melbourne Apylinkės valdyba laišku 
ir asmeniškai jam padėkojo už didelę 
paramą mūsų tautos ir tautiečių kovai 
prieš okupantą ir neteisybę. VLIK UI 
ir PLB valdybai būtų labai pravartu 
pasiųsti jam padėkos laišką.

N.Brown kalba bus perduota į 
Lietuvą per užsienio radijo stotį.

Dr. Jonas Kunca

RINKI M AI
Anglijoje vyksta rinkimai į 

municipalines tarybas. Šių rinkimų 
rezultatai parodys, kiek šalyje 
populiari naujoji liberalų-demokratų 
partija, kuri susikūrė šiais metais 
susijungus liberalų ir soc.- demokratų 
partijoms.
Priklausomai nuo to kaip baigsis šie 
rinkimų rezultatai, jų pabaiga turės 
nemažos reikšmės dabartinės vyriau
sybės valdymo taktikai, kuriai vado
vauja min. pirmininkė Margaret That
cher.

pusi. 2 ■' .. ...........

Susimąstymui pažadintas žmogus - 
nėra tai masinė apraiška, bet žymiai 
dažnesnė negu, sakykim, dar prieš 
šimtą metų. Šiandien vis įžvalgiau ima 
susivokti, kad ir jis bent moraliai prieš 
save jausis kaltas neapsisprendęs, 
abejonėse pasikliovęs kitais, vado
vaujančiais, turėdamas įtakos neišdrį
sęs ir nereagavęs ten kur jo kitaip 
samprotauta, įžvelgta, kur iškyla 
atsakomybės reikalas bendražmogio jį 
supančios aplinkos, visumos ar atei
ties bei istorijos atžvilgiu. Kuo 
plačiau žmogus atveria akis istorinei 
raidai, ypač minties ir idėjų tėkmei ir 
kryžiavimuisi (jei norim - idėjų 
evoliucijai), tuo ryškiau jam aiškėja, 
kad gyventi sąmoningai ir atsakingai 
prieš save ir kitus, maža ką reiškia 
pasisavinti vieną ar kitą filosofinę 
doktriną bei sistemą, vieną ar kitą 
politinę - socialinę ideologiją ar 
ekonominę programą, standartizuotą 
pasaulėžiūrą, nes nieko nėra išbaigtai 
galutinio, nors ir kažin kaip atrodytų 
gilu ir patrauklu. Viskas žmokiška yra 
laiko tėkmėje ribota. Riboti yra ir 
pačių didžiausių filosofijos autoritetų 
pasaulėvaizdžiai bei sampratos, eti
nių normų formulavimas, jų laiko 
dvasios ir pagal tai žmogiškųjų 
uždavinių suvokimas, jei iš viso juos 
galima racionaliai formuluoti. Taip 
žiūrėti bei spręsti verčia jau pats 
žymiausių ir geriausių mąstytojų bei 
novatorių vardų gausybės faktas, 
kurių įžvalga ir išvados kartais net 
diametraliai priešingos, nežiūrint, kad 
toje pačioje epochoje kalbėta, tas 
pats Dievas garbinta, tie patys 
patyrimai turėta. O ką jau bekalbėti 
apie ryškiai visuomeninio pobūdžio 
ideologijas, politines programas, ku
rios aiškiai matosi esančios laiko 
socialinių srovių bei ekonominės 
būsenos sąlygotos. -fl f

Ir taip darosi aišku, kad kiekviena 
karta gyveno ir gyvens kitą gyvenimą, 
kurį ji pati sėkmingiau ar mažiau 
sėkmingai, laisviau ar mažiau laisvai, 
mažiau ar daugiau įžvalgiai bei 
sąmoningai turi vairuoti. Susivokiama, 
kad kiekvienas žmogus yra individua
lybė, todėl - skirtingas ir nepasikar
tojantis. Savo gyvenimą ir savo vietą 
gyvenime turi pats suprasti ir išsiaiš
kinti. Pagal tai apsisprendžiamą, 
susižavima, renkamasi ir reiškiamasi. 
Tiesa, didžiųjų išminčių ar filosofinių 
sistemų pažinimas pagelbsti žmogui 
susivokti, spręsti ir pasirinkti, bet vis 
dėlto tai nėra tas pats, kas inžinieriui 
išmokti matematinių skaičiavimų. Ir 
inžinierius praktinėje srityje tai 
savaip, pagal reikalą, pritaiko ir 
panaudoja. Architektui skaičiavimo 
mokslas dar kitaip reikalingas, nes 
pastarojo individualinės kūrybos lau
kas žymiai platesnis. Taip ir kitų 
išminties bei filosofavimo turtą pats 
žmogus prisitaiko savo gyvenimui 
pagal savo individualybę, aplinkos bei 
laiko dvasią. Filosofijos žodį (gr. 
phileo - myliu, sophia - išmintis) 
pirmasis pavartojo Pitagoras, pažini
mo discipliną tuo vardu pavadino 
Platonas (428-348 pr. Kr.).

Be abejo, žmogui apsispręsti reikia 
atramos. Ji, sakykim, sutinkama 
atsakymuose į esminius buvimo bei 
reiškimosi klausimus. Tačiau, deja, 
tuoj pajuntama, kad problematišku 
yra jau ir patys pirmieji pažinimo - 
gnoseologijos žingsniai. Nuomonės 
įvairuoja dėl tikrovės bei buities, dėl 
materijos ir dvasios. Tiksliau - dėl 
galimybės visa tai įžvelgti. Ir taip yra 
kilusios filosofinio agnosticizmo bei 
skepticizmo srovės. Net ir mokslu 
atsiremti filosofuojančiam nėra nei 
lengva, nei tikra. Vieni liepia pasi
kliauti patirtimi (ji tokia ribota) - 

empirikai, kiti protu - racionalistai. 
Filosofuodamas žmogus mažiausiai 
linkęs priskirti primatą protui, nes 
mato ir jo ribotumą, jo priklausomybę 
nuo pojūčių, jo susipainiojimą, jo 
abejones bei visišką išblėsimą susir
gus, jo taip aiškią priklausomybę nuo 
smegenų, taigi materijos. Tik sveikas 
protas operuoja kategorijomis, ku
rios yra sąlygotos materijos, jei 
priskiriama joms ir gilesnė dvasinė 
prasmė, tai vis dėlto jos lieka 
žemiškos, imanentinės, dažniausiai 
analogijos, todėl neįgalinančios prasi
veržti iš žemiškumo. Nieko daug čia 
nepadeda ir išminties sąvoka, nes ir 
išminties nėra be proto, lygiai kaip ir 
dvasia aplamai nefunkcionuoja be 
kūno. Neįtikina žmogaus nei pirma
pradės priežasties nei pastūmėto 
judėjimo argumentai, nes tai labai 
aiškios analogijos. Analogijomis priei
nama tik prie galimybių, moksle prie 
hipotezių, todėl jomis niekad nepriei
nama neginčijamų, tikrai įtikėtinų 
išvadų. Jei judėjimo sąvoka praplečia
ma į minties sritį, įžiūrint judėjimą 
minties kitime bei įvairavime, tada ir 
Pirminė Idėja buvo jau judėjimas.

Ir vis dėlto kai ką žmogus žino, dėl 
ko jis neabejoja. Buvimą savyje, tegu 
ir baigtinai, žmogus suvokia visa savo 
buitimi. Taigi, aš šiuo metu esu. 
Suvokia jis visatą ir amžinybę, nes 
kitaip galvoti jis neįstengia: viskas 
kas yra, yra amžina ir kinta tik 
formose, yra be pradžios ir pabaigos - 
egzistencija ne tverianti, bet mani
festuojanti. Tik čia jau metafizika. 
Savąjį tą tikėjimą jis linkęs greičiau 
pavadinti įžvalgiuoju Dievo pažinimu, 
tikėjimą Nežinomuoju. Tačiau tuoj 
pat suabejoja, nes ką tik protą ir 
protavimo kategorijas sureliatyvinęs, 
jų ribotumą įžvelgęs, pasijunta iš jų 
besiveržiąs, norįs įveikti imanentumą. 
Visu ryškumu iškyla žmogui jo 
bejėgiškumas, vienišumas, egzisten
cija laisvėje nežinojimo nelaisvėje. 
Neįmanoma surasti racionalios pras
mės buvimui nei pažinimui prieinamo 
tikslo gyventi. Nusivylimas todėl 
pačiu filosofavimu dėl jo ribotmo. 
Nusivylimas ir mokslu kad ir empiriniu 
pažinimu, nes jis tik dalinis, taigi labai 
ribotas. Bet iš ir išvada tavo paties 
įsitikinimui bei elgesiui: niekad ne
pretenduok priėjęs neklaidingos 
įžvalgos ar turįs galutiną atsakymą. 
Neniekink kitų nuomonės, turėk 
atviras ausis ir protą, nors ir būtų 
arba atrodytų nepriimtina, gal net 
neišmintinga. Tuo atveju liekama 
rezervuotu. Nelaikyk, tačiau, ne
ginčijama tiesa net žymiausių autori
tetų teiginius bei pamokymus, jei tai 
neparemta patirtimi. Gyvenimiškų bei 
protavimo bendrybių srityje, žinoma, 
yra išmintingesnių ar mažiau išmin
tingų, gudresnių ar mažiau gudrių 
asmenybių. Tik kas šiandien atrodo 
arba laikoma neginčijama tiesa, už 
keliolikos ar keliasdešimt metų gali 
būti atgyvenusi pažiūra, tikra senie
na. Elgsenai tačiau apsisprendimas 
reikalingas. Apsisprendžiamą laiko 
dvasios bei sąlygų įtakoje.

Tikslo buvimo ir prasmės klausimai, 
prašoką proto bei patirties ribas, 
atitenka tikėjimui. Iš tikėjimo ir 
institucinės religijos, jų doktrinos.

Tikėjimas tai įsitikinimas esant ir 
veikiant antgamtinę galią ar galias, 
kuri ar kurios suteikia prasmę ir tikslą 
pasaulio vyksmo raidai, žmogiškajam 
buvimui bei istorijai žemėje, tegu 
žmogiškąjam protui ir nesuvokiamai. 
Tikėti yra jei nebūtinai priešybė tai 
lygiagretybė patyrimui, žinojimui, 
taigi mokslui. Be tikėjimo daugeliui
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žmonių butų nepaprastai sunku gy
venti, ypač apsisprendžiant tarp gero 
ir pikto, skiriantis su artimaisiais, 
senstant ar beviltiškai sergant. Paga
liau ir mąstant!

Pirminio žmogaus tikėjimas buvo 
animistinis (lot. anima-dvasia, siela), 
žmogų supanti aplinka, gamta bei jos 
reiškiniai suvokti sudvasintai, priski
riant jiems žmokiškąsias bei žmogų 
prašokančias ypatybes, šių dienų 
kalba tariant- sielą, sudievinimą - 
šventieji ąžuolai, verkiantys akmenys, 
liūnai. Sentėvių vėlės tęsdavusios 
egzistavimą tarp artimųjų, įsikūniju
sios žalčiuose. Garbinta šventoji ugnis
- dėl jos naudos žmogui, dėl 
milžiniškos naikinamosios gaisro ga
lios. Sudvasintai suvokta dienos ir 
nakties, metų laikų ciklai. Suasme
ninta pati žemė maitintoja, iš čia ir 
lietuvių deivė Žemyna. Ypatingą 
įspūdį žmogui darė griausmas ir 
žaibas, todėl ir atsirado visų dievų 
galingiausio Perkūno samprata.

Tikėjimo fenomenui artimas yra 
tarp intelektualų atgimstąs panteiz
mas, dar neseniai filosofiniuose 
sluoksniuose populiarus Budaizmas, o 
ypač marksizmo adoptuotas dialek
tinis materializmas. Tai keli tarp 
daugelio.

Panteizmas (gr. pan. - visa, theos - 
Dievas) yra samprata, pagal kurią 
neasmeninis Dievas - dvasia sutapati 
nama su visata. Yra tai monistinė 
(gr.monos - Adenas, vienybė) pažiūra
- visata yra vieno ir to paties prado. 
Idealistinis monizmas tiki visatą eant 
dvasinio prado. Materija tai tik 
dvasios apraiška. Iš čia ir deizmas 
(lot. deus - Dievas), kuris tariasi 
įžvelgiąs visatoje neasmeninį dieviš
kąjį pradą, kuris yra materijos bei 
pirmapradžio judėjimo priežastis. 
Taigi materijos ir gyvybės tvėrėjas. 
Visata bei gamta egzistuoja savai
mingų dėsnių ribose, tvėrėjui nesiki
šant. Dialektinis materializmas tiki, 
tariasi moksliškai įžvelgiąs, visatą 
esant vien tik materinio prado. 
Materija yra nuolatinėje kaitoje bei 
judėjime, besireiškianti beribėje erd
vėje. Žinoma, beribiam fenomenui 
netinka erdvės sąvoka ir terminas. 
Gyvybė tai aukščiausioji materijos 
egzistavimo forma. Dvasia, sąmonė 
yra labai organizuotos materijos 
funkcija. Čia turime materialistinį 
monizmą. Dialektinis materializmas 
ne tik savo pagrindu - materijos esmė, 
gyvybės ir proto funkcionavimas 
pažinimui beveik lygiai taip nepriei
nama kaip ir tikima antgamtinė, 
dvasinė būtybė - bet ir forma yra 
savos rūšies tikėjimas. Iš materialis
tinio galvojimo, atsirėmus socialiniu, 
egzistenciniu reiškiniu, yra sukurtos

MOTI N O
Viena sena pasaka pasakoja apie 

vaikiną, kuris pamilo mergaitę - 
laumę. Toji buvo labai graži, bet 
nelabai dora, net pati pikčiausia 
ragana. Tik vaikinas, kaip ir paprastai 
tokiais atvejais, jos grožio užburtas, 
piktumo nenorėjo matyti. Taigi, toji 
laumė vieną dieną jam ir sako: "Jeigu 
nori, kad už tavęs tekėčiau, užmušk 
savo motiną, išlupk jai iš krūtinės širdį 
ir atnešk man dovanų." Vaikinas 
taip labai tą laumę mylėjo, taip labai 
norėjo, kad ji už jo tekėtų, kad ėmė ir 
nužudė savo motiną, išplėšė jos širdį ir 
jau nešė savo mylimąja!. Tačiau, taip 
labai skubėjo nelygiu keliu bėgdamas, 
kad užkliuvo už akmens ir pargriuvo. 
Pargriuvęs girdi, kaip jo nešama 
motinos širdis klausia: "Ar neužsi- 
gavai, sūneli, kelių?"

"Ar neužsigavai, sūneli, kelių?" Visose 

vertybės ir moralinės normos,, nors 
labai žymios tebėra judaizmo, krikš
čionybės, kinuose konfucionizmo įta
kos.

Poskyrio pradžioje pabrėžėm, kad 
panteizmas, deizmas ir dialektinis 
materializmas yra kažkas panašaus 
tikėjimui. Tikėjimas, kaip jau pats 
žodis sako, reiškia ką nors tikėti. 
Mūsų čia ryškinimui tai dvasinis 
nusiteikimas bei apsisprendimas dėl 
visatos esmės, dėl savojo buvimo 
prasmės. Tikima į tai, kas empiriniam 
pažinimui neprieinama, kas nesiduoda 
patikrinama. Tuo atžvilgiu panteiz
mas, deizmas, mechaninis materializ
mas yra arčiau tikėjimo negu dialekti
nis materializmas. Pastarasis, tikriau 
sakant, yra ideologija, nors pats 
pretenduoja į filosofijos discipliną. 
Ideologija yra racionalinio ar empiri
nio pažinimo keliu susisteminta psi
chinių ir fizinių dėsnių visuma, kuria 
pagrindžiama auklėjimas, etika, poli
tika, apskritai žmogiškasis reiškima
sis. Ideologijos paprastai būna vado
vaujančių asmenų formuluotos kolek
tyvams bei masei konsoliduoti. Ideo
logijos bando duoti žmogaus veiklai 
prasmę ir vaidina žmonių sugyvenime 
normatyvinį vaidmenį. Dialektinis 
materializmas ir jo atsirėmęs markiz- 
mas-leninizmas tačiau paneigia esąs 
idealogija, sakosi esąs mokslas. " Dia
lektinis materializmas yra vienintelė 
filosofija, kuri remiasi tvirčiausiais 
šių dienų mokslo pagrindais" (Auto
rių kolektyvs, marksistiškas filosofi
jas pamati, Riga, 1964,p.2O). "Griau
nant atgyvenusią visuomeninę san
tvarką ir kuriant naują gyvenimą,)... 
(vienintelius teisingus atsakymus 
duoda marksizmas - leninizmas" Aut. 
kol. Mokslinis komunizmas, Vilnius, 
1973,p.3). Su taip teigiančiais žmonė’£1 
mis, žinoma, sunku susikalbėti. Su
prantama tat, kad visoje plačioje 
sovietijos teritorijoje' išpažįstama 
vienos vienintelės pakraipos filosofija 
- dialektinis materializmas. Kitaip 
mąstančių nei veikalų, nei paskaitų 
nesutiksi. Taip ir Vilniaus universite
te. Pluralistiniam galvojimui bei 
kultūrai durys uždarytos. Nieko 
tačiau gyvenime nėra amžino. Tą 
mums sako žmonijos minties ir 
veiksmų istorija. Šiuo metu sovietuose 
yra gana atvirų ir įvairuojančių 
kalbų, net sprendimų, kurie lyg ir 
bylotų apie kitimų galimybes. Tikime, 
šviesenių dienų ir Lietuvai bei 
lietuviams. Tik totalitarinėje, dikta
tūrinėje (nors ir klikos) santvarkoje 
tas procesas, atrodo, bus lėtas. Juoba 
kad "neklaidingoji" marksizmo - 
leninizmo ideologija sukūrė ir remia 
rusiškąjį imperializmą.

A. Zubras

S DIENAI
senose lietuvių tautos dainose išdai
nuota ir sakmėse išsakyta, kaip 
motinos meilė ir rūpestis ne tik nuo 
kūdykystės pirmuosius žingsnelius ir 
vaikystę saugoja, bet ir visą gyvenimą 
vienodai iš arti ar toli lydi: Kaip 
žuvusio kareivio našlė gedėdama liūdi 
"tris savaitėles, sesuo tris metelius, o 
motinėlė - rūpintojėlė iki gyvos 
galvelės", kaip "baltos rankelės 
prarymotos ir melsvos akelės pražiū
rėtos" negrįžtančio sūnaus ar dukters 
belaukiant.

Nelinksmas tų lietuviškų sakmių ir 
dainų tonas. Motinos vis rauda, vis 
gedi, vis laukia. Nelinksma turėjo būti 
gyvenimo raida, iš kurios tos sakmės ir 
dainos išaugo. Karai, priespaudos, 
svetimųjų savivaliavimai, žiaurumai 
visą mūsų istoriją paženklino motinų 
ašaromis. Kad tai nors būtų vien 

istorija, vien praeitis. Tačiau mano 
kartos motinos pačios turėjo pakelti 
išsiskyrimo sielvartą ir ašaromis 
laistyti netgi šio šimtmečio Lietuvos 
kelią. Mūsų motinoms teko išgyventi 
du karus, per kuriuos nedaug teliko 
šeimų, nedaug motinų gedulo nepa
liestų: tai sūnus kareivis žuvo pačioje 
jaunystėje, tai vyras, visą šeimos 
apsaugojimo, apgynimo ir taip nera 
miais laikais išlaikymo naštą ant 
neužgrūdintų pečių palikdamas, tai 
reikėjo matyti ir net nepažinti dukters 
- partizanės negyvai užkankintos, 
miestelyje numestos, nepalaidotos, tai 
duonos kąsnius reikėjo nuo burnos 
taupyti, kad kaip nors, kokiu siuntinė
liu į Sibirą išvežtus vaikus parėmus, 
tai pačiai motinai, vienų vienai 
palikusiai, senai vaikus išauginusiai ir 
į platų pasaulį išleidusiai, teko 
išvežtai kryžiaus kelius eiti kur nors 
"už Uralo" žemės galo. lr mūsų pačių 
klajonėse kieno buvo didesni sielvar
tai, kaip motinų, kurios iš paskuti
niųjų dieną naktį dėl savo kūdykių 
gyvybės kovodamos, jos vis dėlto 
nepajėgė išsaugoti, kurių vaikai mirė 
jei ne nuo bombų ar skeveldrų, tai nuo 
šalčio ar karščio, nuo trūkumų, nuo 
skurdo.

Bet visa tai jau tokie seni laikai. 
Nebėra mano kartos motinų. Senai 
karas praėjo, nebe daug beliko ir tų, 
kurie jį patys dar atmena. Naujos 
kartos gimė ir užaugo jau pokariniame 
pasaulyje. Tačiau kiekvienas žmogus 
turi tik vieną motiną ir nei laiko 
tarpas, nei įvykiai jos atminties negali 
išblėsinti, nes žmogaus vaikystė visam 
gyvenimui duoda kryptį, o vaikystė 
juk priklauso nuo motinos. Taigi savo 
motinas prisimename ne tik vaikai, 
bet ir suaugę ir pasenę.

Mano kartos žmonės, kurie likimo 
buvome iš gimto krašto nelauktai 
išstumti, retas tegalėjome savo moti
nas su savim išsivežti. Dažniausiai 
išskubėjome suspausta širdimi, nei 
atsisveikinti nespėję. Bet giliai įsiti
kinę, kad jei ne tą patį rudenį, tai 
vėliausiai po metų sugrįšime ir vėl 
susitiksime. 0 likimas mus bloškė vis 
toliau ir toliau, vieną į Ameriką, kitą į 
Australiją, trečią dar kitur. Savo 
jaunystėje niekados nebūtume patikę 
ję, kad kada nors kursimės Australi
joje. O įsikūrėme, ir gyvename, ir 
savitarpyje bendraujame, ir laimingai 
užaugusiomis jaunesnėmis- kartomis 
džiaugiamės. 0 mūsų motinos paliko 
Lietuvoje. Atsiskyrimo metai mūsų 
išvažiavimo joms padarytos tuštumos 
neužpildė, tik sveikatas pakirto, 
raukšlėmis veidus išvagojo, galvas 
nubaltino, kol pagaliau amžinam 
poilsiui paguldė. Sunki buvo jų vienišų 
senatvė vis besiilgint, belaukiant, 
besitikint ir su neviltim bekovojant. 
Daug jų ir pasimirė pačios vienos, ar 
tarp svetimų, ar ištrėmime. Ne viena 
prieš mirdama dar Lietuvoje pasiliku
sių išblaškymą ar išžudymą turėjo 
išgyventi. Kitos pasimirė slegiamos 
gedulo dėl jokios žinelės apie į laisvąjį 
pasaulį išvykusius nebuvimo. Kiek 
rožančiaus karolėlių jos praleido per 
senus pirštus begalvodamos, ar jie 
kare nežuvę, ar bombų neužmušti, ar 
kur badu nemirę.

Mūsų motinų sielvartus dėl to 
minime ir branginame, kad jie kilo iš 
meilės.

Mano išblaškytos kartos žmones 
klajonėse ir išsiskyrimuose visuomet 
stiprino žinojimas, kad kur bebūtume, 
nežiūrint didžiausių tolių, motinos 
meilė mus visur lydėjo, kaip ir jos 
mintys ir maldos. Ir tarp svetimų, 
kartais gal nesuprasti, gal nepritapę 
ar net pašiepiami, savo žmogiškąja 
verte nebuvom priversti suabejoti, nes 
mus saugojo iš vaikystės, iš namų 
atsivežtas tikrumas, kad buvome 
mylimi, branginami, reikalingi.

. "Mūsų

Motinos Diena tai pagerbimas 
meilės, kurios kiekvienam žmogui 
reikia nemažiau, kaip duonos, oro ir 
vandens. Reikėjo jos mūsų tėvams ir 
protėviams, kad sunkiame mūsų 
tautos kelyje stiprintų, palaikytų ir 
paguostų. Reikėjo mano kartai, kad iš 
namų išklydę nepražūtume. Ir vis dar 
nemažiau jos reikia tiems, kurie 
šiandieną auga - mažiems, jauniems, 
žmonėms rytojaus, kad jie galėtų 
naujo laiko grėsmės nebijoti ir 
naujuose pavojuose stiprybės nepra
rasti.

Kaip greit šiandien keičiasi pašau 
lis, koks mažas jis dabar ir koks 
permatomas! Kur kas įvyksta, čia pat 
kiekvienas mato, girdi: kaip žmogus 
žmogų žudo, kaip žaidžia jėgomis, 
kurių užtektų per akimirką pasauliui 
sunaikinti, kalnus nugriauti, žemynus 
vandenynuos paskandinti, kaip daug 
išmokus, neišmokta bado nugalėti, 
kaip žmogaus kūrybingumas ir pažan
ga sukuria ir nuodus ir išsigimimą, 
pavojus kylančius iš išorės ir iš vidaus, 
žmonių galybę ir atskiro žmogaus 
bejėgiškumą.

Suaugusiam ir senstančiam baisu, 
kad laikas jį paliko, o jaunas bijosi, 
nors gal ir sau pačiam prisipažinti 
nenori, kad jis negali atspėt ateities ir 
sau joje užtikrint vietos, ir vaikas bijo, 
nes jaučia baimę aplink save esančių. 
O laiko skubėjime, gyvenimo netikru
me ir baimėje kiekvienas trokšta 
atramos, pastovaus pagrindo, tarp 
visų besikeičiančių ir nepažįstamų 
žmonių bent vieno visuomet atpažįs
tamo, visuomet užtikrintai savo, 
padrąsinančio ir pateisinačio. Besi 
keičiančiame plačiąjame pasaulyje 
kiekvienas trokšta būti tikras savo 
paties mažu mažutėliu pasauliu: savo 
namais, kuriuose visada užtikrinta 
vieta ir dėmesys, užuovėja ir poilsiu. 
Visuotiname keitimesi nesikeičiantis 
pastovumas, be pastangos pelnytas ir 
be pastangos užtikrintas prisirišimas - 
motinos meilė. Ji pastovi, nors jai 
pačiai ir jos sukurtam namų pasauliui 
grąsinama sugriovimu, išardymu, išo
rės keitimuisi ir progreso pagundomis. 
Ji išlieka ir išliks, nes koks nepakelia
mas siaubas būtų vaikui, jei jis nakties 
tamsos sukurtų šmėklų gąsdinamas 
mamos surasti ar prisišaukti negalėtų. 
Koks sielvartas, jeigu beaugdamas, 
draugystėj ar mokykloj nuskriaustas, 
nebūtų tikras, kad namie ras atjau
timą, pastangą suprasti. Koks liūdesys 
savęs beieškančiam jaunuoliui, jeigu 
jis nežinotų, kad iš bet kur, bet kokioj 
nuotaikoj sugrįžus, namie jis visad 
reikalingas, laukiamas, net kai jam 
rodos, kad nesuprastas, vistiek bran
ginamas.

Kaip tolimoje praeityje, taip ir 
šiandieną, motinos meilė nesikeičia ir 
vis kiekvienam žmogui vienodai rei 
kalinga. Mažą prie širdies glausdama, 
ramindama, vyresnį geriau negu jis 
pats suprasdama, išminties žodžiu 
stiprindama, kantriai atleisdama, išė
jusio su viltim laukdama, mintimis 
ieškodama, malda lydėdama - motina 
pasilieka ta pati šiandien ir praeityje, 
tikrovėje ir pasakoje.

Ar neužsigavai, vaikeli, kelių?
E. Jonaitienė.
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LSS Australijos rajono vadijos 
antrasis posėdis įvyko kovo 31 d., 
Melbourne. Posėdžio metu pasvei
kintas rajono dvasios vadovas, s.fil. 
dr. kun. Pranas Dauknys su 35 m. 
kunigystės sukaktim ir pasiųstas 
sveikinimas buvusiam rajono dvasios 
vadovui, v.s.fil prelatui Petrui Butkui 
jo kunigystės 50 m. Jubiliejaus proga. 
Vėliau svarstyta skautiškos veiklos 
rajone suaktyvinimas, tuntų registra
cijos, skautų fondo, Tautinės Stovyk
los, nario mokesčio, rajono finansų, 
tiekimo skyriaus ir kiti reikalai.

LSS Australijos rajono vadijos 
aplinkraštis Nr. 3 (1988.IV.6) jau 
pasiekė rajono vienetus. Jame viene
tai raginami skiubiai siųsti vadijai š. 
m. registracijos duomenis ir nario 
mokestį, bei ruoštis į Tautinę Stovyklą 
- J.A.V., ir papildomąją - Adelaidėje; 
pranešama apie LSS Tarybos Pirmijos 
konkursą.

Ilgametis LSS Australijos rajono 
vadijos pareigūnas - dvasios vadovas, 
visuomenininkas, v.s. fil. prel. Petras 
Butkus, balandžio 17 d. atšventė savo 
kunigystės 50 metų sukaktį. Ta proga 
jį sveikino LSS Australijos rajono 
vadija ir kiti vienetai.

- x -

SKAUTININKO ĮŽODIS
Balandžio 15 d. vakare, Lietuvių 

namuose, Bankstowne, dešimties 
skautininkų būrelio tarpe įžodį davė 
Sydnejaus "Aušros" tunto vadovas 
Arvydas Zduoba. įžodį pravedė v.s. B. 
Žalys, asistuojamas kitų skautininkų- 
kių. įžodį organizavo Skautų Židinys, 
talkinamas "Aušros" tunto koordina
torės, ps.fil. E. Kiverytės - Erzikov. 
Po įžodžio apie jo reikšmę pakalbėjo 
v.s. A. Mauragis. Vėliau sekė įžodžio 
dalyvių sveikinimai.

• - x -
VI L NI A US

Tarp daugybės įvairių renginių iki 
soties ir nuobodulio įgrisusių, neleng
va suruošti ką nors orginalesnio.

Atrodo, kad Adelaidės “atbudę" 
skautai suruoštame subatvakaryje 
surado šviežumo ir naujų vėjų. 
Gedimino sapno idėja nėra nauja, bet 
plati, teikianti daug galimybių.

Tik įžengus į salės prieangį, visus 
sveikino ant drobės išrašytas plakatas 
su šūkiu "Sveikiname svečius!". Prie 
salės durų su aukų lapais pasitiko v.s. 
Vytautas Neverauskas, kuris "sąži
ningai" išrinko iš kiekvieno auką 7-tai 
Tautinei stovyklai. Tuntininkė v.sk. 
Dana Baltutytė su popieriaus pluoštu 
rankose, lakstė iš vieno salės galo į 
kitą. Vis dar ne viskas paruošta, kai 
kurie vėluojasi, kiti dar pilnai nepasi
ruošę, o treti kažkur dingo. Rūpesčių 
begalės, o jau. ir laikas pradėti. 
Pagaliau gęsta šviesa. Už stalų susėdę 
svečiai nekantriai laukia Gedimino 
sapno. Prie žolėmis papuošto aukuro 
miega Gediminas (Andrius Patupas), 
vaidilutė (Lina Jablonskytė) jį žadina 
ir kviečia eiti pas Lizdeiką (Anita 
Baltutytė). Sapnas ne legendarinis, 
bet šių laikų skautavimo problema. 
Gediminui Lizdeika išaiškina, kad jis 
privaląs Adelaidėje įkurti Vilniaus 
tuntą. Gediminui neaišku, jis nieko 
nesupranta. Pagaliau, po ilgų įtikinė
jimų Gediminas pasiryžta vykti Ade- 
laidėn ir įsteigti skautų tuntą. Nors ir

• trumpame vaizdelyje (aut. D. Baltu- 
tytė) sužibo keletas komiškų momen-

, tų ir linksmesnių replikų, subatvaka- 
t rio nuotaikos tikrai neapsunkinusių.

"Mūsų Pastogė" Nr. 19 1988. 5. 16.

LSS AUSTRALIJOS RAJONE 
RAJONO TIEKIMO SKYRIUS

Rajono Tiekimo skyriaus vedėjas, 
fil. J. Vizbaras (40 Aitken St., 
Sunbury, Vic. - 3429) praneša, kad 
pas jį - Tiekimo skyriuje - galima 
gauti šių, skautiškų, reikmenų: vil
kiukų ženklų po $2, tautinių juoste
lių, uniformoms ($1-35, "Skautų 
vadovui" knyga - išleista 1947 $1, 
"Skautų dainorėlis" $3. Čia taip pat 
galima užsisakyti v.s.fil. V. Statkaus 
tik ką išleistą Vydūno Jaunimo fondo 
knygą, "Lietuvos ginkluotos pajėgos"; 
tai stambus, su spalvotomis iliustraci
jomis, 1040 psl. leidinys. Jo kaina su 
persiuntimu - US $30. Užsisakant, 
drauge siųsti ir mokestį.

Brolijos Tiekimo skyrius yra atsiun
tęs savo turimų prekių sąrašus. 
Laukiama Seserijos sąrašų. Brolijos 
reikmenų sąrašy jau išsiųsti tuntinin- 
kams bei kitų vienetų vadovams.

Per Rajono Tiekimo skyrių galima 
užsisakyti skautiškas lelijėles, jūrų 
skautų ir vilkiukų ženklus, skaut. 
diržų sagtis visi po U S $1-50, vyčių 
lelijėles, LSS skydelius, jūrų budžių 
ženklus visi po US 1-75 bebrų ir jūrų 
jaunių rombus, metines ir penkme- 
tines žvaigždutes, abiejų kaina US 
$0-75. Skautų ir vilkiukų specialybių 
ženklai - po US $0-50.

Sąjungos tiekimo skyriuose gauna
mos šios knygos - visos kainos US 
doleriais: "Sese, budėk!" $20, "Skau
tų užsiėmimai", "Stovyklų vakarai", 
po $2-25, "Jūrinis skautavimas", 
"Vienetų vadovų žinynas" po $3, 
skautų III-čio, II-ro ir I-mo patyrimo 
laipsnių programos po $1-25, religinės 
programos po $0-75, metinės ir 
sezoninės veiklos planai po 10 centų. 
Iki gegužio 10 d. dar galima užsisakyti 
skautiškų lietuviškų diržų; jų dabar
tinė kaina US $12. (užsakant nurodyti 
diržo Ūgį). Inf

TUNTO SUB ATV AK ARlfe

Po vaizdelio vaidilutės uždega 
žvakes ir išnešioja ant svečių stalų. 
Tuntininkė D. Baltutytė pasveikina 
visus susirinkusius ir į subatvakarį 
atvykusį rajono v.s. Vytautą Vaitkų.

Subatvakario programa liejosi, kaip 
iš gausybės rago: tautiniai šokiai,tai 
jaunesni, tai vyresni suka ratelius, 
derina žingsnius, šokėjos senjorės 
(vad. B. Lapšienė) grakščiai sušoko 
keletą šokių. Malonu buvo stebėti 
gražius derinius, žingsnį ir judesį ir 
malonią šypseną rudens jaunystės 
šokėjų. Adelaidės tautinių šokių 
grupė "Žilvinas" vadovaujamas B. 
Sabeckio su dideliu įkvėpimu ir vėju 
skraidė, nors kartais ir neišlaikydavo 
šokio damos, bet svečiai visa tai 
maloniai ir nuoširdžiai priėmė - juk tai 
subatvakario linksmybės!

Liaudies dainos skambėjo ir viliojo 
jungtis. Tai choro "Lituania", diri
guojamo G.Vasiliauskienės, choristai 
gausiai atsilankę į subatvakarį gaivi
nosi daina.

Visiems gerai pažįstama teta 
Kliaudija (K. Vanagienė) linksmai 
papasakojo apie savo "bėdas" berne
lio beieškant. Tetą Kliaudiją girdime 
jau ne pirmą kartą ir kaip kiekvieną 
taip ir šį malonu buvo girdėti jos 
nuoseklius, giliu jumoru persunktus 
komiškų situacijų, istorijų pasakoji
mus. Girdėjome ir Leoną Gerulaitį, 
kuris paskaitė poeto-humoristo Anta
no Gustaičio keletą eilėraščių su 
nuotaikingu įvadu. Apie žemaičių 
elgetaujantį žydelį papasakojo Vikto
ras Baltutis.

pusi. 4 -

Subatvakario atidarymas: iš kairės: Lizdeika (A. Baltutytė), skaito įvadą į 
"Gedimino sapną" D. Baltutytė. Sėdi R. Pociūtė, A. Milen, A. Paškevičiūtė fr 
D. Kalibataitė.

Smagu buvo klausytis Marytės 
Dumčiuvienės, kuri akordeonu paly
dėjo tautinius šokius. Subatvakaryje 
dalyvavo ir pora pas savo gimines iš 
Lietuvos atvykusių tautiečių. Jie 
stebėjos mūsų lietuviškumu ir taip 
gyva lietuviška sąmone. Stebėjosi, kad 
po keturiasdešimties mes esame taip 
mažai paliesti svetimybių. n

Turtingą loteriją pravedė Vytautas 
Opulskis, o varžytinės atnešė net 100 
dolerių.

į subatvakarį atsilankė virš 100 
svečių, kurie buvo dosnūs, nes, kaip 
buvo skelbiama, visas subatvakario 
pelnas skiriamas 7-tai Tautinei sto
vyklai, kuri įvyks tuoj po Lietuvių 
Dienų Adelaidėje. Subatvakaris davė 
600 dolerių pelno.

Sekmadienį rajono vadas v. s. 
Vytautas Vaitkus susitiko su Tautinės 
stovyklos komitetu ir tunto vadovybę.

i VILNIAUS TU

Tariame skautišką ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie mūsų subatvaka
rio: "Gedimino sapnas" pasisekimo 
Senjorių moterų tautinių šokių grupei 
"Žilvinui", chorui "LITUANIA", K. 
Vanagienei, L. Gerulaičiui, V. Baltu
čiui, M. Dumčiuvienei, Stepui Gusčiai, 
V. Neverauskui, A. Lendraičių! ir 
visiems taip gausiai susirinkusiems į 
subatvakarį.

Prie subatvakario pasisekimo didele 
dalimi prisidėjo Adelaidės "Lietuvių 
Žinių", "Šventadienio Balso", "Mūsų 
Pastogės", Lietuvių radijo skelbimai 
ir paraginimai. Ačiū už gražią 
reklamą!

Subatvakaris davė virš 600 dolerių
LI AU D1 ES

Sydnejaus lietuvių choras "Daina" 
visu savo veiklos laikotarpiu džiaugėsi 
sydnejiškių parama, kuri buvo suteik
ta įvairiais būdais. Atsilankymu į 
choro renginius, piniginėmis aukomis, 
fantais loterijoms ir įvairiais darbais 
chorui pagelbstint. Mūsų menininkai 
buvo dosnūs aukodami paveikslus, 
piešdami programų vinjetes bei pra
nešimų plakatus, o spaudos darbuo
tojai aprašydami choro veiklą. Pri
simintini suaukoti loterijoms tortai bei 
šampano buteliai. Choras džiaugėsi ir 
džiaugiasi visokeriopa parama.

Pereitų metų metinis koncertas, 
dviem jauniems dirigentams, atžymint 
jų pirmųjų metų darbą, talkinant 
muz. Br. Kiveriui, praėjo su pasise
kimu ir buvo graži choro tęstinumo 
šventė. Tačiau publika ir choras 
pasigedo pokoncertinio subuvimo - 
pabendravimo, kuris praeityje nuolat 
rišo dainuojančius ir klausytojus. Visa 
tai liko dirigentų, valdybos ir choristų 
mintyse, pabendravimas reikalingas.

To pasėkoje prieita išvados suruošti 

D AI N U

Jis pasidžiaugė atgijusia skautų veikla 
ir smulkiau papasakojo apie 7-tą 
Tautinę stovyklą JAV, šių metų 
rugpjūčio mėnesį, kurią Australijos 
lietuviai skautai pratęs Adelaidėje.

Po ilgokai užsitęsusio pokalbio visi 
išsiskirstė su pakilia skautiška nuotai
ka. Rajono vado apsilankymai galėtų 
būti dažnesni, jie suteikia progą 
pagyvinti skautišką veiklą ir pasikal
bėti įvairiais klausimais.

Adelaidės lietuvių skautų Vilniaus 
tuntas kviečia visus Australijos lietu
vius skautus į 7-tos Tautinės stovyk
los tęsinį Adelaidėje. Vietovė jau 
parinkta labai graži, kalnuose esan
čiuose netoli Adelaidės, Mylor apylin
kėje.

Stovyklos registracijos lapai bus 
išsiuntinėti visiems tuntams.

TAS DĖKOJA

pelno, kuris skiriamas 7-tai Tautinei 
Stovyklai Australijoje suruošti.

Dėkojame G. Hali už 100 dolerių 
auką, kurią jis įteikė per mūsų lėšų 
teikėją dr. S. Pacevičienę.

7 - toji Tautinė Stovykla JAV įvyks 
š. m. rugpjūčio mėnesį, o Australijoje 
1989 m. sausio 2-10 d.d. Mylor, netoli 
Adelaidės. Į šią stovyklą yra kviečia
mi visi Australijos lietuviai skautai. 
Jos suruošimas pareikalaus nemažai 
lėšų, todėl aukų laukiame iš visų.

Aukas prašome siųsti: dr. S. 
Pacevičienė, 123 Stephen Tee., Wal
kerville, S. A. 5081.

D. Baltutytė
Vilniaus Tunto tuntininkė

POPI ETĖ
choro ir visuomenės bendrą popietę. 
Tad birželio 5 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Lietuvių klubo didžiojoje salėje, 
įvyksta choro ir visuomenės bendras 
padainavimas lieudies dainų. Parinkta 
30 liaudies dainų, kurios yra populia
rios ir daugumai žinomos. Bus 
išdalinta dainų žodžiai. Dainų tonus 
akordeonų muzika pakaitomis papil
dys "Dainos" choro krikšto tėvas, 
buvęs ilgametis choro dirigentas, 
nuolatinis akomponiatorius ir choro 
garbės narys Br. Kiveris ir choristas P. 
Viržintas.

Kviečiame visus norinčius drauge 
su choristais padainuoti lietuviškų 
liaudies dainų arba pasiklausyti dai
nuojančiųjų bei su jais pabendrauti. 
Lietuviška daina tegul šildo mūsų 
jausmus ir priartina mus prie mūsų 
pačių ir mūsų tėvų gimtinės Lietuvos.

įėjimo kaina $ 3. į tą kainą įeina 
kava arba arbata ir pyragaičiai. 
Jaunimui iki 15 metų veltui.

Dirigentai B. Aleknaitė, J. Ankus ir 
choristai laukia visų iš arti ir toli.

4



TVI Y K O L UI VARONECKUI 90

Sakoma, kad ilgas amžius, tai Dievo 
dovana už nuopelnus žmonėms ir 
Dangui.

Mykolas Varoneckas gimė 1898 m. 
gegužės 1 d. Vigotkos kaime, Dūkšto 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. Zarasų 
apskritis, tai ežerų kraštas. Gražios 
apylinkės gal ir buvo ta priežastis, 
kuri išugdė malonų ir nuoširdų 
charakterį.

Mykolas nepriklausomybės laikais 
dirbo pasienio policijoje iki "išvadavi
mo" t.y. 1941 metų.

Australijon atvykęs apsigyveno 
Adelaidėje, kur vertėsi statyba ir 
namų prekyba. Pirmieji metai Austra
lijoje nebuvo lengvi. Reikėjo rasti 
butą, kad priglaudus jauną šeimą. 
Nemokant kalbos, svetimoje aplinkoje 
reikėjo daug pastangų ir užsispyrimo, 
kad šiek tiek padoriau įsikūrus. 
Būdamas darbštus ir sumanus, netru
kus įsigijo namus, o vėliau jau ir 
kitiems galėjo padėti.

Susibūrus didesniam lietuvių skai
čiui, ieškojome susitikimų su savai
siais, kad bent lietuviškai pasikalbė
jus, pasidalinus savaitės įspūdžiais. 
Stigo patalpų. Glaudėmės australų 
mums numestose patalpose, jų pačių 
naudojimui nebetinkamomis. 1960 me
tų pradžioje Mykolas užtiko St. 
Peters rajone, buvusį vokiečių mer
gaičių kolegijos pastatą. Norėjo jį 
atremontuoti ir išnuomoti ar parduoti. 
Atsisakęs savo naudos jis šį pastatą 
pasiūlė Adelaidės lietuvių katalikų 
kapelionui kuris visų parapijiečių 
pritarimu ėmėsi darbo ir dar tais 
pačiais metais, t.y. 1960 metų 
lapkričio 19 d. jau pašventinama 
lietuviška koplyčia - Adelaidės Lietu 
vių Katalikų Centras.

Ruošiant, remontuojant šį objektą 
Mykolas pašventė visas savo laisvas 
nuo darbo valandas, nepagailėdamas 
ir lėšų. Dirbo ir kitus ragino, kad 
galėtume neprašydami kitų malonės 
susirinkti ir melstis savo kalba, savo 
kunigo vadovaujami. Už šį pasiauko
jamą darbą Mykolui suteikiamas 
Lietuvių Caritas Ine. garbės nario 
titulas. Nors ir pensijon išėjęs rūpinosi 
ir dirbo kiek jėgos leido. Švenčiant 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį, 
Mykolui įteikiamas jubiliejinis meda
lis.

Metams atėjus ir sveikata nebe 
tokia, kokia anksčiau buvo. Vis

Jolantos Janavičienės

V az a

dažniau tenka viena ar kita liga 
pasirgti.

Šių metų gegužės 1 dieną Mykolui 
švenčiant 90 metų amžiaus sukaktį, į 
dukros Vandos ir Algio Pranckūnų 
gražią sodybą, jo pasveikinti susirinko 
dukros, žentai, anūkai, proanūkai, 
giminės ir draugai.

Mykolas nors po ligos, visus gražiai 
priėmė, tai jo aukštaitiškas svetin
gumas ir nuoširdumas. Džiaugėsi, kad 
gali nors keletą valandų kartu 
praleisti su tokia daugybe jam brangių 
asmenų. Sukaktuvininką sveikino ALB 
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Jonas Stačiūnas, Šv. Kazimiero 
parapijos tarybos vardu - Viktoras 
Baltutis, Adelaidės lietuvių katalikų- 
moterų draugijos valdybos vardu - 
Zenoida Vencienė.

Visi sukaktuvininkui linkėjo sveika-* 
tos ir Dievo palaimos, o taip pat 
išreiškė jam padėką už gausybę 
atliktų darbų, steigiant vienintelę 
lietuvių šventovę Australijoje.

Šiandien Mykolas išauginęs tris 
dukras Vandą, Genovaitę ir Romą, 
džiaugiasi anūkais ir ■ proanūkais ir su 
savo gyvenimo ištikima palydove 
žmona Juozapata, ramiai ir užtarnau
tai leidžia auksinės senatvės dienas.

Sveikiname Mykolą šioje gražioje ir 
garbingoje sukaktyje ir linkime dar 
daug šviesių ir džiaugsmingų dienų!

V. Baltutis

B a r* o d a

Darling Harbour naujuose pasta
tuose parodų salėje nr. 3 gegužės 
mėn. 18 dieną, trečiadienį bus 
atidaryta Tarptautinė 12 menininkų 
paroda.

Parodoje yra pakviesta dalyvauti ir 
mūsų keramikė Jolanta Janavičienė su 
savo kūriniais.

Paroda tęsis iki gegužės ?3 dienos.
Kviečiami tautiečiai apsilankyti.

Bangini ai

Banginiai Australijos pajūryje gali 
nebijoti žvejų, bet jiems yra naujas 
pavojus iš žmonių pusės - išmestos 
šiukšlės.

Veterinaras bandė vieną labai 
jauną banginį išgelbėti, tačiau jam 
mirus, jo žarnose rado plastikinių 
šiukšlių.

Tautinių parkų ir gamtos apsaugos 
inspektoriai prašo visų žvejų ir laivų 
savininkų nemesti jokių plastikinių 
maišų į jūrą, nes daug gyvūnų miršta 
nuo jų.
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Lietuvoje suėjo 85 metai Emilijai | 
Kuzavienei. E. Kuzavienė buvusi^ 
mokytoja, kilusi iš Obelių apylinkės. 
Yra didelė lietuvių liaudies dainų 
mylėtoja ir puoselėtoja, folklorinio 
ansamblio "Sadauja" narė, dvylika^, 
metų koncertavusi drauge su savo § 
ansambliu. §

Paklausta iš ko išmokusi visų dainų § 
Emilija atsako: "Iš motinos. Ji mokėjoj 
apie 200 dainų. Dainuodavo verp- > 
dama, eidama rugių rišti, drobės^ 
austi". Prisimena kaip motina išmokė 
dainų, kurias pati mokėjo, kokia graži 
būdavusi septynių aršinų nuometą < 
užsirišusi.

6
Beveik 98 proc. Lietuvos gyventojų 

dabar gali matyti dvi ir daugiau 
televizijos programų. Neseniai atlik- 
tų sociologinių tyrimų duomenimis, § 
Lietuvos TV programą teigiamai § 
vertina tik kas trečias apklaustasis, o § 
sąjunginę taip vertinančių - dvigubai § 
daugiau. Nepatenkinti respublikine § 
programa 52 proc. apklaustųjų. Pra- § 
moginių laidų pasigenda 40,2 proc. 
žiūrovų 30,2 proc. nepatenkinti per 
televiziją rodomais filmais, 20 proc. -i 
TV programos pasikartojimais. Dau 
giau kaip 12 proc. žiūrovų mano, kad $ 
Lietuvos TV programos neoriginalios, § 
kad mėgdžiojamos sąjunginės TV § 
laidos. Šiuos ir kitus žiūrovų vertini § 
mus savaitraštyje "Kalba Vilnius"^ 
pateikia laiškų ir sociologinių tyrimų $ 
vyriausiosios redakcijos vyresnysis | 
redaktorius Vytautas Turčinavičius. | 
Komentuodamas žiūrovų nuomonę, | 
šios redakcijos skyriaus vedėjas Jonas | 
Lukoševičius pabrėžia, kad Lietuvos 
televizijos ir radijo laidų nepopulia- įj 
rūmą didele dalimi lemia viešumoj 
stoka. Pageidaujama atskleisti nege- § 
roves. Nors pastaruoju metu, teigia § 
žiūrovai, viešumas šiek tiek jaučia- § 
mas, tačiau vis dar apstu tuščiažodži- ? 
avimo, daug kas išpūsta, nenuoširdu. 
Jau pradedami nuvalkioti persitvar-
kymo, viešumo, spartinimo šūkiai. | 
Nepakanka informacijos apie persi- 
tvarkymą respublikos valdymo siste- 
moję, dar daug temų, paženklintų § 
tabu viešumui, pvz., aukštų pareigūnų § 
nusižengimai, vidaus reikalų organų § 
veikla ir pan. Kaip ir anksčiau, laidos § 
rengiamos pagal išankstinius scenari- § 
jus. Mažoka tikslios informacijos apie $ 
įvairias nelaimes, atsitikimus. §

§

Šiaulių miestas susilauks naujo 
Gytarių mikrorajono, kurį suprojek
tavo šiaulietis architektas Jonas
Barkauskas, panaudodamas naujus §
architektūrinius sprendimus. §

"Mūsų

TRUMPAI
IŠ VISUR

Gegužės 9 d. karalienė Elžbieta II 
atidarė naujuosius Australijos parla
mento rūmus Canberroje.

Gegužės 5 d. specialūs prancūzų 
antiteroristiniai daliniai staigiu puoli
mu išvadavo 23 įkaitus, nuo balandžio 
mėn. kanakų separatistų laikytus 
urvuose Ouveą saloje, Naujojoje 
Kaledonijoje. Kautynėse žuvo 19 
kanakų ir 2 prancūzai kariai, apie 15 
kanakų paimta nelaisvėn.

Spaudos žiniomis, Australija ir Sov. 
Sąjunga tariasi dėl žmonių santykia
vimo sutarties detalių. Sutartyje 
numatoma palengvinti šeimų susijun
gimą, laisvesnį susiėjimą tarp australų 
ir Sov. Sąjungos religinių grupių, 
leidimą įvežti religinę literatūrą į Sov. 
Sąjungą ir pan.

Izraelio karinės pajėgos giliai 
įsiveržė į Pietinį Lebanoną, sunaikin- 
damos kelis palestiniečių įtvirtintus 
kaimus. Daliniai buvo įsibrovę į 
pietinę Bekaa slėnio dalį, kur įvyko 
smarkios kovos su šiitų milicija. Po 
šios karinės operacijos Izraelio dali
niai vėl atsitraukė į jų nuolatiniai 
užimtą Lebanono teritorijos ruožą.

Per užsiliepsnojusias kovas Beirute 
žuvo 65 žmonės. Kovos ėjo dviem 
frontais. Palestiniečių Jaser Arafat 
frakcija kovėsi su Sirijos palaikomais 
Abu Musu frakcijos palestiniečiais, gi 
pietinėje miesto dalyje tarp savęs 
kovėsi šiitai lebaniečiai. Sirijos palai
koma Amai milicija kovėsi su Irano 
šalininkais Hizbollah milicija.

Popiežius Jonas Paulius II lankosi 
Pietų Amerikoje.
Šios kelionės metu jis aplankys 
Urugvajų, Boliviją, Peru ir Paragvajų.

Prezidento rinkimai Prancūzijoje 
pasibaigė socialisto Francois Miter
rand laimėjimu. Už jį pasisakė 54 % 
rinkėjų. Gaulistų kandidatas Jacques 
Chirac, surinkęs tik 46 % balsų, gali 
netekti ir iki šiol turėto ministerio 
pirmininko posto.

Gaisrai ir sprogimai sunaikino 
raketų kuro gamybos įmonę Neva
rioje, netoli L as Vegas miesto. Nuo 
sprogimų žuvo tik vienas žmogus, bet 
sužeista virš 150, smarkiai nuken 
tėjo Las Vegas ir ypač Henderson 
miestelis.

Lenkų policija užėmė Nova Hutta 
plieno fabriką, užpuolusi su ašari
nėmis dujomis ir granatomis fabrike 
užsibarakadavusius streikuojančius 
darbininkus.
Suimti streikui vadovavę "Solida
rumo" unijos vadeli. Darbininkai buvo 
verčiami klauptis ir pasirašyti pasiža
dėjimus grįžti į darbą.

Streikuotojai vis dar įsitvirtinę 
Lenino vardo uosto įmonėse Gdanske. 
Jų eilėse yra ir buvęs "Solidarumo" 
unijos lyderis Lech Valensa.

Gegužės 8 d. Maskvoje opozicinė 
grupė paskelbė spaudos atstovams, 
kad sudaroma nauja politinė partija, 
pasivadinusi Demokratinės Unijos 
vardu.

į šios partijos steigiamą susirin- 
ikimą suvažiavo apie 250 žmonių iš 
Maskvos, Leningrado, Novosibirsko ir 
Ukrainos.

Pastogė" Nr. 19 1988. 5. 16. pusi 5
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SPORTININKAI PRAŠO

Šių metų gruodžio 26 dieną 
Adelaidėje prasideda III-sios Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės, kurių 
metu bus atšvęstas ir 50-ties metų I- 
osios Lietuvos Tautinės Olimpiados, 
įvykusios 1938 metais Kaune, jubilie
jus. Vien tik iš Amerikos ir Kanados į 
šią šventę atvyksta virš 200 sportinin
kų. Pirmoji jų sustojimo vieta, nuo 
gruodžio mėn. 21-22 dienos iki 
gruodžio mėn. 25 dienos, bus Sydneju- 
je. Čia jie turės savo pirmąsias 
draugiškas rungtynes su australais. 
Jiems bus surengta iškyla laivu ir 
gruodžio mėn. 24 dieną jie dalyvaus 
bendrose Kūčiose Lietuvių klube 
Bankstowne.

Sydnejaus "Kovo" Svečių Priėmimo 
komitetas, turėdamas prieš akis didelį 

darbą ir būsimas didžiules išlaidas, 
kartu su koviečiais sportininkais, 
prašo Sydnejaus lietuvių savo aukomis 
paremti juos ir prisidėti prie gražaus 
bei reprezentacinio svečių priėmimo 
Sydnejuje, nes tik bendromis jėgomis 
mes šį darbą galėsime atlikti tinkamai.

Svečių Priėmimo komitetas taip 
pat, prašo Sydnejaus lietuvius, jeigu 
būtų galimybė, tuo metu priimti po 
keletą sportininkų ir juos pas save 
apgyvendinti per tas tris dienas. 
Apgyvendinimo vadovė yra Trudi 
Dambrauskienė, tel. 7093-814. Visas 
aukas prašau siųsti" Kovo" vardu P.O. 
Box 109, Balmain, 2041.

Tikėdamiesi jūsų nuoširdžios para
mos, iš anksto tariame didelį AČIŪ.

V. Šliteris
Svečių Priėmimo Komiteto pirmininkas Organizavimo Komiteto narys Juras Kovalskis įteikia pirmąjį $5000 čekį 

liejyklos savininkui Bruce Sutherland. Skulptūros dalys ruošiamos liejimui.
KO VI E TI S KARALIŠKOSIOS 

ŠEIMOS TARPE

Šioje nuotraukoje matome princesę 
Dianą ir princą Čarlį su kapitonu 

Saulium Karpuška.

Saulius šiuo metu jau majoras. Jo 
žinioje buvo Australijos Puckapunyal 
tankistų mokykla Viktorijoje. Po šios' 
moderniškiausios mokyklos atidarymo, 
Saulius su žmona Vale (šatkauskaite) 
turėjo progos drauge pietauti ir 
pasikalbėti su karališkaja šeima.

K VI E ČI AME

Kviečiame visus sportininkus ir 
vadovus atvykti į pasitarimą, kuris 
įvyks gegužės 20 dieną, penktadienį, 
7.30 vai. vakare. Lietuvių klube 
Bankstowne.

Bus aptariamas dalyvavimas Sporto 
Šventėje Adelaidėje, komandų suda
rymas, kelionės ir nakvynės reikalai.

Briuselyje pasibaigė pirmasis tur
nyras iš pasaulio taurės varžybų 
serijos. Jo nugalėtoju tapo pasaulio 
eksčempionas A. Karpovas, paskuti
niame rate sužaidęs lygiomis su švedu 
U. Andersenu ir surinkęs 11 taškų iš 
16 - kos. Jauniausias turnyro dalyvis

Mūsų Pastogė" Nr. 19 1988. 5. 16. pusi. 6

Princas Čarlis klausė Sauliaus jo 
kilmės ir šiam atsakius esant lietuviu, 
princas stebėjosi jo galingu fiziniu 
sudėjimu sakydamas - "Lithuanian - 
Man of steel."

Sportininkai koviečiai drauge su 
visais tautiečiais džiaugiasi savo 
tarpe turėdami Saulių, kuris taip daug 
dirba kiekvieną šeštadienį.nuoširdžiai 
treniruodamas mūsų jaunius krepši
ninkus.

Dalyvavimas visiems sportininkams 
ir vadovams būtinas.

Dėkojame Salomėjai Zablockienei 
už 20 dolerių auką, kurią skyrė 
sportininkų kelionės išlaidoms vyks
tant į Sporto šventę.

Sydnejaus s.k. "Kovo" valdyba

V. Salovas paskutiniame rate taip pat 
taikiai sužaidęs su vengru D. Saksu ir, 
surinkęs 10 taškų, buvo antras. Trečia 
- penkta vietomis turnyre pasidalino 
A. Beliavskis, L. Liubojevičius (Jugo
slavija) ir D. Nanas (Anglija) - po 9,5 
taškų.

Kovo mėnesio 31 dieną skulptorė 
Ieva Pocienė su anūku Antanu Pocium 
lietuviams skirtą paminką "Eglė 
žalčių karalienė" padalintą į keturias 
dalis, atgabeno į Canberrą. Paminklas 
dar tą pačią dieną buvo perduotas 
liejyklai, kur bus atlietas iš bronzos.

Pagal Organizacinio Komiteto susi
tarimą su liejykla, paminklo išliejimas 
kainuos 20.000 dolerių. Pirmieji lieji
mo darbai jau pradėti balandžio 
mėnesio 28 dieną. Dar liko bene

Aukos
Po $100 - Tautos Fondas - Australijos 
Atstovybė. V. Martišius ACT.
Po $75 - J. ir E. Černiauskai NSW., Po 
$55 - Z. Augai t is Vic., Po $50 - 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga, A. V. 
Kaminskas (Kaye) NSW., M. Petronis 
NSW., Ona Pilkienė ACT. Po $30 - A. 
Zakarevičienė S. A. Po $25 - Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis Adelaidėje. Po $20 - 
J. Abukevičius S. A., K. Astrauskas 
NSW., J. Donėla S. A., V. Patupas S. 
A., T. Žurauskas S. A. Po $15 - V.

aušrokEms ir aušrokams

"Aušros" gimnazijų knygai leisti 
iniciatoriai praneša apie šio sumany
mo eigą ir nutarimus.
1. Knyga turėtų būti apie 200 psl. 
dydžio.
2. Istorinės medžiagos jau turime. 
Netrukus ją perduosime šio leidinio 
redaktorei A. Skrupskelienei.
3. Knygos viršelį ir pagražinimus- 
iliustracijas pažadėjo padaryti dali.
V. Viję ik is, taip pat, jis pažadėjo 
parašyti apie aušrokus dailininkus bei 
atrinkti tinkamas leidiniui nuotraukas.
4. Rašytojai J. Gliaudą, A. R. Mironas 
ir kt. pažadėjo prisidėti rašiniais.
Taip pat, A. R. Mironas ruošia 
straipsnį apie buvusius gimnazijų 
direktorius bei mokytojus.
5. Knygos turinys būtų: a) istorinė 
dalis, b) direktoriai ir mokytojai,
c) aušrokai pasižymėję mene, muziko
je, literatūroje ir kt., d) individualūs 
atsiminimai, e) žuvusiųjų bei ištrem
tųjų sąrašas, f) nuotraukos.
6. Tariamasi dėl knygos spausdinimo 
Toronte ir Čikagoje.
7. Jau esame gavę šiek tiek pinigų ir 
pasižadėjimų.
8. Knygos kaina priklausys nuo aukų 

atsakingiausia šio darbo dalis - visas 
keturias paminklo dalis sujungti į 
vieną.

šiuo metu Organizacinis Komitetas 
tariasi su Canberros savivaldybe dėl 
paminklo pastatymo datos, pjedestalo 
dydžio, užrašų ir svarbiausiai - 
atidengimo iškilmių.

Apie visą paminklo ruošimo darbo 
eigą Organizacinis Komitetas infor
muoja ir pastoviai palaiko ryšį su 
Krašto valdyba.

Janulis S. A. Po $10 - K. Dienienė S.
A. Po $ 5 - Č. Paulėnas S. A.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian

Bicentennial Gift".
Lithuanian Club Ltd.

P. O. Box 2055., Bankstown, NSW. 
2200

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšom telkti

didesnėmis sumomis ir prenumera
torių skaičiaus. Daugiau prenume
ratorių - pigesnė kaina.

Kviečiame į talką! Stenkimės kiek 
galima daugiau surinkti aukų, ir 
prenumeratų.

Prašome - atsiminimų, nuotraukų, 
žuvusių bei ištremtųjų aušrokų pa
vardžių (kad galėtume sudaryti kuo 
pilnesnį sąrašą), o taip pat ir pinigų.

Būsime dėkingi sulaukę iš Jūsų 
patarimų bei sumanymų.
Visą medžiagą prašau siųsti:
E. Senkus
21 LUMBERVALE Ave,
TORONTO/ONTARIO M 64 IC7 

CANADA
Iš anksto dėkojame už visokeriopą 
pagalbą.

Vytautas Skrinskas 
Elena Senkuvienė

TautieCi ai,

Nepamirškite užsimokėti

” Musų Patogės"

metinę prenumeratą!
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BRISBANE EXPO ’88
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį paminė
jome ir pasimeldėme už visas gyvas ir 
mirusias mamytes. Po pamaldų St. 
Marys bažnyčioje, visiems susirinkus į 
Lietuvių namus mamytės buvo pa
puoštos žiedų šakelėm. Minėjimą 
atidarė jaunimo vadovas V. Stankūnas 
sveikindamas susirinkusius ir visas 
motinas. Prezidiuman iškviestos nuo
latinės namų šeimininkės F. Luckienė, 
M. Butkienė, J. Stankūnienė ir R. 
Platkauskienė. Tylos minute prisimin
tos ir pagerbtos Ruzgienė ir Jakavi- 
čienė, daug pasidarbavusios mūsų 
bendruomenei, jau iškeliavusios į 
amžinybę.

Dienai pritaikytą paskaitą skaitė J. 
Luckus. Gražiais žodžiais apibudinda
mas motinos džiaugsmus ir vargus. 

Keletą sveikinimo žodžių tarė Apy
linkės valdybos pirmininkas B. Butkus.

Meninę programą šį kartą paruošė 
jaunimas. Pradžioje pasirodė jaunutė 
Danielė Milvydaitė, mamytei pade
dant, padainavo "PūCia vėjas". Patys 
mažiausieji pipiriukai dainuodami pa
šoko "Suk, suk ratelį, Jurgeli meistre
li" ir "Noriu miego". Vyresnioji 
tautinių šokių grupė grakščiai sušoko 
"Gyvatarą", "Žiogelius" ir pabaigai 
"Kepurinę". Šokiams grojo V. Loren
cas. Sekė pietūs ir pasiliksminimas. 
Širdžiai darosi malonu, matant puikų 
augantį jaunimą. Didelė padėka tenka 
Katerinai Milvydienei už jos pasišven
timą, mokant mažuosius ir vyresnius 
šokėjus.

Brisbanietė

Nuo balandžio 30 d. iki spalio 
pabaigos Brisbane veiks pasaulinė 
paroda EXPO-88. Net visas ketvirta
dalis Sovietų Sąjungos pavilijono 
skirtas Lietuvai. Lietuvos ekspozicija 
pavadinta - "Poilsio architektūra ir 
aplinka". Šio skyriaus konsultantu 
parodoje paskirtas Lietuvos statybos 
ir architektūros mokslinio tyrimo 
instituto profesorius Vladas Stauskas. 
Parodos lankytojai susipažins su 
Lietuvos poilsio zonų sistema, Nerin
gos generaliniu planu, Palangos.poilsio 
kompleksu, Pervalkos vasarviete, 
skaidrėmis apie Neringą, Druskinin
kus, Trakus, Vilnių, Nacionalinį 
Parką, Lietuvos upių slėnius, bus 
demonstruojamas kino filmas "Poilsis 
ir sveikata." 

privažiavo į Pasaulinę Parodą. Lau
kiame gale šio mėnesio svečių iš 
Melbourne. Lietuviai pensininkai ruo
šiasi aplankyti parodą ir pasišildyti 
auksinėje pakrantėje. Šią parodą 
verta pamatyti. Rusų paviljone daug 
eksponatų iš Lietuvos. Puikus ginta
ras, tautinės juostos, meno paveikslai, 
knygos ir vaizdai iš Lietuvos vasar
viečių. Kas įdomu, kad daug vietos 
skirta religijos eksponatams. Orto
doksų bažnyčių vaizdai, brangakme
niais papuošti kryžiai, karūnos ir daug 
ikonų. Norintiems atvykti patartina iš 
anksto užsisakyti sustojimo vietą. 
Paroda yra pačiame miesto centre, 
susisiekimas labai patogus. Iš Gold 
Coast kasdien kursuoja autobusai ir 
laivai.

Bilietų kaina į EXPO vienai dienai
Brisbanėje šiuo metu šventiška 

nuotaika. Daug turistų ir svečių
$25, pensininkams $15, trims dienoms 
$55, pensininkams $35.600 met ų Velykų tradici ja

Brisbanietė
»B«M6S3SS»SB«JSSaB6Ja6J»S6S«3««3S«S63a6SS3HS3SS6MBO6MBSS6SB6jaS^^
§V. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

Šitais įvairiais titulais nėra apibu
dinami skirtingi dievai, bet tik įvairios

asmuo, reikalaująs nuožmaus nubau
dimo visų, kurie pasipriešina jo valiai.

"Kada lietuvių bendruomenė Hobarte ruošėsi švęsti Velykas ir dažė 
margučius, tuo pačiu tęsė jau 600 metų tautos tradiciją." Taip rašė Hobarte 
leidžiamas dienraštis "The Southern Star".

Dienraštyje patalpintoje nuotraukoje dr. Genovaitė Kazokienė margučių 
marginimo metu.*

§

§

§

§

Man gulint ligoninėje, tikrai nesitikėjau turinti tiek daug gerų 
draugų, ne tik iš lietuvių bet ir iš australų, kurie lankė mane 
ligoninėje, siuntė korteles ir skambino telefonais, linkėdami kuo 
greičiausio pasveikimo.

Už tai tariu visiems širdingą ačiū.
Širdingai dėkoju mano vyrui Pranui, mano vaikams, anūkams ir 
proanūkams, kurie taip dažnai lankė mane ir linkėjo kuo greičiausio 
sugrįžimo į namus.

Dar kartą tariu visiems ačiū

Aukos
Kazokienė - 

Kazokų Meno

A. Zamoiskį

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI 

$10.000 Genovaitė
Vinco ir Genovaitės 
Fondui.
Per mūsų įgaliotinį
Adelaidėje gauta: $10 - V. Stalba 
(60). $25 J. Vabolienė nario mok. 
(54). a.a. Česlovo Zamoiskio atmini
mui: po $10 - J. Poškus (207) ir V. 
Statnickas. a.a. J. Zakarevičiui mirus, 
vietoj gėlių: po $20 - M. J. 
Paltanavičiai ir 1. Taunys (345).

Ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždinikas

ypatybės to paties vieno Dievo 
Sūnaus, kurį Tėvas įsakė garbinti kaip 
jis pats yra garbinamas. - Iza. 9:6; 
Mato 1:23; Dan. 12:1. Apt. 19:16; 1 
Tim. 2:5.

Biblija taip pat kalba apie "Šven
tąją Dvasią."
Einant nesusipratimo keliu, sakoma 
kad Šventoji Dvasia yra asmuo, 
trečioji galinga esybė, jėgoje ir 
garbėje lygi Tėvui ir Sūnui, vięnok 
kokiu tai slaptingu būdu ji esanti 
vienas ir tas pats asmuo.
Bet mes pamatysime kad šitokį 
nuomonė nesutinka su Šventuoju 
Raštu. Tikrenybėje Šventoji Dvasia, 
apie kurią taip daug kalbama Šventa
jame Rašte, yra šventoji Dievo galybė 
arba įtekmė - Dievo jėga, kurią jis 
naudoja savo tikslų ir nutarimų 
įvykdimui. Tyrinėjant Šventraščio 
liudijimus tasai faktas pasidarys labai 
aiškiai įmatomas.

Jehova, Meilės Dievas 
įsitikinę į pasklidusias klaidingas 

nuomones apie Jehovą, daugelis mano,

Kurie taip mano, tie žiūri į Jėzų kaip į 
meilingą Biblijos Dievą, kuris atsistojo 
tarp rūstojo Sutvertojo ir žmogaus, 
kaip žmonijos Atpirkėjas ir Išgany
tojas. Šita nuomonė aiškiai pasirodo 
mažos mergaitės atsakyme į klausimą, 
ką ji pirmiausia darys, kai nueis į 
dangų, jos atsakymas buvo, kad ji 
pasislėps už Jėzaus, kad Dievas 
nepamatytų jos.

Tyrinėjant Šventąjį Raštą ir norint 
sužinoti ką jis sako apie "meilės" ir 
gailestingumo Dievą,” pirmiausia yra 
svarbu pastebėti, kad aiškiai pasaky
ta, kad pats Jehova taip pat kaip ir 
Jėzus turi savyje meilės jausmus. 
Apaštalo laiške Titui 3:4 kalbama 
apie Dievą kaip apie mūsų "Išgany
toją", ir ten pasakyta, kad jis malonus 
ir meilingas, šitas Šventojo rašto 
pareiškimas parodo, kad jis yra pats 
išganymo plano Autorius, Jėzus, gi yra 
jo nuoširdus bendradarbis. "Nes 
Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė 
savo viengimusįjį Sūnų, kad kiekvie 
nas, kurs į jį tiki, nežūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą." - Jono 3:16 I
Jono 4:9,10; Žydams 10:5-7.

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

kad jis žiaurus ir sąjausmio neturįs

V. Žitkauskienė

BALTIC NEWS

E M K I ME

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 įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Salomėja Zablockienė $ 20.
Adomas Bartkus $ 10.

Visiems nuoširdus ačiū. 
A. Giniūnas

'Baltic News" atstovas NSW ir ACT

TALKŪS P ASKOLDS - PIGESAĖS !
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 Į men. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. 
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 Į mėn.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - ŠeŽtad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
Kouxeoxeaxt
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AUKOJO:

SYDNEJUJE
Kultūrinė Popietė

Gražina Baksa Qld. $25
J. Mergi Qld. $ 5
V. Šuopys NSW $10

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija ruošia metinę Kultū
rinę Popietę, kuri įvyks §. m. gegužės 
mėn. 22 d., sekmadienį 2 vai. 30 min. 
p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne.

Popietę praves, mums gerai žinoma . 
keramikė Jolanta Janavičienė. Ji 
supažindins mus su keramikos menu. 
Pamatysime skaidres iš J. Janavičienės 
sėkmingų parodų užsienyje ir Lietu
voje.

Kviečiame mielus tautiečius kuo 
gausiau dalyvauti.
Būsite pavaisinti draugijos moterų 
skaniais pyragėliais ir kavute.

S.L.M.S.G. D-jos valdyba

MELBOURNE
Melbourno Apylinkės valdybos sąs

tatui sumažėjus ir darbams atsilikus, į 
valdybą buvo pakviesti sekantys 
kandidatai:
1.Jonas Zonius, kuris sutiko tvarkyti 
valdybos turtą, užvesti turto knygą, 
rūpintis Bendruomenės kambariu ir 
prižiūrėti jo naudojimą, patarnauti 
fotokopijavimo reikaluose.
2.Viltis Kružienė sutiko perimti 
valdybos nario Kultūros ir Švietimo 
reikalams rūpesčius. Todėl visais 
švietimo reikalais prašome kreiptis 
pas V. Kružienę, tel. (059) 755-872.

Kadangi buvo įsiveržta į Bendruo
menės kambarį, užraktas sugadintas, 
jį reikėjo pakeisti. Tie, kurie naudojasi 
kambariu dažnai palieka neužrakintą, 
nesutvarkytą. Nuo šiol, norintieji 
pasinaudoti Bendruomenės kambariu, 
prašome kreiptis pas J. Zonių, tel. 
391-4239.

Apylinkės valdyba

Pranešu visoms Melbourno apylin
kių organizacijoms ir tautiečiams, kad 
ryšium su stiprėjančia akcija dėl 
Tautos išsivadavimo iš Sovietų Sąjun- 

[ gos, mums primestos okupacijos ir jos
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"Sūkurio" religini ai pasekmių, taip pat su stiprėjančia
. Sydnejaus tautinių šokių grupė 
"Sūkurys" prieš išvykdama į VHI-ąją 
Tautinių šokių šventę Kanadoje, 
ruošia sekančius ^renginius:

Metinis koncertas gegužės mėn. 29 
(L^Lietuvių klube Bankstowne.

Sydnejaus Operos rūmuose pasiro
dymas birželio mėn. 13 d.

Joninių vakaras birželio mėn. 18 d., 
Lietuvių klube Bankstowne.
Visus šiuos renginius jaunimas ruošia ’

veikla Lietuvoje dėl istorinių faktų 
atitaisymo, šįmet, 1941 m. ir pokario 
priverstinų išvežimų minėjimo eiga 
bus sekanti:

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 11 d. 
CITY SQUARE
10 vai. ryto specialiai paruoštų 
lapukų dalinimas
10.30 vai. demonstracija,
11.00 vai. žygiavimas prie parlamento 
(pagal galimybę).

L

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

i
§

i 
3

o
M

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
užkandžiai

Kaina $5

3
I

ATI DARYTAS

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

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

5 
5 
5 
2

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.

Valstijos švenčių laiku 2 v. p.p. - 10 v.v.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
KAINOS VISIEMS
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savo iniciatyva ir pastangomis. Prašo
me, organizacijų vadovus, tomis 
dienomis neruošti kitų renginių. 
Dėkojame.

Mūsų kelionės išlaidoms padengti 
aukojo:
Jūratė ir Aleksandras Traškai - $100.
Vanda ir Jonas Zablockiai - $50.

Aukojusiems reiškiame širdingą pa 
dėką. "Sūkurys"

LOTERIJOS REZULTATAI
Gegužės 7 d. įvykusio klubo metinio 

baliaus metu buvo traukiama loterija.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 12 d. 
pamaldos

14.30 vai. Latvių namuose Di
ckens St. St. Kilda - minėjimas 
pagrindinis kalbėtojas - Hon. N. 
Brown, QC MP buvęs opozicijos 
partijos vice-lyderis.

PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 13 d. 
Išvykimas į Cahberrą demonstracijai 
prie USSR ambasados (latviai organi
zuoja, autobusu į ten ir atgal. Kaina 
$35, įskaitant pusryčius Lietuvių 
klube)

Pirmą prizą, Evos Kubbos paveikslą 
laimėjo bilietas Nr. 4132 - J. 
Janavičius.
Antrą prizą, Jolantos Janavičienės 
dubenį laimėjo bilietas Nr. 3415 - M. 
Zakaras.
Trečią prizą, Bronės Kondrackienės 
dovanotą lietuvišką lininį rankšluostį 
laimėjo bilietas Nr. 2819 - R. 
Patašius. Klubo valdyba
Kviesi a me

Sydnejaus pensininkus ir svečius į 
B. Ii. Q.

gegužės 19 dieną, ketvirtadienį 12 
vai. Bronės ir Alfonso Sidarų sodelyje 
113a Lancaster Avenue, Punchbowl. ;

Autobuso nr. 26 nuo Bankstowno 
geležinkelio stoties. Išlipti James St. ; 
Tel. 70 1094

Sydnejaus pensininkų valdyba ,

ANTRADIENĮ, BIRŽELIO 14 d.
Masinė demonstracija prie Sovietų 
ambasados dalyvaujant pabaltiečiams 
iš Melbourno, Sydnejaus ir Canberros.

Po demonstracijos grįžimas atgal 
autobusu.
Tolimesnė informacija bus teikiama 
vėliau. Kas norėtų vykti į Canberrą, 
prašau registruotis pas J. Kvieteiaitį, 
DLK Vytenio šaulių kuopos pirmi
ninką. Būtų gerai sudaryti 1 ar 2 
autobusus iš lietuvių, nes pagal 
disidentą Shifrin, Gulago stovyklų 
knygos autorių - "JEI NE TU IR AŠ, 
TAI KAS?"

Tikimės Jūsų Organizacijos para
mos ir iš anksto dėkojame.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos Viktorijoje 

vice-pirmininkas •

Dainos "Sambūrio" valdyba

SAMBŪRIO” METINĮ

Melbourno Dainos "Sambūris" maloniai kviečia visus atsilankyti į 
ruošiamą

gegužės mėn. 21 d. šeštadienį 21 d. 7 v.v. Melbourno Lietuvių klubo 
namuose.

Programoje: Dainos, šokiai ir kitos staigmenos - karšta vakarienė. 
Stalus prašome užsisakyti iki gegužės mėn. 19 d. pas Janę 
Petrašiūnienę telef. 232-5034.

Įėjimas $8, vaikams iki 15 m. $4.
Nepraleiskite linksmo vakaro!

Pranešame, kad Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne, 
rengia

kuri įvyks 1988 m. gegužės mėn. 29 d., sekmadienį 2.30 vai. popiet, 
Lietuvių namuose, Moterų seklyčioje.

Popietėje bus įdomūs pašnekesiai. Dona Sadauskaitė papasakos apie 
socialinio aprūpinimo galimybes ligos ar senatvės atvejais, o 
poilsiaujant prie kavutės su užkandėliais gal dar iškils naujų idėjų bei 
sumanymų.

Kviečiame visas Draugijos nares, rėmėjas ir prijaučiančias, 
atsilankyti.

Iki malonaus pasimatymo.
Br. Makulienė - sekretorė

CANBERROJE IŠLEISTUVĖS
% 

Gegužės 7 d. lietuvių klubo bibliotekoje susirinko nemažas būrelis bičiulių 
išleisti jau įsisenėjusį Canberros gyventoją Joną Lizdenį atgal į Newcastle. 
Atsisveikinimo kalbas sakė Apylinkės valdybos pirmininkas A. Balsys, A. 
Andruška ir pats išvykstantysis.

Jonas jau virš 10 metų su pertraukomis gyveno mūsų tarpe, stipriai įsijungęs 
į lietuvių bendruomenės veiklą: dirbo Apylinkės ir klubo valdybose, priklausė 
ramovėnams, pensininkų draugijai, dainavo V. Šimkaus vyrų chore. Buvo 
ramus, mielas, gerbiamas tautietis, kuriam canberiškiai linki viso geriausio ir, 
žinoma, sveikatos grįžus į "namus" arčiau savo vaikų. km
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