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MINDAUGAS ŠIBONIS 
VAKARUOSB

Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigos 
Lietuvos Laisvės Lygos narys Mindaugas Šibonis su 
žmona Ona - Virginija ir dukterimis Milda ir Jamuna 
persikėlė i Prancūziją. Gyvendamas Lietuvoje M. 
Šibonis aktyviai veikė Lietuvos disidentų gretose. 
Kratos, nuolatiniai persekiojimai, areštai 1988 metų 
vasario mėn. 15, vasario 16, birželio 14 dienomis ir 
kitokios represijos buvo pastovios jo gyvenimo 
Lietuvoje palydovės. Jo žmona Ona - Virginija už 
dalyvavimą vasario 16 dienos demonstracijoje buvo 
nuteista penkias paras kalėti, bausmę atliekant 
Kauno miesto vidaus reikalų valdybos rūsyje. Tokia 
maža bausmė, pasak teisėjo, buvo skirta atsižvel
giant į tai, kad ji dviejų mažamečių vaikų motina, 
nors pagal Lietuvos TSR administracinių pažeidimų 
kodeksą, laisvės atėmimo bausmė iš viso negali būti 
taikoma asmenims auginantiems mažamečius vaikus. 
Tik didelių pastangų ir gręsiančio triukšmo iš 
Vakarų dėka, ji buvo paleista anksčiau laiko, 
bausmę pakeičiant 50 - ties rublių pinigine bauda.

Atvykęs į vakarus Mindaugas šibonis pareiškė: 
"Aš nelaikau savęs TSRS piliečiu, kadangi Lietuva, 
kaip ir Latvija bei Estija TSRS sudėtyje atsirado tik 
Molotovo ir Ribbentropo 1939 metais pasirašyto 
neteisėto pakto pasėkoje. Kiek mums žinoma, nei 
Molotovas, nei Ribbentropas nebuvo Lietuvos 
liaudies atstovai ir jų parašai nebuvo juridinis 
pagrindas sudaryti politinę - ekonominę uniją tarp 
nepriklausomos Lietuvos respublikos ir Sovietų 
Sąjungos. Jos atsiradimus Sovietų Sąjungoje buvo ne 
kas kitas, kaip suverenios valstybės okupacija. Todėl 
TSRS piliečio statusas žeidė mano nacionalinius 
jausmus bei savigarbą. Aš šešis kartus (teikiau TSRS 
aukščiausiajai tarybai ir M. Gorbačiovui pareiški
mus, kuriuose griežtai atsisakiau TSRS pilietybės. 
Atsakydamas į tai, vidaus reikalų ministro
pavaduotojas E. Mikelevičius man pareiškė, kad 
mano prašymas bus patenkintas tik tuo atveju, jeigu 
aš sutiksiu išvažiuoti pagal Izraelio vizą".

Prancūzijoje M. Šibonis pareiškė norą talkininkau
ti Pabaltiečių Tarybos ir VLIKO Europos biurui 
Strasbure: "Lietuvos Laisvės Lyga savo programoje 
pasisako už bendradarbiavimą su visomis organiza
cijomis bei judėjimais, kuriems brangi Lietuvos 
laisvė ir suverenitetas. Mano manymu, Lietuvos 
Laisvės Lygai būtų labai pravartu glaudžiai 
bendradarbiauti su čia, Vakaruose veikiančiomis 
lietuvių organizacijomis. Mūsų tikslas vienas - 
laisva, nepriklausoma Lietuva. Šį tikslą galima 
pasiekti tik vieningai bendradarbiaujant, o ne 
susiskaldžius. Susiskaldymas naudingas tik mūsų 
priešams". (ELTA)

KURIS ’Iš JIJ?

Amerikos prezidento rinkimai šiuo metu pačiame 
(karštyje. Du pagrindiniai kandidatai, kaip įniršę 
liūtai bando vienas kitą nugalėti, dėdami visas 
pastangas kiekvienas savo pusėn patraukti kuo 
daugiau rinkėjų. Lietuviams daugiau žinomas yra 
Respublikonų partijos kandidatas, dabartinis Jungti
nių Amerikos Valstybių viceprezidentas George 
Bush. Jį galime pamatyti ir Amerikos lietuvių rengi
niuose, ne kartą yra priėmęs lietuvių organizacijų 
delegatų atstovus.

Dabartinis Amerikos prezidentas Ronald Reagan 
buvo palankus mūsų tautiniams siekiams ir laisvės 
troškimui mūsų tėvynei Lietuvai. Turime vilties, kad 
ir galimas busimasis prezidentas, jeigu juo tikrai 
būtų išrinktas respublikonas George Bush, nekeis 
savo požiūrio į mūsų problemas, jo asmenyje rasime 
mūsų reikalų supratimą ir paramą.

Antrasis kandidatas į prezidentus Demokratų 
partijos lyderis, buvęs Massachusseto valstijos 
gubernatorius, lietuviams mažiau žinomas Michael 
Dukakis.

Vilniaus Menininkų namai

Pereitą savaitę, pagrindiniai kandidatai George 
Bush ir Michael Dukakis dalyvavo televizijos 
debate. Televizijos debatas tarp dviejų kandidatų 
vyko devynias dešimtis minučių. George Bush 
pasisakė, kad žada būti griežtu politiniuose 
klausimuose su Sovietų Sąjunga, nežada jos 
atžvilgiu daryti bet kokių nuolaidų. Michael 
Dukakis savo pasisakymuose daugiau lietė Ameri
kos ekonominius klausimus ir įrodinėjo savos 
partijos kandidato tinkamumą prezidento postui.

Iš kairės George Bush ir Michael Dukakis.

Abiejų kandidatų susitikimą televizijos ekranuose 
stebėjo virš šimto milijonų televizijos žiūrovų. 
ABC reporteriams apklausus 500 žiūrovų, įvykusį 
debatų žiūrėję įvertino sekančiai: 45 procentai 
manė, kad susitikimą laimėjo Michael Dukakis, 36 
procentai buvo George Bush pusėje ir 19 procentų 
pasisakė, kad abu kandidatai yra verti po lygiai.

Gyvendami Australijoje, negalime savo balsų 
atiduoti* nei vienam nei kitam. Tačiau turime 
vilčių, kad prezidentu bus išrinktas tas kandidatas, 
kuris palankus mums. y ą

L1 E T U V OJE ĮSTEIGTA 

ŽMOGAUS TEISIŲ 
AS O GI AGIJA

Lietuvoje naujai įsikurusi Žmogaus Teisių 
asociacija kreipėsi į Frankfurte esančią Tarptauti
nę Žmogaus Teisių Asociaciją (Internationale 
Gesellshaft fur Menshenrechte), norėdama tapti 

šios organizacijos nariu. Prie šios draugijos veikia 
skyriai Maskvoje ir Leningrade. Spausdiname į 
Frankfurtą pasiųstą pareiškimo vertimą iš rusų 
kalbos.

Tarptautinei Žmogaus Teisių Asociacijai 
Frankfurte prie Maino.

Pareiškimas nuo Lietuvos Žmogaus Teisių 
Asociacijos

I Jus kreipiasi Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija, nauja teisių gynimo organizacija, 
sukurta Vilniuje 1988 metais rugsėjo 4 dieną, 
žemiau pasirašiusių asmenų grupė. Mūsų grupė 
žada ateityje stebėti žmogaus teisių padėtį 
Lietuvoje, informuoti apie tai tarptautinę visuo
menę, kovoti už politinių kalinių išlaisvinimą. 
Todėl prašome Jus, spręsti mūsų asociacijos 
priėmimo į Tarptautinę žmogaus teisių asociaciją 
klausimą. Kontaktą su mumis galima palaikyti 
adresu: 232001 Lietuvos TSR, Vilnius, Tilto gatvė, 
35 - 4 , b.23, telefonas 6292 82, Teodora 
Kašdailienė, arba per Tarptautinės žmogaus teisių 
asociacijos Maskvos atstovą Valerijų Senderovą.

Valdas Anelauskas - asociacijos pirmininkas, 
Teodora Kašdailienė - sekretorė, Eugenijus 
Krukovskis, Algimantas Andreika..

Valdas Anelauskas yra "Ekspres Kronikos" 
korespondentas Lietuvoje.

LIC
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SIUSI iri K SI ME ADELAIDĖJE) - UETUVIJŲ^DIENOSE
SKAUDI ISTORIJA

Daugel} savo istorijos linksmesnių 
ar liūdnesnių įvykių ir išeivijoje 
stengiamės prisiminti skaitydami lai
kraščius, klausydami paskaitų. Tačiau 
vienas, gal pats skaudžiausias nepri
klausomybės dienų prisiminimas kaž- 
kodėl mažai minimas, kartais nutyli
mas. Tai 1920 metų spalio 9 diena, 
kada generolas Želigovskis sukilo 
prieš savo vadą Pilsudskį ir,sulaužy
damas tik pasirašytą Suvalkų sutartį, 

pagrobė ir prisijungė prie Lenkijos 
Lietuvos sostinę Vilnių bei jo kraštą. 
Šis įvykis buvo nepaprastai skaudus 
smūgis mūsų tautai, kiekvieno širdyje 
palikęs šūkį: "O Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi!“, dar ilgus amžius skambė
siantį mūsų ausyse.

Okupuoto Vilniaus krašto gyventojams remti aukų rinkėjai. Pirmoje eilėje, 
antras iš kairės šio straipsnio autorius Juozas Krupavičius.

šią Lietuvai padarytą skriaudą 
stengėmės atitaisyti Hagoje .laimėda
mi Tarptautinį teismą, per radijo 
bangas kasdien šaukdami apie tai. 
Rašėme laikraščiuose, skaitėme pas
kaitas, savo aukomis rėmėme užgrob
tame krašte kenčiantį brolį lietuvį... 
Pasaulio viešoji nuomonė suprato šią 
istorinę klaidą ir buvo mūsų pusėje, 
bet jėga pasiliko priešo rankose. Ir 
liko, kaip senas patyrimas ir žmonių 
išmintis sako: "Kieno galia, to ir 
valia."

Kadangi ši, spalio 9 dienos neužgy
doma žaizda mūsų tautai, jau yra 
smulkiai aprašyta profesoriaus dr. 
Ant. Rukšos, prelato Mykolo Krupavi
čiaus ir kitų, taigi šiandien aš jos 
nekartosiu, tik pasistengsiu atsakyti į 
klausimą, kuris, tikiu, visus turi 
dominti. Kas buvo tie žmonės, kurie 
mūsų tautai padarė tokią skriaudą, 
atnešdami tiek kančių ir ašarų?

Juozas Pilsudskis buvo tikras politi
nio nusistatymo "gente Lituanus, 
natione Polonus". Kilme lietuvis, 
tautybe lenkas. Tuo metu buvo 
pirmasis Lenkijos maršalas, kilęs iš 
senos lietuviškos Giniotų giminės. 
Kiti žinomesni, prieš savo gimtąjį

tautos Šventės minėjimas

Tautos šventės minėjimas Sydnejuje 
prasidėjo šv. Mišiomis St. Joahims 
bažnyčioje, Lidcombe. Prelatas P. 
Butkus atnašavo mišias ir pasakė 
šventei skirtą pamokslą.

Pagal nusistovėjusią tradiciją an
troji minėjimo dalis vyko Lietuvių 
klube Bankstowne. Minėjimo pranešė
ja Kristina Didžiūnienė pakvietė 
prelatą P. Butkų invokacijai, po kurios 
sekė Eglės Žižytės - Garrick labai 
įdomi paskaita. Jaunosios lietuvaitės
K. Coxaitė, D. Didžiūnaitė, D.
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kraštą, už Lenkiją kariavę kariškiai 
buvo: generolas Želigovskis, buvęs 
lietuvis, kilęs iš Ašmenos apskrities. 
Jo raitininkų pulko vadas, buvęs 
lietuvis, pulkininkas Butkevičius. 
Daug skausmo mūsų tautai padarė ir 
buvęs I lenkų korpo vadas generolas 
Dovbor - Musnickis, kilęs iš Lietuvos 
bajorų Musninkų - Daubarų giminės.

Ir keisčiausia, mano mieli, prisimin
kite Suvalkų sutarties pasirašymo 
paveikslėlį! Ten, kairėje pusėje sėdin
čių Lenkijos delegatų tarpe, pirmuoju 
sėdi lenkų delegatų pirmininkas 
pulkininkas Mečislovas Mackevičius, o 
dešinėje antruoju sėdi mūsų Bronius 
Kazys Balutis. Kaip keista! Kokia 
žmonių gyvenimo ironija! Šie abu 

delegatai buvo, kaip tik prieš mane 
baigę tą pačią Ūdrijos (Alytaus 
apskrityje) pradinę mokyklą. Ir ne tik 
man teko tiesiog tame pačiame suole 
sėdėti ir jų kišeniniais peiliukais 
(pjaustytas pavardes pasiskaityti... Ir 
reikia tik stebėtis, kad taip nedaug 
vėliau likimas vieną iš jų padarė mūsų 
tautos garsiu diplomatu. O kitą...? 
Kitą mūsų tautos, žemės, kuri jį patį 
išaugino, išdaviku.

1939 metais, irgi spalio mėnesį, 
raudonajai armijai "išvadavus" ir 
"grąžinus" Lietuvai Vilniaus miestą ir 
jo kraštą, - buvau tuometinės mūsų 
vyriausybės paskirtas atsakingu už 
Vilniaus miesto gyventojų saugumą ir 
miesto tvarką. Ir sekantį rytą 
bevaikštant miesto gatvėmis, tiesiog 
nustebau, pamatęs ant Aušros Vartų 
išorinės sienos iškaltą savą Vytį. Kaip 
ji ten tiek amžių išliko? Atsakymo 
nesuradau. Tik tvirtai tikiu, kad jeigu 
mūsų širdys ir toliau pasiliks tokios 
vieningos, kaip šitos kruvinosios spalio 
9 dienos prisiminimuose - ji ten 
pasiliks per amžius.

J. Krupavičius

Šliterytė ir E. Šliogerytė suvaidino 
nedidelį scenos vaizdelį. Pianinu 
skambino J. Ankus ir A. Šarkauskas. 
Trys jaunieji lietuviai K. Coxsaite, A. 
Šarkauskas ir E. Donela paskaitė 
poemą "Lietuvos keliu".

Sydnejaus lietuviai pirmą kartą 
scenoje išvydo Edviną Doneią, kuris iš 
Lietuvos, prieš pusantrų metų, su 
mama ir broliu atvyko nuolatiniam 
gyvenimui į Australiją. Sėkimingai 
lanko katalikų mokyklą.

Tautos šventės proga "Dainos" 

choras iškilmingai, sužavėdami visus 
klausytojus, padainavo tris dainas. 
Pasikeisdami, chorui dirigavo J. Ankus 
ir B. Aleknaitė.

Po programos Apylinkės pirminin
kas A. Giniūnas išreiškė padėką 
visiems prisidėjusiems prie minėjimo 
ruošimo, jo pravedimo ir visiems jame 
apsilankiusiems.

Tautos šventės minėjimas baigėsi 
visiems sugiedojus Tautos Himną.

Teko patirti, kad visą Tautos 
šventės ruošą, visus organizacinius 
darbus nuveikė Apylinkės valdybos

GEELONGE
Rugsėjo mėnesio 18 dieną įvyko 

Geelongo Lietuvių Apylinkės suruoš
tas rugsėjo aštuntos dienos Tautos 
šventės minėjimas, kuris buvo pradė
tas šv. Mišiomis šv. Jono bažnyčioje. 
Jas atnašavo atvykęs kunigas J. 
Petrauskas. Su savo vėliavomis daly
vavo visos organizacijos - šauliai, 
skautai, ramovėnai. O mūsų tautos 
vėliavą nešė šaulė E. Lipčienė. 
Bažnyčioje skaitymus skaitė C. Vai
cekauskienė ir St. Šutas, aukas atnešė 
ponai Andriukoniai.

Po pamaldų visi vykome į Lietuvių 
namus, kuriuose prasidėjo oficialus, 
tai šventei paruoštas minėjimas, kurį 
atidarė Apylinkės pirmininkas O, 
Schrederis. Atidarant minėjimą, invo 
kaciją skaitė kunigas J. Petrauskas. 
Šaulys J. Bartaška buvo pakviestas 
paskaityti tai dienai skirtą paskaitą, 
kurią paskaitė gan įdomiai, pabaigoje 
perskaitęs dar ir eilėraštį.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDAS

Šių metų. "Mūsų Pastogės" 36
numeryje J. Šniras bandė* aprašyti 
Australijos Lietuvių Fondo metinį 
susirinkimą. Ačiū jam, bet skaitytojai 
galėjo susidaryti klaidinančių išve
džiojimų.

Nieko neminėdamas apie Fondo 
veiklą, tikslus, sunkumus ir pasieki
mus, kurie buvo pranešti Fondo 
pirmininko, J. šniras prieina prie 
metinės ataskaitos. Jis rašo, kad 
valdyba pateikė metinę apyskaitą su 
balansu ir iždininko pajamų ir išlaidų 
sąskaita. Tai tiesa. Toliau jis rašo: 
"šiais metais tik balansas" - taigi 
žmogus pamiršo ką jau buvo parašęs 
anksčiau. Jis nepaminėjo, kad susirin
kimas pateiktą valdybos apyskaitą 
vienbalsiai priėmė. Taip pat pagyrė 
visą Fondo valdybos veiklą.

Susirinkime, iždininko ir kitų val
dybos narių buvo paaiškinta kodėl mes 
turėjome sumokėti pirmą kartą 
4.872,16 dolerių taksos. Nuo 1982 
metų Taxationi Office pradėjo tei
rautis apie Fondą. Po įvairių susira
šinėjimų ir mūsų bandymų jiems 
įrodyti, kad mes taksos neturime 
mokėti, 1987 metų rugsėjo mėnesio 8 
dieną iš jų raštų sužinojome, kad 
Australijos Lietuvių Fondas, pagal 
veikiančius įstatymus nuo taksos 
mokesčio neatleidžiamas ir paprašė 
užpildyti Tax return formas nuo 1977 
metų t. y. nuo Fondo inkorporavimo. 
Tai reiškia, kad išvengus taksos 
mokesčių, gautas palūkanas už inves
tuotus pinigus, turime išleisti tais 
pačiais finansiniais metais (galima 
palikti tik 416 dolerių). Tai dabar 
valdybos ir daroma. Už 1980 - 81 
metus sumokėjome 136,95 dolerius 
taksos, už 1981 - 82 metus 261,25 
dolerius, 1982 - 83 metus 1522,60 
dolerių ir už 1985 - 86 metus 2951,36 
dolerius. U ž kitus metus taksos 
mokėti nereikėjo, kadangi išlaidos 
prašokdavo gautas palūkanas.

narė A. Savickienė, kuriai nuoširdžiai 
priklauso visų padėka.

Ta pačia proga, reikia paminėti, 
kad visi minėjimai Sydnejuje, kuriuose 
dalyvauja jaunimas, visada yra gausiai 
lankomi ir mėgiami. Tai teikia vilčių, 
kad negęsta ir neužges mūsų tautinė 
sąmonė, meilė ir išsaugojimas mūsų 
tautinių tradicijų, puoselėjimas to 
tautinio palikimo, kurį per daugelį 
metų kūrė, mylėjo ir saugojo vyres
nioji karta.

V. A.

Pasibaigus paskaitai, C. Vaičekaus- 
kienė deklamavo Bernardo Brazdžio
nio eilėraštį "Ateina pėrgalė", o R. 
Skerienė - Algirdo Štatkevičiaus 
eilėraštį iš sibirinės poezijos rinkinio 
"Balsas iš laisvės kapo". Scenoje 
pasirodė ir mūsų Geelongo dainos 
mylėtojų kvartetas, susidedantis iš K. 
Starinsko, P. Vaičekausko, L. Bungar- 
dos ir 0. Schrederio, kuriam vadovavo 
L. Bungarda, akordeonu pritarė J. 
Manikauskas. Kvartetas padainavo 
keletą lietuviškų dainų.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu ir draugiškoje nuotaikoje. Be 
to, šauliui J. Bartaškai, mūsų nuolati
niam paskaitininkui gimtadienio proga 
buvo palinkėta, geros sveikatos, iš
tvermės, jaunatviškos energijos darbe 
bei gyvenime.

Po to buvo pietūs ir kavutė, guriuos 
paruošė bendruomenės Moterų drau
gija. O. Schrederis

Kas liŠČia V. ir G. Kazokų Meno 
Fondą, tai čia J. Šniro išvedžiojimai. 
Valdyba šį klausimą apsvarstė su G. 
Kazokiene ir padarė reikiamus nu
tarimus.

Mes, Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba užtikriname visus mūsų 
narius ir kitus aukotojus, kad Fondo 
valdyba vedė ir veda tikslią atsiskai
tomybę - knygas ir sąskaitas. Ją 
kiekvienais metais patikrina Australi
jos Lietuvių Fondo narių išrinktas 
revizorius ir Fondo Revizijos komisi
ja. Visa Fondo veikla pateikiama 
metiniame narių susirinkime. Be to, 
Fondo valdyba duoda išsamius prane
šimus A LB Krašto tarybos suvažiavi
me.

Fondo valdybos nariai dirba be 
jokio atlyginimo, aukodami savo 
brangų laiką ir asmenines išlaidas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
gerovei. . ,, ,

AL Fondo valdyba

" N USI K ALTĖLI U” 
I EŠ K O JI NIAS

Britų spaudoje, nors rečiau negu 
pernai, vis būna žinių apie tariamus 
karo nusikaltėlius. Anglijos vidaus 
reikalų ministras D. Hurd yra 
paskyręs dviejų asmenų komisiją, kuri 
renka žinias apie įvykius karo metais 
Vokietijoje ir vokiečių okupuotose 
teritorijose. Šiuo metu komisija yra 
Sovietų Sąjungoje, ir numato kalbėtis 
su liudininkais Lietuvoje, Latvijoje ir 
Ukrainoje. įtariamų asmenų sąrašas 
padidėjo iki 110. Pavasarį DBLS 
pateikė komisijai šiek tiek medžiagos 
apie rusų nusikaltimus Lietuvoje ir. 
patarė jai nepasitikėti rusų pristaty
tais "liudininkais".

Labai galimas dalykas, kad Didžio
sios Britanijos įstatymai karo nusikal
tėlių klausimu bus keičiami.
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Mūsų Pastogės
SP A U D O S BALIUS

S VEI KI NI MAI

Nuoširdus ačiū už malonų pakvieti
mų i "Mūsų Pastogės" Spaudos balių. 
Būtų malonu buvę praleisti vakarą 
tarpe spaudos skaitytojų, rėmėjų ir 
darbuotojų.

Žinau jūsų pastangas, pasiaukoji
mą, bet, deja, {vairios kliūtys nelei
džia man atvykti.

Linkiu jums, draugiškoje nuotaiko
je, smagiai praleisti šį vakarą. Kartu 
siunčiu 20 dolerių auką lietuviškąjai 
spaudai.

Dana Baltutienė
ALB KraBto valdybos pirmininkė

Dėkoju už kvietimą dalyvauti- 
Spaudos baliuje rugsėjo 24 dieną. Su 
apgailestavimu negalėsiu atvykti. Ti
kiuosi pasimatyti spalio pabaigoje.

Visiems spaudos darbuotojams lin
kiu ko geriausios sėkmės, siunčiu 
paramos 50 dolerių.

O. Baužienė, M.B.E.
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Garbės narė

SBAUDOS BALIAUS ATGARSIAI

Eisiu, neisiu, neturiu naujos sukne
lės, neturiu ūpo, išvažiuoju atostogų, 
būtinai ateisiu, vyras išvyko meške
rioti, pasenau, neturiu partnerio, 
nepatiko praėjusio baliaus muzika, 
kaimynė išpeikė šukuoseną. Tokie 
girdėjosi mūsų tautiečių balsai prieš 
Spaudos balių.

Spaudos balius tradicinis. Vienais 
metais jame daugiau, kitais vos 
pusšimtis svečių. Priežastis išsiaiškin
ti sunku. Įvairios jos, tačiau viena iš 
pagrindinių yra ta, kad kasmet 
kraunasi pragyventų metų svoris, 
kojos jau dažnam nebe tokios greitos. 
Sušokti polką, valsą, grakščiai kaimy
nei akį pamerkti vilioja mintis, bet...

Nežiūrint to, šiais metais susirinko

Loterijos laimingi prizai teko:

R.Adickienei iš Hobarto, Tasmanija - viena uncija aukso, bilieto Nr.1920. 
D. Ragauskienei iš Cheltenham, Viktorija - dešimt uncijų sidabro, bilieto 
Nr.4658.
V. Žilinskienei iš O'Connor, A.C.T. - lietuviškas rankSluostis su medžio 
dirbiniu, jo pakabinimui. Rakšluostį paaukojo 0. Miniotienė, medžio dirbini 
padarė A. Jakštas.
V. Čerakavičiui iš North Geelongo - lietuviška austinė juosta su užrašu 
"Lietuva". Juostą loterijai paaukojo nuolatinis ir pastovus spaudos rėmėjas 
Vytautas Gerdvilis, besilankydamas "Mūsų Pastogės” redakcijoje.

Loterijos bilietų traukimą vedė Spaudos Sąjungos valdybos pirmininkas V. 
Patašius, bilietus traukė naujas mūsų bendruomenės narys atvykęs iš JA V A. 
Traška.

Baliaus metu

SUSITIKSIME ADELAIDĖJE
LIETUVIŲ DIENOSE

Dana Baltutienė - ALB KraSto 
valdybos pirmininkė ir Vytautas 
Patašius - ALB Spaudos Sąjungos 
valdybos pirmininkas bendruomenės 
atstovų suvažiavimo metu Melbourne.

daugiau kaip šimtas. Svečių tarpe 
profesorius Vytautas Skuodis atvykęs 
iš JAV, nuolatinė lietuviškos spaudos 
rėmėja Salomėja Zablockienė specia
liai atvyko net iš Pertho, Wollongongo 
pirmininkas M. Gailiūnas ir Černiaus
kų šeima. Sukosi poros. Vaišinosi prie 
gausiai apkrautų stalų. Susirinko 
maloniai pabendrauti, paremti mūsų 
spaudą, pasikalbėti apie tai kas visus 
vienodai ir labiausiai domina, apie 
bendras mintis ir siekius, nuveiktus 
darbus ar laukiančius ateityje.

^Vakaras praėjo linksmai, maloniai. 
Tik muzika ne visiems patiko. Ne 
vienas apgailėjo, kad užsakant muzi
kantus nebuvo atsižvelgta j daugelio 
skonį.

ivrCJsu
Kada pagalvoju apie mūsų liaudies 

dainas, prisimenu Australijos aborige
nus - nors gyvena savo protėvių 
žemėje; bet užgožti atkeliavusių 
svetimtaučių, kurie iš aukšto žiūri į 
tuos, kurie šimtmečiais gyvena šiame 
krašte. Kartais vienas kitas malonin
gai įsileidžia į atvykėlių tarpą - ar tai 
sąžinei apraminti, ar iš baimės "ką kiti 
pasakys". Tiktai nedideliuose rezer
vatuose jie paliekami ramybėje - 
tvarkykitės kaip norite.

Mūsų lietuviškoji dvasia, mūsų 
senųjų dainų gimtinė, darosi panaši, iš 
visų pašalių įsibrovusi mieščioniška 
kultūra bando išstumti liaudies dainą, 
tą mūsų dvasios tikrąją apraišką į 
pašalius. Koncertuose, tarytum duok
lė, įterpiama viena kita liaudies daina, 
dažniausiai aprengta modernišku rū
bu, kad savo senoviškumu ir primity
vumu nepapiktintų "išprususios publi
kos.

Tik nedaugelyje "rezervatų" - 
folkloriniuose ansambliuose ir liaudies 
dainos entuziastų tarpe - liaudies 
daina, tradiciniai papročiai gyvena 
tokie, kokiais gimė, kokiais savame 
krašte užaugo, išbujojo.

Buvo tokių, kurie sakė: "Bet kokios 
jos ilgos, monotoniškos..." Jos ilgos ir 
monotoniškos tik tiems, kurie jų 
nejaučia. 0 neužmigusiai lietuvio 
sielai toji monotonija yra gaivinanti, 
kaip ilgas ir monotoniškas rožinis 
gaivina tikinčiojo sielą.

Liaudies dainos, pasakos, papročiai 
neleido lietuviams pasiduoti rusų 
įtakai per visą šimtą ir dvidešimt 
trejus rusų okupacijos metus. Neleido 
asimiliuotis su rusais, visą laiką 
akivaizdžiai pabrėždamos, kad mes 
esame kitokie su savo senąja lietuviš
kąja kultūra, lietuviškomis liaudies 
dainomis, pasakomis, tradicijomis.

Todėl ir dabartinės okupacijos 
metu, Lietuvoje lietuviai ėmė burtis į 
folklorinius ansamblius ir kelti iš 
užmaršties tai kas tautoje yra 
brangiausio. Būrėsi seni ir jauni, tik 
jie, iš senų žmonių užrašinėdami 
dainas, papročius, pasakas, patarles ir 
kitą mūsų tautos kultūrinį palikimą, 
galėjo išsaugoti, mokyklose slopinamą 
tautinę sąmonę.

Pastaraisiais metais, atsileidus re
žimo varžtams, folklorinių grupių 
dygte pridygo. Jų koncertai slėniuose, 
miestų kiemuose, piliakalniuose ir 
koncertų salėse pasidarė nebe kon
certai, o tiesiog lietuviškumo demons - 
tracijos įjungiančios ir visus žiūrovus. 
Lietuviai Lietuvoje pradeda atverti 
savo sielas nesunaikintai tautinei 
sąmonei išreikšti.

Išeivija, paskendusi savo specifi
niuose išeivijos rūpesčiuose, dar 
gerokai atsilikusi. Liaudies daina dar 
neišsiveržė iš mažų ir negausių 
"rezervatų". Todėl Tautos šventės 
išvakarėse Melbourne suruošta etno
grafinių video juostų popietė buvo 
gaivaus vėjo dvelktelėjimas tirštame 
miesto rūke.

Socialinės Globos draugija kartu su 
Jaunimo sąjunga pasinaudojo Fausto 
Sadausko iš Lietuvos atvežtais lo
biais, kurių užtektų daugeliui tokių 
popiečių, ir parodė melbourniškiams 
jų bent dalį.

Žmonių susirinko daugiau, negu 
buvo tikėtasi. Ir visai nesvarbu, ar 
juos atvedė meilė dainai, ar smalsu
mas. Publikai besirenkant, ekrane jau 
buvo rodomi Jorės šventės vaizdai. 
Jorė tai senasis Jurginių pavadinimas. 
Šalia dainų "Jurgi, patiek rasą, Jurgi, 
augink žolę..." dainuojama ir "Jore, 
paliek rasą, Jore, augink žolę..."

Pagrindinė programos dalis buvo 
"Žiemos koncertas", pernai, prieš 
Kalėdas pravestas Veronikos Janule-
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vičiūtės, neseniai su pasisekimu kon
certavusios JAV. Virš trijų valandų 
Vilniuje trukusį koncertą Melbourno 
žiūrovams teko gerokai patrumpinti 
persukant juostą į priekį. Vienos 
tokios pertraukos metu Faustas Sa 
dauskas papasakojo apie folkloro 
atgimimą Lietuvoje.

Žiemos koncertas apėmė Advento, 
Kalėdų ir Naujų Metų dainas, šokius, 
papročius. Danutė Simankevičienė 
perspėjo, kad dainos gal atrodys 
panašios, kadangi visos buvo dainuo
jamos vienu laikotarpiu.

Koncerte pastebėjome, kad daugu
mos dainų priedainiai buvo "leliumai" 
arba "kalėda", o vienoje net ir 
"kalėdienė".

Koncertas labai įvairus savo atlikė
jais. Dainavo Veronika, vaikų grupė, 
sutartines dainavo motina su dviem 
dukrom, dainavo ir šoko Vilniaus 
Inžinerinės Statybos Instituto an
samblis VISI, ir Vilniaus universiteto 
etnografinis ansamblis "Ratilio", šo
kiai labai ramūs, lėti, beveik tik 
pasivaikščiojimai su padainavimu. Ne
nuostabu - Advento metu Bažnyčia 
draudė šokti, o jaunimui vis tiek 
visuomet norisi pajudėti. Net ir 
prietarų ir tikėjimų pasakojimuose 
savotiškai sysipynė senasis tikėjimas 
su Advento rimties reikalavimu: 
"Prieš Kalėdas negalima trypti, nes 
paskui Perkūnas labai trankysis."

Apie prietarus ir burtus pasakojo 
moterys iš įvairių Lietuvos sričių - 
daugiausiai, kaip sužinoti, kokį jaunikį 
gausi, nes senovėje merginai tai buvo 
svarbiausias klausimas. Klausėmės ir 
liaudies Instrumentų muzikos. Čia 
turiu pagirti popietės vedėją Danutę 
Simankevičienę, kad į programas įrašė 
instrumentų pavadinimus, nes jaunimo 
tarpe staiga pasigirdo klausimai: "0 
koks čia instrumentas?"

Dviejų dainų buvo pateikti tekstai, 
taigi ir žiūrovai turėjo progos 
padainuoti kartu su scenoje dainuo
jančiais Vilniaus filharmonijos an
sambliais ir filharmonijos salėje susi
rinkusia publika. Dainavome kartu su 
Lietuva!

Didžiausią nuostabą sukėlė scenon 
įriedėjęs "vyresniųjų" moterų an
samblis, kurio vyriausia dainininkė 
sekančią dieną šventė 90 metų, o 
kitos irgi netoli buvo atsilikusios. 
Visos turi puikias klausas, puikiai 
susidainavusios, šoka ir pasakoja apie 
senovės papročius. Nė kiek neabejoju, 

•kad žvaliomis jas palaiko mūsų 
liaudies dainos. Jas dainuojant, iš
nyksta skirtumas tarp 90 ir 19.

Po šio koncerto Socialinės Globos 
draugijos moterys pasiūlė vakarienę, 
kurios metu dar buvo rodomi Kaziuko 
mugės vaizdai: Vilniaus verbos, 
krepšiai, vestuviniai šiaudelių "so
dai", mediniai pakabinami karveliai 
(kurių milžiniškas kopijas buvome tik 
ką matę filharmonijos scenoje), Už
gavėnių kaukes, statines... Na, ir 
žmonės. Dideli, maži, jauni, seni, 
beveik visi lietuviai! Labai mažai 
buvo girdėti kitų kalbų.

Skirstėmės patenkinti turtinga po
piete, su viltimi, kad Jaunimo sąjunga 
nepaliks neišnaudojusi ir kitų Fausto 
atvežtų Lietuvos dvasios apraiškų.

A. Karazijienė
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yiEŠNAGĖ LIETUVOJE

Antanas Laukaitis

Puikus miestas Druskininkai. Gra
žios apylinkės, puikūs Dzūkijos pušy
nai, žavusis Nemunas, nors jame ir 
nesimaudoma, kadangi, kaip ir visoje 
Lietuvoje, taip ir čia yra užterštas. 
Žmonių mieste labai daug, tik visa 
bėda, kad eidamas gatve, beveik 
neišgirsi kalbant lietuviškai - į šį 
garsų Lietuvos kurortą, vasaros metu 
suvažiuoja labai daug rusų, ypatingai 
moterų, todėl, kaip man sakė vietiniai 
gyventojai, vyrams galima čia labai 
gerai ir... romantiškai pasigydyti.

Vienų dieną nuvažiavau į, netoli 
esanti, mano gimtinės Leipalingio 
miesteli. Čia kada tai mano tėvai 
turėjo savo vaistinę, čia, pirmaisiais 
Lietuvos atsikūrimo metais, tėvas 
buvo suorganizavęs lietuvius savo 
krašto gynėjus, su kuriais ilgą laiką 
kariavo prieš, juos užpuldinėjančius, 
lenkus. Už tėvo galvą lenkai net 
didelę sumą pinigų buvo paskyrę. Visa 
tai man pasakojo vietiniai šio krašto 
senieji žmonės. Tėvas čia mirė ir buvo 
palaidotas, todėl, būdamas Lietuvoje, 
jaučiu šventą pareigą bent jo kapą 
aplankyti. Šiame miestelyje dar ir 
dabar gyvena mano vaikystės draugų, 
iš kurių mokytojas Alg. Volungevičius 
yra įkūręs ir vadovauja čia esančiam 
Kraštotyros Muziejui. Jis tikrai, su 
pilna dzūkiška siela, yra šiam darbui 
atsidavęs ir daugelio metų jo darbo 
vaisiai labai puikūs. Jis aprodo šį 
gražų muziejų, įsikūrusį buvusiuose 
dvaro rūmuose, paaiškina apie retus 
eksponatus, su pasididžiavimu man ir 
kitiems svečiams rodo mažą Australi
jos kampelį, kuriuo, kaip jis sako, labai 
domisi jaunimas, o ypatingas susido
mėjimas - dabar mano nuvežtu III-jų 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių, 
įvyksiančių 1988 metais Adelaidėje, 
plakatu, kuriame yra kviečiami daly
vauti viso pasaulio lietuviai.

Teko taip pat svečiuotis ir kaimy
nystėje esančioje Merkinėje, kur 
buvau nuvežtas ir į Vinco Krėvės 
gimtinę, Subartonių kaimą. Gimtasis 
namas padarytas jo muziejumi, jo 
giminaitės gražiai prižiūrimas, pri
skirtas kultūrinei apsaugai. įdomu 
buvo apžiūrėti ten esantį didžiulį 
valstybinį ūkį, būti pavaišintam šio 
ūkio vadovo, kuris su savo žmona ir 
dukra ypatingi dainos mėgėjai, davė 
ypatingai puikų lietuviškų ir dzūkiškų 
dainų koncertą.

Po taip gražiai praleistų dienų 
Dzūkijoj, gaunu leidimą važiuoti į kitą 
Lietuvos galą - Rusnę. Tai buvusi 
Klaipėdos krašto dalis, garsusis žvejų 
miestelis. Ir dabar jis toks yra. Kartu 
su mano šeimininku L. Aškiniu, mus 
veža operos solistas S.Dirsė, kuris ten 
turi savo artimų giminių. Apsistojame 
puikioje dzūkų žvejų šeimoje. Nuste 
bau sužinojęs, kad ne tik ši šeima, bet 
ir daugiau dzūkų žvejų čia gyvena. 
Daugiausiai nuo Daugų. Pasirodo, kad 
po karo, kai Daugų ir kitų Dzūkijos 
ežerų žvejai buvo varomi į kolūkius, 
sužinoję jie, kad Klaipėdos krašte 
atkuriamas žuvininkystės ūkis ir 
žvejai kviečiami ten apsigyventi. 
Palikę viską kolūkiams, šie dzūkai 
persikėlė į naujas gyvenvietes ir 
šiandien čia gyvena gerai. Daugumas 
augina ankstyvąsias bulves ir kitas 
daržoves, kurias veža į Karaliaučių, 
dabar vadinamą Kaliningradą o ten, 
jau daug brangiau, parduoda vieti
niams rusams, mat patys rusai, 
gyvendami tame buvusiame Vokietijos 
derlingų žemių plote, patys nieko 
neaugina, yra dideli tinginiai ir viską 
perka iš darbo nebijančių lietuvių, kas 
juos padaro lyg ir "buožėmis", prieš 
ten gyvenančius rusus. Kalbant apie

"Mūsų Pastogė" Nr.39 1988.10.3 pusl.4

Tęsinys

žuvvsems lais'! 
slkil£liams.

juos, vienas vietinis lietuvis man 
pasakojo tokį atsitikimą. Vežė jis 
vieną vasarą į Karaliaučių daržoves, 
ir, esant labai karštai dienai, buvo 
gana ištroškęs. Važiuodamas pro 
vieną buvusią vokiečių sodybą, kurio
je dabar gyveno rusai, jis pamatė 
prinokusį vyšnios medį. Sustojo prie 
sodybos ir, įėjęs į namo vidų, paklausė 
ar negalėtų nusipirkti truputį vyšnių. 
Rusas jam pasakė, kad jis gali skintis 
kiek tik nori. Tačiau vyšnios buvo 
labai aukštai ir jis jų pasiekti 
negalėjo. Paklausė tada, gal kartais 
šeimininkas turi kopėčias? "Kam tų 
kopėčių”, - pasakė rusas. Pasiėmė
kirvį, nukirto dvi didžiules šakas ir 
tarė: "Čia vis vien viskas buvusių 
fašistų, imk ir valgyk".

Rusnėje ir jos apylinkėse daug 
žuvavome. Sugavome net 160 ešerių, 
kuriuos sugauti buvo nelabai sunku, 
tačiau kada reikėjo juos valyti, tai
kone prasikeikiau, nes visus pirštus 
susibadžiau, nors vėliau, juos beval
gant, buvo taip skanu, ir visas pyktis 
kažkur išgaravo. Aplankau ir ten 
esantį didžiausią Lietuvoje valstybinį 
ūkį, kurio ilgis yra net 23 kilometrai
ir, kurio direktorius - taip pat dzūkas, 
nuo Varėnos.

Labai gražios Kuršių marios, nors 
užterštos, vanduo nešvarus. Po dau
gelio metų vėl išgirstu gegutes 
kukuojant. Gandrų šiose vietose 
esama tikrai labai daug, pievos 
apsemiamos vandeniu ir jiems čia 
tikras rojus.

Būnant Rusnėje, teko sutikti, 
buvusio kareivio Artūro Sakalausko, 
artimus gimines, kurie tik prieš porą 
dienų buvo susitikę su jo tėvais ir jie 
pasakojo neįtikėtinus dalykus apie šį 
jaunuolį, kuris, tarnaudamas kariuo
menėje, būdamas labai doras, geras 
sportininkas ir sąžiningai atliekantis 
savo būtiną karinę tarnybą, buvo 
priverstas kraštutinėmis priemonėmis 
ginti save, nes jis buvo verčiamas 
atlikti žeminančius seksualinius dar
bus. Jam buvo deginami kojų padai. 

tyčiojamasi iš jo, galva buvo kišama į 
tualetinį puodą ir net buvo bandomas 
kolektyviai išprievartauti. Neišlaiky
damas to, paėmęs automatinį šautuvą, 
nušovė aštuonis, jį kankinusius ir 
prievartavusius aziatus kareivius. Už 
tai buvo suimtas, laikomas griežčiau
sioje izoliacinėje priežiūroje, kur ir 
susirgo sunkia psichine liga, prarasda
mas net savo kalbą ir galvodamas tik 
apie savižudybę. Tuo metu jis buvo 
gydomas griežto režimo specialioje 
ligoninėje. Tėvai, aplankę jį, negalėjo 
savo tikro vaiko pažinti. Taip jis buvo 
pasikeitęs, o dar jam grėsė mirties 
bausmė. Visu šiuo reikalu labai

tautos Šventė Adelaidėje
Tautos šventės minėjimą pradėjome 

šventės išvakarėse, šeštadienį: Prasi
dėjo minėjimas Tautos Himnu ir 
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmi
ninko J. Stačiūno šiai dienai pritaikytu 
trumpu, bet prasmingu žodžiu per 
lietuvių radijo valandėlę. Šia proga 
ypatingai buvo gerai pritaikyta, radijo 
valandėlės vadovės J. Vabolienės į 
juostelę įrašyta, profesoriaus V. 
Skuodžio kalba sakyta per Lietuvių 
Bendruomenės Seimą Kanadoje. Pro
fesorius V. Skuodis dvidešimčia punk
tų aiškiai nusako ko iš mūsų laukia 
dabartinė Lietuva ir kokia kryptimi 
išeivijos. lietuviai turėtų pakreipti 
veiklos gaires, kad galėtume aktyviau 
prisidėti prie mūsų Tautos laisvės 
atgavimo. Jo pareikštas mintis turėtų 
gerai įsisąmoninti visi tie, kurie 
trokšta laisvės mūsų Tautai.

Tautiečių į minėjimą prisirinko 
gana daug. Programos pranešėja Anita 
Baltutytė pasveikino gausiai susirin
kusius ir tarti žodį pakvietė J. 
Stačiūnų. Susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę. 
Pirmininkas įžanginiame žodyje pa
reiškė viltį dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, suminėjo įvykusius 
ir vykstančius neįprastus pasikeitimus 
Lietuvoje, kurie ir duoda nemažai 
pagrindo tikėti šviesesne ateitimi. Jis 
pabrėžė, kad lietuvių tauta, nežiūrint 
kokioje sudėtingoje ir sunkioje istori
nėje padėtyje buvo, kelio į laisvę 
niekuomet neatsisakė ir neatsisakys. 
Šių metų šventės proga, mes galime 
tik didžiuotis savo tautos gyvybine 
ištverme, jos drąsa, jos ryžtu kovoje į 
laisvę.

Lina Jablonskytė ir Dana Baltutytė 
paskaitė S. Šakytės eilėraštį "Išken- 
tusiems įšalusį inferno". Šio eilėraščio 
žodžiuose giliai išsakytos mūsų tautos

VAKARONE
Adelaidės pensininkų klubas visada 

pasižymėjo darbštumu ir ypatingai 
(domių subuvimų rengimu, įvairiau
siomis progomis. Periodiškai rengia
mos popietės, susirinkimai, neretai su 
bingo lošimais. Gana dažnai ruošiamos 
ir mėgiamos išvykos net už valstijos 
ribų. Nežiūrint minėtų dažnų rengi
nių, klubas spėja suruošti ir vakaro
nes. Viena iš jų buvo suruošta 
rugpjūčio mėnesio 21 dieną Lietuvių 
namuose.

Susirinko gana nemažas svečių ir 
klubo narių būrys. Akį džiugino 
gražiai ir gausiai nukloti stalai. 
Atidarydamas klubo vakaronę, klubo 
pirmininkas M. Pareigis šiltai pasvei
kino visus susirinkusius ir maloniai 
palinkėjo linksmai praleisti laiką. Jo 
linkėjimai nebuvo tarti veltui, akor
deono muzikai griežiant, visi sukosi 
linksmame šokio sukūryje. Klubo 
šeimininkė su talkininkėmis parūpino 
šiltus pietus ir kavutę su pyragėlis, 
kuriuos buvo galima nusipirkti. Valdy
bos narių žmonos lankė svečius, 
platindamos, čia labai populiarius, 
loterijos bilietus. Atėjus laikui, valdy

susirūpino ir pirmieji pradėjo akciją 
Leningrado apygardos gyventojai, nes 
jis tarnavo toje srityje. Dabar, į jo 
išlaisvinimo reikalą labai plačiai 
įsitraukė ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, reikalaudamas, kad Artūras 
Sakalauskas būtų atvežtas ir gydomas 
Lietuvoje, tuo pačiu ir visiškai 
išteisintas.

Kelionė į Rusnę ir atgal, aplankant 
Šilutę ir kitus pakelės miestus, buvo 
labai gera ir graži, tuo labiau, kad 
buvęs Žemaičių plentas dabar tapo 
puikia autostrada.

Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.

kančios. Klausant jų, norisi šaukti: 
"O, Dieve, už ką baudi!" Toliau 

programoje sekė liaudies dainų ir 
tautinių šokių pynė, kurią puikia 
interpretacija atliko moterų oktetas 
ir vyreniųjų tautinių šokių grupė. 
Išgirdome dar negirdėtų dainų ir 
išvydome dar nematytų šokių, ku
riems vadovavo B. Lapšienė, o dainas 
paruošė G. Vasiliauskienė. Publika šią 
tautinio lietuvių liaudies meno pynę 
šiltai įvertino užtarnautais plojimais.

Sietynas Kubilius padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį "Klei- 
vio talismanas". Sietyną prisimenu dar 
jo vaikystėje, kada mažasis stebino 
savo neįprasta atmintim deklamuojant 
ilgiausius eilėraščius. Dabar atrodo, 
Sietynui Bernardas Brazdžionis yra 
dvasinis įkvėpėjas, juo jis gyvena 
jausmuose,gestuose ir balso modulia
cijose. Klausytojui tai kelia pasigėrė
jimą, džiugina tokiu būdu ryškėjantis 
jo talentas.

"Žilvino" tautinių šokių jaunimo 
ansamblis, vadovaujamas R. Sabeckio, 
su entuziazmu, energingai sušoko 
"šustą", "Malūną". Programos pabai

goje išsirikiavo Adelaidės "Lituania" 
choras. Moterys gražiai padainavo 
kompozitoriaus St. Šližio "Gintaro 
kraštas". Mišrus choras padainavo J. 
Gaižausko "Tėviškės klevai", L. J. 
Šimučio "Į naują žygį", V. Juozapai- 
čio "Graži mūsų žemė". Chorui 
dirigavo G. Vasiliauskienė. Patrioti
nės dainos puikiai skambėjo keldamos 
Tautos šventės nuotaiką ir kėlė viltis 
Lietuvos atgimimui ateityje.

Minėjimo apeigos baigtos vainiko 
padėjimu ir vėliavų nuleidimu, kurį 
pravedė LKVS "Ramovė". Sugiedota 
Tautos Himnas ir "Marija, Marija".

Elena Dainienė

bos narys A. Mačiukas, kaip tikras 
profesionalas sumaniai pravedė lote
riją. Varžytinių keliu buvo parduoti 
du tortai, gauti pinigai prisidėjo prie 
lėšų telkimo ir smagios vakaro 
nuotaikos. Bendrai paėmus, varakonė 
praėjo puikiai, tikrai šeimyniškai 
jaukiai, smagiai tarpusavyje besi
šnekučiuojant. Jautėsi malonus drau
giškumas, ir, manau, ne vienam buvo 
pati geriausia proga atitrūkti nuo 
vienatvės, pabendrauti savųjų tarpe.

Nemažai teko įdėti darbo šios 
vakaronės paruošimui tiek valdybos 
nariams, tiek jų talkininkams. Pensi
ninkų klubui linkėtina ir tolimesnės 
sėkmės. Visi liko laukti sekančios 
vakaronės.

Ona Baužienė.
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Agnė Lukšytė

Žinias apie Airiją nuolat skaitom 
spaudoje dėl nepaliaujamų teroro 
veiksmų Ulsteryje, šiaurinėje Airijos 
dalyje. Mus airiai domina, nes yra 
lietuviams giminingi. Iš daugelio 
istorinių veikalų išryškėja, kad keltai 
(Celts) kadaise buvo tos pačios kilmės 
kaip ir baltai. Žymusis vokiečių 
kalbininkas profesorius dr. Wolfgang 
Schmid savo reikšmingame kalbotyros 
veikale teigia, kad keltų kalbos 
šaknys glūdi baltų prokalbėje. Keltų 
kalba yra visiškai skirtinga nuo anglų 
kalbos. Airijoje svajojama apie atgai
vinimą keltų kalbos. Net ir Australi
joje intelektualai keltai yra susibūrę į 
vienetą. Susirinkę jie kalbasi keltų 
kalba ir dainuoja senas keltų dainas, 
kurių keletas dar yra išlikusių.

Manoma, kad pirmieji žemdirbiai į 
Airiją atvyko 3000 metų prieš 
Kristaus gimimą nuo Viduržemio 
jūros. Galbūt jie buvo senieji Europos 
gyventojai, išpažįstą matriarchalinę 
dievybę. Jie Airijoje paliko akmeni
nius - megalitus antkapius su (vairiais 
nesimetriškais išraizgymais.

Keltai su savo kalba ir kultūra 
atvyko j Airijos žemyną gal net prieš 
bronzos amžių. Archeologinės iškase
nos rodo, kad geležies amžiuje keltai 
sukūrė taip vadinamą "La Tene" 
kultūrą. Jie buvo veržlūs, visur 
emigravo, su ginklų pagalba įsikūrė 
svetimose šalyse ir susimaišė su 
vietiniais gyventojais. Pirmame am
žiuje po Kristaus gimimo keltai išliko 
tik Airijos žemyne, Britanijoje, kal
nuotoje > Wales srityje ir keliose 
Škotijos vietovėse. Laikui bėgant, "La 
Tene" stiliaus meniški išdirbiniai 
pasidarė trafaretiški, abstraktūs, su
stingusių formų.

Pabaigoje aštunto amžiaus po 
Kristaus gimimo j Airijos pakrantes 
prądėjo veržtis vikingai, vadinami ir 
"Norsemen”. Istoriniuose veikaluose 
vikingų tėvynė nurodoma prie Baltijos 
jūros. Kadangi Airijoje krikščionybė 
pradėjo įsigalėti nuo penkto amžiaus, 
tai daug turto buvo sukaupta vienuo
lynuose. Vikingai vienuolynus api- 
plėšdavo ir įvairius artifaktus išga
bendavo. Vėliau vikingai pradėjo 
kurtis Airijoje. Jie buvo puikūs 
organizatoriai, (kūrė miestus: Dublin, 
Cork, Wexford, Limerick bei kitus 
mažesnius. Vikingai nevertė airių 
išsižadėti savos kalbos, papročių bei 
tikėjimo. Vedybų keliu susimaišę su 
airiais patys tapo krikščionimis. 
Vikingai airiams atidarė prekybos 
kelius į tolimus kraštus. Vikingai buvo 
labai kūrybingi meno srityje. Airių, 
menui jie padarė stiprią įtaką. 
Abstraktus, trafaretiškas airių menas 
įgavo naujas, judrias formas. Dėka 
vikingų meno airių menininkų akiratis 
buvo praplėstas. Neseniai Airijos 
archeologai kasinėjo Dubline vikingų 
vietoves ir įsitikino, kad airių 
meninikų išdirbiniai antroje devinto 
amžiaus pusėje rodo, stiprią vikingų 
įtaką. Sidabro ir geležies išdirbiniai 
tapo aukšto meninio lygio, išdabinti 
susipynusiomis žydinčių krūmokšnių 
šakomis; žalumynais, susiraičiusiais į 
apskritimus; vingiuotomis paukščių 
plunksnomis, galvomis, snapais bei 
ryškiomis akimis. Aukštojoje Škotijos 
srityje užtinkami to paties stiliaus 
papuošalai, nes vikingai irgi buvo 
įsikūrę. Dubline rasta ypatingai daug 
tokių artifaktų, ypač sagių tokių pat 
kokios randamos ir Lietuvoje. Airių 
archeologai nustatė, kad vikingų ir 
keltų vienuolynų menininkai tampriai 
tarpusavyje bendravo.

Vikingų meno stilių iš susipynusių 
krūmokšnių šakų, susiraičiusių žalu
mynų ir paukščių pavidalų, norvegai

Airijoje, Ahenny - Tipperary vietovė
je vikingų stiliaus akmeninis kryžius 
pavadinimu "North Cross" išlikęs nuo 
VIII-to amžiaus po Kristaus gimimo. 
Kryžius be Kristaus, su saulės ratu ir 
išskaptuotais įvairiais ornamentais.

pavadino Ringerike stilium. Norvegi
joje, Ringerike vietovėje išlikę ryškūs 
to stiliaus pavyzdžiai. Kitas vikingų 
meno stilius, tai susiraitę žvynuoti 
žalčiai, gyvatės ir patraukliai išbrėžti 

gyvulių pavidalai. Norvegai tokį stilių 
pavadino Ūme pagal Urnes bažnyčią 
Norvegijoje, kurioje nuostabiai iš
reikšti įvaizdžiai iš susirangiusių 
žvynuotų žalčių ir laisvos kompozici
jos gyvulių pavidalai. Dvylikto am
žiaus pradžioje airių menininkai 
vykusiai sujungė tuos abu stilius: 
Ringerike ir Ūme. Airijoje yra 
išlikusuų kryžių, kurie visiškai to 
paties stiliaus kaip ir lietuviški 
kryžiai. Škotijos Islay ir lona vietovė
se yra grupės tokių kryžių.

Maždaug nuo 600 metų po 
Kristaus gimimo baltai visur veržėsi. 
Jie įsikūrė Prancūzijoje, Normandijos 
pusiasalyje. Pagyvenę maždaug 150 
metų jie įsiveržė į Angliją 1066 
metais. Anglijoje jie statė pilis iš 
akmens.

Romos popiežius 1155 metais 
specialia bule Airiją padovanojo 
Anglijai. Anglai su normanų (baltų iš 
Normandijos pusiasalio) pagalba įsi

veržė į Airiją, atėmė iš airių žemes, 
palikdami juos beteisiais ir dideliame 
skurde. Pamažu į Airiją pradėjo 
skverbtis protestantizmas. Anglijoje 
1641 metais vyko civilinis karas. 
Šiaurės Airijoje tuo pasinaudojo 
katalikai ir Portadown mieste išžudė 
tūkstančius protestantų. Jų lavonus 
sumetė į Bann upę, kuri plaukia per 
Portadown miesto vidurį. 1690 metais 
liepos mėnesį protestantų kunigaikš
tis William III-sis iš Orange sumušė 
katalikus Boyne vietovėje. Ta kova 
vadinasi "Boyne mūšis”. Šiais laikais 
kiekvienais metais protestantai Por
tadown ir kituose miestuose žygiuoja 
liepos mėnesį minėdami išžudytus 
protestantus Portadown mieste ir

"Boyne mūšį". Žygiuodami jie dėviįj 
tamsiais kostiumais ir būna pasipuošę § 
gelsvai - rausvais kaspinais su § 
violetiniais ornamentais. Jie žygiuoja § 
katalikų apgyventose gatvėse. Kar- § 
tais įvyksta ir muštynės. §

Po 1690 metų Anglijoje užviešpa- § 
tavo Cromwell. Jis davė įsakymus § 
Airijoje, kad pasiturintieji airiai 

perleistų savo turtą anglams. Airius į- 
pradėję žiauriai bausti už kalbėjimą | 
keltų kalba, vertė pasisavinti anglų 
kalbą. Katalikus labai paniekino. § 
Dubline katalikai nebeturėjo jokių § 
teisių parlamente. Pradžioje 18 to § 
amžiaus katalikai nebeturėjo teisės § 
balsuoti, tapti mokytojais, būti žemės § 
savininkais. Tarp katalikų ir protes- § 
tantų išsivystė gili neapykanta, nes > 
Ulsteryje ir šiais laikais protestantai 
visur turi pirmenybę prieš katalikus.

Po I-mojo Pasaulinio karo tik 1921 
metais Airija, išskyrus šešias Ulsterio § 

valstijas, tapo laisva, valdoma paria- § 
mento ir prezidento, renkamo septy- § 

neriems metams, tačiau reikalus su § 
užsieniu tvarkė Anglija. 1949 metais § 
Airijos respublika tapo visiškai laisva, 
net išstojo iš britų Commonwealtho 
protesto ženklan, kad U Isteris tebėra 
anglų okupuotas. Ulsterio protestan
tai pageidauja anglų valdžios, tačiau 
katalikai jos nenori.

Airijos respublikoje pagrindinės 
pajamos yra iš žemdirbystės ir 
turizmo. Kai kurie armijos kariai 
priklauso I.R.A. organizacijai. Jie 
šiaurės Airijoje bombarduoja policijos 
pastatus ir vietoves, kuriose yra anglų 
kareiviai. Airijos respublikos valdžia 
oficialiai smerkia tokius veiksmus, 
tačiau dauguma laisvosios Airijos 
gyventojų pritaria I.R.A. organizaci
jos veiklai, nes nori, kad Ulsteris 
taptų laisvas ir susijungtų su laisvu 
Airijos kraštu.

Žymi airių archeologė - profesorė 
Maire de Paor savo veikale "Early 
Irish Art" išryškino daug istorinių 
žinių apie Airiją, nors ir nagrinėjo 
airių meniškus išdirbinius, pabrėžda
ma svarbią vikingų meno įtaką. Viena 
akademike airė labai šiltai atsiliepė 
apie vikingus, nes jie įsikūrę Airijoje 
sugebėjo draugiškai su airiais ben
drauti ir vedybų keliu susimaišė su 
airiais. Jos nuomone airiai yra stipriai 
susimaišę su baltais.

§
§

i
§

§

§

Tautos šventės proga, Hobarto lietu
viai skelbia plataus masto

Vikt;oro Petkaus 
išlaisvinimo vajų

Kreipiamės į visus pasaulio lietu
vius, humanistines organizacijas ir 
prijaučiančius vietos gyventojus, pra
šydami susivienyti vieno sąžinės 
kalinio išlaisvinimui, rašant laiškus 
Sovietų Sąjungos vadui Michailui 
Gorbačiovui.

Sąžinės kalinys Viktoras Petkus, 59 
metų amžiaus, Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjas, kovotojas už žmo
gaus teises, yra kalinamas jau 32 
metus. Buvo suimtas ir teistas 4 
kartus, šiuo metu yra silpnos sveikatos 
ir jam dar likę 5 metai bausmės.

Tikimės iki Naujų Metų išsiųsti 
10.000 laiškų.

Visi junkimės į Viktoro Petkaus 
išlaisvinimo vajų.
Mr. M. S. Gorbachew
General Secretary of the Communist 
Party of the USSR, Kremlin, Moscow, 
USSR.
Dear Mr. Gorbachew,

I respectfully ask you to order a 
release of VIKTORAS PETKUS, a 
Lithuanian prisoner of conscience. 
Petkus has been sentenced four times, 
and he has spent so far, a total of 32 
years in concentration camps and 
prisons, and he is in poor health now.

Yours sincerely .................

§

§

TRUMPAI
IŠ VISUR

Šiaurės jūroje vėl užsidegė viena iš 
naftos platformų, šį kartą, išskyrus 
vieną asmenį, pasisekė evakuoti visą 
platformos įgulą. Naftos platforma, 
kurioje kilo gaisras,yra judamojo tipo 
ir dirbo apie 200 kilometrų į rytus nuo 
Škotijos krantų.

Didžioji Britanija ištrėmė tris 
Čekoslovakijos diplomatus. Manoma, 
kad jie buvo įvelti į karinės technolo
gijos paslapčių vagystę per paskutinę 
aviacijos parodą Farnborough vieto
vėje.

Pagerbti Australijos 200 metų 
jubiliejų, į Sydnejaus uostą atplaukė 
šešiasdešimt karo laivų, šių laivų 
įgulas sudaro 17.000 jūreivių iš 
dešimties valstybių. Su Didžiosios 
Britanijos laivyno kontingentu at
plaukė ir Anglijos karalienės Elžbie
tos sūnus Jorko hercogas.

Irano karo laivai pradėjo valyti 
Persų įlankos vandenis nuo kadaise 
pačių iraniečių paliktų minų.

įtampai Persų įlankoje atslūgus, 
amerikiečiai planuoja nutraukti naf
tos pervežimo laivų apsaugą karinių 
laivų palydomis. Tačiau, artimiausioje 
ateityje, jie nėra numatę atitraukti 
savo karo laivų iš Persų įlankos 
vandenų.

Izraelis tapo aštuntąja pasaulio 
valstybe, sugebėjusia raketos pagalba 
radijo ryšių satelitą iškelti į erdvę. 
Kitos, tai galinčios valstybės, be JAV 

ir Sovietų Sąjungos, yra Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Kinija, Japonija 
ir Indija.

Nors pirmasis Izraelio satelitas yra 
tik eksperimentinis, ir nukris į žemę 
po poros mėnesių, arabų pasaulyje šis 
įvykis sukėlė rimtą susirūpinimą.

Pasibaigė Lebanono prezidento 
Amin Gemayel šešių metų kadencija 

prezidento poste, kuris vis dar
Į neužimtas naujo valstybės vadovo, 

kadangi krikščionių maronitų frakci-
§ jos nesusitaria dėl visiems priimtino 
§ kandidato.
§ Šalyje atsirado dvi vyriausybės. Be 
§ ligšiolinio ministro pirmininko sunito 
§ Selim al - Hoss,pretenzijas į valstybės 
§ valdymą reiškia ir maronitas genero- 
§ las Michael Aoun, pasitraukiančio 
> prezidento Gemayel paskirtas laikina 

vyriausybės galva. Tokia politinė 
) padėtis šalyje kelia galimybes pilieti- 
| nio karo atsinaujinimui.

Š *
§ Japonijos imperatoriaus Hirohito 
§ sveikatos būklė šiuo metu yra visai 
§ pablogėjusi ir gydytojai neturi daug 
§ vilties dėl jos pagerėjimo. Visas 
§ viešąsias imperatoriaus pareigas per- 
§*ėmė sosto įpėdinis princas Akihito.
§ e
| Naujoji Zelandija veda derybas su 
* Sovietų Sąjunga dėl sovietų žvejybos 
| laivyno aptarnavimo Naujosios Zelan- 
įj dijos uostuose. Sovietai stengiasi 
į išsiderėti teisę " Aeroflotolėktu- 
§ vams nusileisti Naujojoje Zelandijoje, 
§ atskraidinant žvejų laivų įgulų pa

mainas.

Sovietų įstaigos įspėjo Australiją, 
kad jų sušlubavęs žvalgybinis sateli
tas "Cosmos 1900" gali grįžti į 
atmosferą šiomis dienomis, subyrėda- 
mas ir pabardamas savo skeveldras 

§ plačiame plote. Ypač pavojingas 
§ satelito energijos šaltinis 50 kg. 
§ uraniumo.
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G. UMARUI AUKSO MEDALIS

Gintautas Umaras, dviratininkas iš 
Klaipėdos, tapo pirmuoju lietuviu 
Seoulo olimpiadoje laimėjusiu aukso 
medalį, 4000 metrų distancijoje 
nugalėjęs australietį D. Woods.

Toje pačioje distancijoje, keturių 
dviratininkų grupėje, be dviejų rusų, 
du lietuviai Gintautas Umaras ir 
Artūras Kasputis,įveikę Rytų Vokie
tijos ketveriukę, laimėjo olimpinį 
aukso medalį.

Gintautas Umaras yra geriausias
Lietuvos dviratininkas. Trisdešimt 
šešerias dienas metuose išbuvo užsie
nyje, dalyvaudamas įvairiose tarptau
tinėse dviračių lenktynėse ir pasiruo
šime olimpiadai.

Džiaugiamės ir sveikiname mūsų 
tautiečius su auksinėmis sportinėmis 
pergalėmis, turėdami viltį, kad sekan
čioje pasaulinėje olimpiadoje 1992 
metais sulauksime naujų jų pergalių 
jau po lietuviška trispalve.

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ |
ORGANIZACINIS KOMITETAS Į

Pranešame, kad III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėms yra 
numatytos sekančios bilietų kainos: Į

Žaidynių atidarymui 5 doleriai. i
Žaidynių varžyboms visose aikštėse ir salėse 2 doleriai dienai.
Žaidynių uždarymui 5 doleriai. į
Nuolatinis bilietas visoms varžyboms (įskaitant atidarymą ir

i uždarymą) 14 dolerių. Į
Jaunimui iki 14 metų įėjimas nemokamas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįtintu m iiiiiiiiiiiitimiii linini imi m iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii HimiiiiniHtim

—AUKOS—
Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi

siems, kurie paskutiniuoju metu parė
mė mus savo aukomis:

$ 1217 - Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba.

$ 287 - Geelongo LSK "Vytis".
$ 250 - Adelaidės Moterų Rankdar

bių būrelis.
$ 170 - Sydnejaus LSK "Kovas" 

garbės nariai.
$ 150 - Adelaidės ateitininkai 

(jaunimo koncerto pelnas).
$ 140 - Adelaidės LSK "Vytis".
Po $ 100 - EŽY klubas (Sydnejuje), 

F. Skabeika.
$ 50 - PALMD "Moterų Sekcija".
Po $ 50 - Lietuvių "Caritas" ir šv. 

Kazimiero parapijos taryba, LKV 
"Ramovė" Adelaidės skyrius, J. Ci
bulskis, A. Žilys.

$ 40 - A. Gudas.

Paskutiniu laiku Australijos Lietu
vių Fondo valdyba parėmė:
Mūsų Pastogė" Nr.39 1988.10.3 pusl.6

Po $ 30 - A. Kaspariūnas (Vlc.), 
Adelaidės ateitininkai . sendraugiai.

$ 25 - A. ir A. Urnevičiai.
Po $ 20 - E. ir S. Dainiai, L. 

Radzevičienė, A. Merūnas, L. ir J. 
Beinoravičiai.

Po $ 15 - P. Snarskis, J. Poškus.
Po $ 10 - D. Pyragiūtė-Gordon, B. 

Launikaitienė, J. Purvinė, P. Smolskis, 
J. Morkūnas, G. Pečiulienė, E. ir P. 
Matiukai, Č. Pečiukaitis, J. ir V. 
Vosyliai, A. Vitkūnas.

Po $ 5 - J. Germanas, A. Gudelis, 
J. Belzitis, G. ir B. Straukai, J. ir A. 
šereliai.

$ 3 - K. Skiperytė.
$ 2 - A. Alvikas.

Visiems sportuojančio jaunimo rėmė
jams reiškiu gilią padėką.

J. Jonavičius
III PLSŽ K-to pirmininkas

Adelaidės Skautų stovyklos rengi
mo komitetą - 1000 dolerių,

D.L.K. Vytenio Šaulių Kuopą už 
eksponatų paruošimą Valstybiniam 
muziejui Canberroje - 500 dolerių,

Adelaidės Apylinkės valdybą - 600 
dolerių,

Lietuvių Studijų Sambūrį Tasmani- 
joje - 650 dolerių,

L. Pocienę Adelaidėje, knygos 
"Contemporary Lithuanian Bookpla
tes" išleidimui - 200 dolerių.

20 dolerių aukojo - J. Lizdenis 
(45)N.S.W., pagerbdamas A. A. Al
fonsą Šerną mirusį prieš ketverius su 
puse metų.

A. A. Antanui Boveiniui Melbourne 
mirus, vietoj gėlių aukas surinko Vyt. 
Vaitkus: 100 dolerių iš dr. R. Šarkio 
(260). 50 dolerių - A. Savicko (159). 
Po 20 dolerių - V. ir R. Savickų (40), 
V. ir B. Vaitkų (145). Po 10 dolerių - 
M. Didžio (295), S. Eimučio (30), J. 
šėkienės (38), M. Sodaitienės (20), Pr. 
Šarkio (95). 5 dolerius - J. Žitkevi
čienės (25).

A. A. Ignui Rubaževičiui mirus, 
vietoj gėlių aukojo 20 dolerių - J. 
Krasauskas (45).

50 dolerių aukojo - Ern. Matulionis 
Vic. (62).

A. A. Genovaitei Šemienei Mel
bourne mirus, vietoj gėlių aukojo 100 
dolerių - Melbourne Socialinės Globos 
Moterų draugija (560) ir 20 dolerių - 
J. ir M. Antanaičiai (185).

A. A. Oną Jakutienę pagerbdama 
aukojo 24,59 dolerius - A. Adomėnie- 
nė (U.S.A.).

Tautos šventės proga Melbourne 
aukojo:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIH

TAUTOS

PERTHAS
Per Tautos Fondo įgaliotinį Viktorą 

Skrolį aukojo:
100 dolerių - M. G. B. 40 dolerių - 

E. ir G. Petrukėnai. 20 dolerių - V. ir 
L. Skroliai ir 10 dolerių - O. 
Liutikienė.

SYDNEJUS
Tautos Šventės proga, Sydnejaus ir 

apylinkių lietuviai Lietuvos laisvės 
reikalams aukojo:

Po 100 dolerių - Henrikas Meiliūnas 
motinos Elenos Zenkevičienės dviejų 
metų mirties sukaktyje, Jonas Ra
kauskas Sibiro tremtinių aukų atmini
mui. 30 dolerių - prelatas P. Butkus. 
Po 20 dolerių - V. Račkauskas, J. ir E. 
Černiauskai, S. Jarmalauskas, A. 
Jokantas. 12 dolerių - P. Burokas. Po

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V
DVIEJU CHORU KONCERTAS

Sydnejiškiai nėra užmiršę artimos 
bendrystės su Newcastle lietuviais. 
Tai artimiausia lietuvių kolonija su 
kuria labai glaudžiai vis buvo palaiko
mas ryšis per Apylinkių valdybas, 
asmeniškos giminystės ryšius ir per 
chorus. Didžiausias bendravimas pra
eityje buvo palaikomas tarp abiejų 
kolonijų chorų. Tai buvo mūsų 
bendros lietuviškos veiklos žiburėlis, 
kuris tęsėsi neužgesęs daugelį metų.

Sydnejaus ir Newcastle lietuviai šį 
mūsų bendravimą didžiai vertino ir 
rėmė. Vienasis Newcastle lietuviško
sios veiklos svarbiųjų darbuotojų 
buvo ir yra Stasys Žukas, o šalia jo 
visų darbų talkininkė žmona Colette. 
Jis daugelį metų dalyvaudavo Dainų 
šventėse su Newcastle lietuvių choru 
ir į vieną iš Dainų švenčių Melbourne, 
yra nuvežęs chorą "Daina". Negalint 
atvežti Newcastle lietuvių choro, 
Sydnejaus "Daina" vėl jungiasi 
prie bendros dainos Stasiui Žukui 
vadovaujant Newcastle vokiečių cho
rui "Lorelei".

Sutikime jį taip, kaip ir anksčiau. Jis 
visada buvo ir yra lietuviškos dainos 
mylėtojas, pradėjęs bendrystę su

ATI TAISYMAS
"Mūsų Pastogės" 38 numeryje, 

antrame puslapyje, Krašto valdybos 
pirmininkės D. Baltutienės pranešime 
buvo išleista "Age" žurnalisto Mi
chael Bernard pavardė.

Sakinys turėjo būti parašytas se
kančiai: Simpoziume dalyvavo daug 
žymių asmenų, jų tarpe: "Age" 
žurnalistas Michael Bernard, darbie- 
čių senatorius Barney Cooney, "The 
Australian" dienraščio etninis repor
teris dr.Anthony Endrey, Q.C.

Redakcija

50 dolerių - V. Stagis (1140). Po 20 
dolerių - J. šniras (360), P. Dranginis 
(285), M. Prašmutienė (225), A. 
Butkutė (110), P. Morkūnas (170), J. ir 
Z. Pranckūnai (372) ir V. Jakutis 
(379). Po 10 dolerių - R. ir E. Šemetai 
(230), J. Bruožis (22), I. O'Dwyer 
(100), A. Zubras (533), Z. Jokūbaitis 
(110), J. Metrikas (20), B. Prašmutaitė 
(125), P. Lazutka (80), J. ir S. 
Meiliūnai (982), Br. Sadauskas (59), 
A. ir V. Balnioniai (20), J. Zenius (10), 
A. ir A. Kesminai (235), G. Baltutytė, 
J. ir E. Balčiūnai (950), V. Žemaitis 
(35), A. Mucėniekas (95), V. ir G. 
Ališauskai (660). Po 5 dolerius - M. 
Gigalienė, R. Jurevičius (40), R. 
Rakūnienė (8), J. Stankevičius, Jz. 
Kvietelaitis (107), A. Klimas (77) ir 
Linas Šeikis. 2 dolerius - V. Mačys.

Širdingas ačiū V. Vaitkui už 
surinktas aukas ir visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

EON DUI

10 dolerių - A. ir L. Kramiliai, J. 
Sakalauskas, P. Armonas, A. Lingė, 
Meilė Gerdvilaitė - Spence, V. 
Gerdvilis, E. Šliogerienė, V. Rušienė, 
V. Petniūnienė, B. Paskočimas, J. 
Makūnas, A. ir P. Pečiuliai, P. 
Zubrickas, N. Čelkienė, V. Kondrac- 
kas, E. ir P. Nagiai, A. Lėveris, J. 
Judickas. Po 5 dolerius - St. Pačėsa, J. 
Koliavas, A. Česnavičius, Z. ir Iz. 
Vičiuliai, J. Skuodas, O. Palaitienė, Pr. 
Andriukaitis, V. Račiūnas,*!,. Pimpė, 

J. Buzinskas, V. ir P. Antanaičiai, B. 
Ropienė. Po 2 dolerius - J. Gatavičius, 
Ad. Laukaitis. 4 dolerius - K. Eirošlus.

Visiems aukotojams ir rinkėjams 
nuoširdus ačiū. a. Kramilįus

Tautos Fondo atstovybės 
iždininkas

choru "Daina" A. A. Kazimierui 
Kavaliauskui vadovaujant mūsų cho
rui.

Šiame koncerte jungsime mūsų 
tėvynės meilės, jos ilgesio, gamtos 
grožio, Lietuvos laisvės kovų dainas 
su žaisminga melodija, pateikiama iš 
Stasio Žuko vokiečių dainų harmoni
zacijų. Kvietime mes palikome jiems 
atvirą dainų repertuaro pasirinkimą, 
tad galime sulaukti ne tik vokiško 
žanro, bet ir kitų melodijų.

Kviečiame sydnejiškius, kviečiame 
newcastliečius, Wollongongo tautie
čius ir visus tiek iš arti tiek iš toli. Čia 
mūsiškiai - sydnejiškiai turite laimę 
būti arti dainuojančiųjų. Ateikitel 
Kur kitur girdėsite geresnį koncertą 
jei ne lietuvių klubo didžiojoje salėje, 
patogiai sėdint prie staliukų. Po 
koncerto mūsų choristės pavaišins 
kava ir pyragaičiais už taip žemą 
įėjimo į koncertą bilieto kainą.

Iki pasimatymo spalio 23 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų, šio 
koncerto šūkis: "Daina" ir "Lorelei"! 
"Daina" - Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus, "Lorelei" - Stasys Žukas.

P. N.

RA DĖKA
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

"Kovas" valdyba reiškia padėką 
Viktorui šliteriui už video filmų 
atvežimą iš Lietuvos ir Kęstui Ankui 
už jų paruošimą ir parodymą Sydne
jaus lietuviams rugsėjo 18 dieną 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

liOdna žinia

Adolfas Obeliūnas iš Geelongo 
bekeliaudamas susirgo ir savaitę 
gydėsi Sydnejaus North Shore ligoni
nėje.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
ATSISVEI KI N ANT

Rugsėjo mėnesio 8 dieną, ilgos ligos 
iškankinta mirė Genovaitė Šemienė. 
Socialinės Globos Moterų Draugijos 
vardu su ilgamete draugijos nare, prie 
karsto atsisveikino draugijos pirmi
ninkė Em. Šelkienė.

Paskutinį kartą atsisveikindamos 
Genovaite Šemiene, Socialinės Globos 
Moterų draugijos ilgalaike ligonių 
lankytoja, norime prisiminti ir Jos 
ypatingą visuomeninio darbo suprati
mą. Ji priklausė abiem Moterų 
draugijoms, tačiau savo samarietišką 
nusiteikimą Jai buvo lengviau išreikšti 
Socialinėje Globoje, kur ji taip ryškiai 
sužibėjo ir švietė kol ją pačią liga ir 
senatvė galutinai prirakino prie sene
lių ligoninės lovos.

Ieškodami Genovaitės Šemienės 
veiklos šaknų, mes Ją surandame dar 
pačioje jaunystėje, dirbančią mokyto
ja, okupuotame Vilniaus krašte - 
Gervėčiuose, Knistuškėse, Varėnoje, 
Nočioje. Ten Genovaitė praleidžia 
dešimtį pačios jaunystės metų. Skur
džiose rytinių pakraščių mokyklėlėse 
gudėti, lenkėti pradėjusius lietuviukus 
moko tėvų kalbos. Ruošia kluonų 
vaidinimus, organizuoja chorelius, 
slaptuose būreliuose mini Vasario 
šešioliktąsias - visuomet slapukų 
sekama, įtarinėjama ir skundžiama. 
Lenkų inspektoriato baudžiama, net 
atleidžiama. 

' .i'
Tai tikra savo brolio, Vilniaus 

laisvės kovotojo Prano Žižmaro sesuo.
0 paskutiniojo karo išvakarėse 

sulauktos laisvės svaigulys - Lietuvos 
kariuomenės įžygiavimas, tautiniais

SU GARBES NARE

rūbais pasipuošusių lietuvių moterų 
eisena Vilniaus gatvėmis - trunka tik 
akimirksnį. Tuoj seka brolio Prano 
areštas ir prapultis ledinėse Sibiro 
žemėse. Seka vyro netekimas svetimai 
kariuomenei. Ir pagaliau išeivija.

Melbournas. Čia Genovaitės globo
jamų, lankomų ir dėkingų, per ištisus 
dvidešimt penkerius metus nesu
skaitysi. Daugelis jų jau miega 
amžinuoju miegu ir už juos aš tariu 
Jums, Geroji Samariete, savo draugi
jos ir jų, gilią padėką. Amžinąjame 
gyvenime, kuriuo taip giliai tikėjote, 
laukia pats didysis atpildas.

Mūsų gili užuojauta dukrai, poniai 
Didelienei, kuri taip ilgai velione 
rūpinosi, žentui, sesutei ir vaikaičiams 
- Kristinai, Vytautui, Ričardui, ku
riems velionė paliko didžiulę dovaną - 
gražią lietuvių kalbą.

Ilsėkis ramybėje, mūsų neužmiršta
ma, Garbės Nare.

K OST AS
■S d '6' d ® ia Ht & & <£ ® a » * Jš d «s

Rugsėjo 10 dieną Sydnejuje mirė 
visų gerbiamas ir mylimas Kostas 
Pelurytis.

Gimęs 1918 metais, gegužės 18 
dieną Raudoniškių kaime, Kutiškių 
valsčiuje, Utenos apskrityje.

Daugelį metų Kostą Pelurytį visi 
prisimena, kaip žmogų visada nuošir

BE L U R YTIS

džiai ir jautriai atsiliepusį į bet kokį 
pagalbos šauksmą. Prisimena jį su 
pagarba, žmogų visada gyvenusį ne 
sau, bet artimo gerovei.

Tegul būna jam lengva svetima 
žemelė.

V.A.

VIETOJ GĖLIŲ

pagerbdami
A. A.

ALFONSĄ BAJALĮ

"Mūsų Pastogei" aukoja 15 dolerių s. ir C. Žukai, po 10dolerių J. ir V. 
Česnaičiai, P. ir S. Kaipiai, v. ir E. Kutai, V, Levanavičius, C. 
Zakarauskas, po 5 dolerius V. Gasparonis, J. Statkus, Z. 
Zakarauskienė, 4.5 dolerio aukoja V. Statkus.

A. A.
ALFONSUI B AJ ALI UI

mirus, jo žmonai Donatai, sūnui Algiui, dukroms Danutei, Zinaidai, 
Rasai ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

■>> » ' ,
Jonas ir Vincas Lizdeniai, 

Violeta ir Michael Walsh, 
Steponas Klemenis

Sv. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS
Dabar mes gyvename Evangelijos 
amžiaus pabaigoje, todėl jau įvyksta 
karalystės įkūrimas. Musų Viešpats, 
paskirtasis Karalius, yra čia jau nuo 
1874 metų. Tokį liudijimą patiekia 
pranašai tiems, kurie turi girdinčias 
ausis. Formalus karališkosios valdžios 
įsteigimas datuojasi nuo Balandžio 
1878 Viešp. metų; o pirmas karalystės 
darbas, kaip mūsų Viešpats parodė 
savo prilyginimais ir pranašystėmis, 
yra surinkimas jo išrinktųjų. Per savo 
apaštalą Viešpats pasakė, kad "miru
sieji Kristuje kelsis pirmiausia," 
bažnyčios pagarbinimas bus ūmas.

Todėl Karalystė, atstovaujama mūsų 
Viešpaties ir užmigusiųjų šventųjų, 
kurie jau buvo prirengti ir pripažinti 
vertais būti "Jo kūnu," "Jo jaunąja," 
buvo įsteigta 1878 m. Todėl visa, ko 
dar reikia pilnam jos įkūrimui yra 
"surinkimas pas Viešpatį" tų "Išrink
tųjų," kurie tebėra gyvi ir pasilikę, 
kurių ištyrimas dar nepabaigtas.

Nebelaukiant kol gyvieji nariai 
pabaigs savo žemišką kelionę, kara
lystė ir jos darbas buvo tuojau 
pradėtas ir gyviesiems šioje pusėje 
užkabos yra leista "pažinti karalystės 
paslaptis" ir dalyvauti karalystės 
darbe negu įvyks jų "perkeitimas," o 
mirdami jie "nebeužmigs,"bet bus 
"perkeisti" mirties valandoje ir pada
ryti palaimintojo pirmojo prisikėlimo 
dalyviais, kaip parašyta: "Palaiminti 
mirusieji, kurie Viešpatyje miršta nuo 
dabar; Taip sako dvasia: jie turi 
atsilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai 
seka juos." - Apreišk. 14:13.

Visa tai sutinka su Šventojo Rašto 
pareiškimais, kad Dievo Karalystė 
turi būti įsteigta pirma negu jos įtaka 
ir jos-darbas atliks visišką sunaikinimą 
šio "dabarties pikto pasaulio," t. y. 
politinių, finansinių ir bažnytinių 
valdančių vyriausybių; ir tai įvyks po 
"Pagonių Laikų" pasibaigimo, - kada 
nors po 1914 m. Pažiūrėkime į kai 
kuriuos Šventraščio tekstus.

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

Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

"Baltic New" atstovas

>•4

»• t f r ,• ?

S.’ Abromavičius $10
Lietuvė $10
J. Z inkus $10
L. Simanauskas $10
V. Narušienė $6

w Aukos
BALTIC NEWS

R. Alekna $5
J. Muščinskienė $5
E. Laurinaitienė $10
L. Stašionienė $10
E. Šliogerienė $10

Niekas

mums taip pigiai nekainuoja ir žmonių 
taip brangiai nevertinamas, kaip 
mandagumas.

M. Servantesas

AS IVIE NINES DOVANOS GI MIN EN4CS 
LI ETU VOJE

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines Lietuvoje. 
Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems dovanas ten, arba, 
galima paremti finansiniai.
Pageidaujamos prekės iŠ užsienio yra šios:
Striukės - anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, sportiniai 
kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. ■*"

SIUNTINYS 1 - 1988

Vyriška arba moterišką striukė - anorakas, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai, 
puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta skarelė, 
pasiunčiant oro paštu kainuoja $300.

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 
naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.

Telef. 01 460 2592.

Statybai, prekybai, nuosavybei...
$50,000 paskola 20-čiai metų -$612 j mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. fl
$50,000 paskola 10-Čiai metų - $777 j mėn. “

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.

"Mūsų Pastogė" Nr.39 1988.10.3 pusl.7
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Aukos
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Mūsų Pastogei
”MOSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

D. Baltutienė Vic. $20
0. Baužienė S.A. $50

P. Valaitis N.T. $3
D. Ungurys N.T. $1
J. Rakauskas N.T. $1
E. Jankus Tas. $45
F. Mergl Qld. $5
H. Bukas Qld. $5
A. Vyšniauskienė Vic. $5
D. Simankevičius Vic. $5
R. A. Zakarevičius N.S.W. $5
O. Cwalinski Tas. $5
A. P. Krutulis W.A. $5
A. ir A. Nekrošiai N.S.W. $20

MELBOURNE
Lietuvių Draugijos valdyba džiau

giasi dideliu "šiupinio" pasisekimu, 
energingu, nuoširdžiu jaunimo pasiry
žimu padėti vyresniesiems.

Valdyba reiškia širdingą padėką 
visiems scenos dalyviams ir padėjė
jams, kurie nepagailėjo nei savo 
brangaus laiko, nei darbo, nei talentų.

Ypatingą padėką skiriame organi
zatoriams Brigitai ir Algiui Karazi- 
jams, už jų visokeriopą darbą ruošiant 
šį puikų koncertą ir sukvietus tokį 
gausų žmonių būrį prisidėti prie 
vertingo ir taip reikalingo darbo, 
telkiant lėšas lietuvių Sodybai Mel
bourne. Birutė Rymantienė 

valdybos sekretorė

BRISBANEJE
Dėkojame G. Žigytei ir B. Žigienei 

už skanių pietų paruošimą ir E. 
Klimienei už didžiulį tortą.

SYDNEJUJE
Kaip anksčiau taip ir šiais metais 

Sydnejaus Apylinkės valdyba praves 
padėvėtų rūbų rinkliavą Punsko 
lietuviams Lenkijoje. Kaip matyti iš 
padėkos laiškų, mūsų tautiečiams 
paramos tikrai reikia.

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
A. Savickienę, 82 John St., Lidcombe, 
netoli nuo St. Joachims bažnyčios.

Skambinti galima telefonu 6499399. 
Jeigu patiems pristatyti rūbus galimy
bės nėra, prašome skambinti A. 
Giniūnui telefonu 7874596.

Rūbų vajus tęsis iki spalio mėn. 23 
dienos. Nuoširdžiai prašome, kas gali 
iš aukotojų, pridėti po keletą dolerių 
drabužių persiuntimui. Tiktai, nedė
kite pinigų į rūbų kišenes. Perduokite 
Apylinkės valdybos nariams arba 
pasiųskite čekį A. Savickienės adresu. 
Persiuntimui reikalinga baltų paklo
džių ar panašios baltos medžiagos 
gabalų.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Canberros Skautų "Baltijos" tuntas 
kviečia Sydnejaus skautus ir skautes į 
Savaitgalio stovyklą spalio mėnesį 22 
- 23 dienomis.

Norintieji stovyklauti skambinkite 
Vyteniui Šliogeriui telefonu 508846.

ADELAIDĖJE
Spalio mėn. 16 dieną, sekmadienį, 

13 vai., Lietuvių namuose šaukiamas 
A LB Adelaidės Apylinkės nepaprastas 
visuotinis susirinkimas. Susirinkimo 
darbotvarkė: 1. Susirinkimo atidary
mas. 2. Mandatų komisijos išrinkimas. 
3. ALB Krašto tarybos atstovų 
išrinkimas. 4. Klausimai ir pasisaky
mai. 5. Rinkimų rezultatų paskelbi
mas. 6. Susirinkimo uždarymas. Tau
tos Himnas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. T«L 7081414.

SMORGASBORD

Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vai. po pietų. 
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.

Šių metų spalio mėnesio 2 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS
Kviečiame visus klubo narius gausiai dalyvauti.

Spalio 9 dieną, 3 vai. po pietų

VAKARO NE TĖVIŠKĖJE
ruošia "Sutartinės", (ėjimas 5 doleriai. Jaunimui ir vaikams veltui.

Senovinių Lietuvių liaudies dainų pynę

’’VAKARONĖ TĖVIŠKĖJE”
Sydnejaus Lietuvių klube, Bankstowne, spalio mėnesio 9 dieną, 3 

vai. po pietų ruošia "Sutartinės" moterys.
(ėjimas 5 doleriai. Jaunimui ir vaikams veltui.
Kviečiame apsilankyti visus, ypatingai jaunimą, kuriam vakaronėje 

bus gera proga išgirsti senąsias lietuvių liaudies dainas.

ALB Brisbanės Apylinkės valdyba
"^7

ALB Adelaidės Apylinkės valdyba

Lithuanian Friendly Society
Lietuvių Draugijos metinis susirin

kimas įvyks spalio mėnesio 16 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Darbotvarkėje: 1. 
Pereito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. 2. Valdybos pranešimai. 3. 
Revizijos pranešimas. 4. Rinkimai. 5. 
Klausimai ir sumanymai.

J. Patrašiūnui pasitraukiant iš 
valdybos, renkamas naujas valdybos 
narys. Kandidatus į valdybos narius, 
prašome siūlyti raštu. Pasiūlymas turi 
būti pasirašytas trijų narių ir siūlomo 
kandidato. Pasiūlymas valdybai turi 
būti pristatytas ne vėliau, kaip 7

dienos prieš susirinkimą, t. y. ne* 
vėliau, kaip iki spalio mėnesio 9 
dienos.

Balsavimo teisės perleidimo anke
tos gaunamos iš valdybos narių ir turi 
būti grąžintos valdybai iki spalio 
mėnesio 9 dienos.

Tuo pačiu pranešame įvykusios 
loterijos prizų laimėtojus. C. Lambley 
iš Newcomb laimėjo L prizą, bilieto 
Nr. 0105. P. Krutulis iš Claremont 
laimėjo II prizą, bilieto Nr.2508. dr.G. 
Mikolajūnas iš Frankston laimėjo III 
prizą, bilieto Nr.1891.

Lietuvių Draugijos valdyba

Spalio mėnesio 15 dieną, šeštadienį, Lietuvių Sodyboje Engadinėje 
ruošiama

"ATVIRA POPIETĖ"
Popietėje veiks tautinių meno dirbinių, tautinių rūbų ir gintaro 

dirbinių paroda. Šoks vyresniųjų tautinių šokių grupė ir dainuos 
"Sutartinė".

Kviečiame visus tautiečius kuo gausiau apsilankyti šioje popietėje. 
Popietės pradžia 12 valandą.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Draugijos 
valdyba

I 

i

Maironio 125 - tosiosms gimimo metinėms paminėti Sydnejaus 
Skautų Židinys rengia

POEZIJOS IR DAINŲ RO PIETĘ,

kuri įvyks spalio 16 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
namuose, Bankstowne.
Programoje: paskaita, Maironio poezija, dainuoja Gražina Zigaitytė - 
Burba ir "Sutartinė".

CANBERROS LIETUVIŲ - AUSTRALŲ KLUBAS IEŠKO <
KLUBO VEDĖJO - JOS '

Klubui reikalingas vedėjas. Tai yra pastovus darbas prižiūrėti 
sėkmingai veikiantį klubą su virš 1000 narių. Asmuo norintis šio darbo ' 
turi laisvai naudotis anglų kalba, mokėti elgtis su žmonėmis, prižiūrėti 
tarnautojus, užsakinėti prekes ir t. t. 1

Atsakingas klubo komitetui už visą klubo prekybinę ir kitą veiklą.
Alga 30.000 dolerių plius, pagalba su butu ir pensijos (superannuation) 
galimumai. Norima, kad šioms pareigoms paskirtas asmuo, galėtų , 
pradėti jas eiti kaip galima greičiau. 1

Norintieji dirbti šiose pareigose prašomi kreiptis raštu, pateikiant J 
detales apie darbo patyrimą šioje srityje ir rekomendacijas, ne vėliau, 
kaip iki spalio mėnesio 31 dienos šiuo adresu: The president

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
64 WATTLE STREET, LYNEHAM, A.C.T. 2602 J

Telephone: 49 1801 P.O. Box 19, Lyneham, A.C.T. 2602 1

Mūsų Pašto g ė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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