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Gerbiama p.Redaktore,
Su susidomėjimu paskaičiau "M.P. " 49 Nr KV-bos komentarus apie 

be precedentinį K Valdybos parinktų Krašto , Tarybos narių 
apklausinėjimą. Dabar paaiškėjo, kaip p V Neverausko vadovaujama 
KV-ba interpretuoja ALB Statutą ir kiek jie reikšmės duoda ALB 
Krašto Tarybai, kuri, pagal Statutą, yra "Vyriausias Australijos 
lietuvių Bendruomenės reikalų tvarkytojas ir jos valios 

reiškėjas ".
P V Neverausko K Valdyba skaito, kad ex oficio Tarybon įėję 

i nariai keičiasi su jų pareigų pasikeitimu. Laisvame krašte 
gyvenant, tarime pripažinti, kad gali būti įvairių nuomonių 
Šiuo ar kitu klausimu. Jei nuomonių skirtumų nebūtų, tai

■ teisininkų profesija iš vis neegzistuotų. Visgi, nesutinku su 
i KV-bos skelbiama nuomone ir jaučiu pareigą paaiškinti kodėl.

Prieš priimant vienokią ar kitokią Statuto interpretaciją, 
l,panagrinėkime ką tai reiškia. Pažiūrėkime, prie ko veda ta 
lįnuomonė, kad Krašto Taryba keičiasi besikeičiant įvairių ALB 
lįdalinių vadovų sąstatams, ar pagal Krašto Valdybos nuospren- 
■į džius, nepasitarus nei su Krašto Tarybos pirmininku, nei 
inepagarsinus tariamos Tarybos sąstato.
į Tokia interpretacija veda prie keistų, ALB Tarybą griaunančių 
jišdavų. Pavyzdžiui, p V Neverausko vedama K Valdyba "išbraukė" iš 
ALB Tarybos abu jos vicepirmininkus,, bei buvus.į Krašto Valdybos 
Pirmininką, nors jis yra ir PLB Seimo narys. Išbraukta ir visa 
eilė kitų ALB Tarybos narių iš Sydnėjaus.

Dar blogiau atrodo, kai pradedame svarstyti tokio ex oficio 
Tarybos narių kaitaliojimo potencijales pasėkas. Pavyzdžiui, 
galima būtų teigti, kad dalis Tarybos sesijos sprendimų yra 
neteisūs, nes sesijoje dalyvauja ir balsuoja atstovai, nustoję, 
būti Tarybos nariais, nes jie nebėra Krašto Valdybos nariais, 
išrinkus naująją.... Kaip tik dėl tokių keistų išvadų statutas 
ir nusako, kad senoji Taryba galioja du metus. Nematau, kaip 
galima tai interpretuoti kitaip, kaip kad senoji taryba veikia 

Apastoviu sąstatu, 
į (domu pastebėtiį įdomu pastebėti, kad praėjusios Krašto Valdybos 1984m 
lapkričio mėn 20 dieną paskelbtas Tarybos sąrašas užvardintas "A 

' L B Krašto Taryba 1984- 1986 metams."
Yra dar ir daugiau pavojų lengvavališkai kaitaliojant Tarybos 

sąstatą. Pavyzdžiui, įvyksta nesusipratimas vienoje ar kitoje 
apylinkėje ir atsiranda du jos "pirmininkai". Krašto Valdyba 
kviečia Tarybos posėdį padėti išspręsti kuris pirmininkas 
teisėtas. 0 kuris jų "ex oficio" balsuoja Tarybos posėdžiuose? 
Pasidaro auksinė proga bendruomenės skaldymui.

Gaila, kad kaikurie Krašto Valdybos teigimai jų pareiškime, 
išspausdintame "M.P. " 49 Nr, neatatinka faktams. Pareiškimo data 
28.11.1985. Jame teigiama, kad "ligi šiol Krašto Valdyboje 
protestų ar paklausimų negauta". Gi p V Neverausko laiške, su ta 
pačia data, rašytame man dėl vieno per mane jiems prisiųsto 
skundo, sakoma, kad "su jo keliamais netikslumais nesutinku". 
/Atseit, Krašto Valdybos Pirmininkas buvo gavęs bent vieną skundą 
tuometę kai Krašto Valdybos pareiškimas teigė kitaip. O skundų 
yra ir daugiau.Sydnėjuje bent du KV-bos laiškai Tarybos nariams 
tavo neteisingai adresuoti ir tik per laimę pasiekė adresatus. 
Tad toli gražu ne taip jau puikiai tas apklausinėjimas buvo 
nuorganizuotas, kaip kad teigiama. Visgi, mano nuomone, tai nėra 
blogos valios pasėka, bet gal daugiau komunikacijos trūkumas.
Ir Krašto Taryba ir Valdyba ir LB Spaudos Sąjungos Valdyba dirba 

bendruomeninį darbą ir, pagrinde, turi tuos pačius siekius, 
teikia pastebėti, kad niekas nei į ALB K Tarybą nei į kitus 
lendruomeninius postus nesiveržia. Tad labai gaila, kai tokiu 
irubiu nesiskaitymu stačiai stumte stumiame tokius veiklius, 
•aktinius jaunesnės kartos žmones, kaip kad Tarybos 
icepirmininkai . Vien tik dėl to, nesutinku su p Neverausko ir jo 
,Valdybos teigimu, kad "abudu vicepirmininkai yra iškritę iš 
arybos. "
Baigdamas noriu pabrėžti, kad ateities Tarybai teks 

išnarplioti šią painiavą, kurion įėjo mūsų Krašto Valdyba.

A P Kabai la (Dr)
ALB Krašto Tarybos Pirmininkas

Kęstutis Trimakas, Ph.D.
Pasaulio lietuvių Anketos direktorius

Pasaulio lietuvių anketa jau yra 
įvykęs faktas. Nuo šių metų pradžios 
kelių mėnesių laikotarpy ši anketa 
buvo paruošta, suredaguota lietuvių 
kalba, išversta j anglų, ispanų, 
portugalų ir vokiečių kalbas, atspaus
dinta, išplatinta ir surinkta t centrinę 
būstinę Čikagoje. Anketų dar vis 
atsiunčiama, gi atsiųstų anketų 
duomenų dalis jau sudėta j kompiuteri 
skaičių analizei.

Paskleistų anketų skaičius dar 
tiksliai nežinomas, nes šalia atspaus
dintų 12,000 Čikagoje, kurių didžioji 
dalis bus išplatinta, spausdino ir 
platino kai kurie atskiri kraštai. 
Užpildytų ir atsiųstų anketų skaičius 
artėja prie 3,000. Kai bus galutinai 
surinkta ir suskaičiuota, tas skaičius 
gali'viršyti 3,000. Tai imponuojantis 
skaičius.

Atsiliepusiųjų gausa prašoko anke
tos organizatorių viltis. Lietuviškoji 
visuomenė neįpratusi pildyti anketų. 
Be to, ši anketa nebuvo trumpa, be to, 
joje pasitaikė ir tokių klausimų, prie 
kurių reikėjo stabtelti ir pagalvoti. 
Dėl tokių sunkumų kai kas gal 
anketos ir neužpildė. Nežiūrint to, 
3,000 užpildytų anketų skaičius rodo, 
kad didelė dalis lietuvių kilmės 
žmonių matė Šios anketos vertę, 
suprato jos reikšmę ir pašventė 
pakankamai laiko ją užpildyti. Tai

rodo jų pačių visuomenini subrendimą 
bei sugebėjimą bendram labui paskirti 
savo laiko bei dėmesio. Už tai jiems 
patiems priklauso pirmoji mūsų pa
dėka bei įvertinimas.

Prie anketos pasisekimo daug prisi
dėjo jos platintojai. Organizatorius 
pasiekė žinios, kad kai kurie platin
tojai buvo ypač uolūs. Žinoma, 
pasitaikė ir tokių, kurie turėjo 
sunkumų platinti arba patys nedėjo 
pakankamai pastangų. Anketų pa
skleidimas vyko {vairiais būdais: 
susibūrimuose, paštu, iš rankų i 
rankas. Visiems vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie anketos 
paskleidimo nuoširdžiai dėkoju.

Šios anketos darbas buvo ir tebėra 
darbas "pribėgom". Jokio oficialiai 
tam darbui paskirtų ir apmokamų 
žmonių nėra: jei taip būtų buvę, 
anketos paruošiamieji darbai, o taip’ 
pat apskaičiavimas dabar vyktų be 
susitrukdymų. Dabar gi visi anketos 
projekte be savo darbo pragyvenimui, 
turi ir daugiau pareigų lietuvių 
visuomeninėj veikloj. Tai reikia turėti 
omeny, žvelgiant į keturis mėnesius 
užtrukus) anketos paruošimą, o taip 
pat j dabar neseniai prasidėjusi 
duomenų analizavimą. Užtruko ir

nukelta į 3 psl.

ALB KRAŠTO TARYBOS XIX SESIJOS KORESPONDENCINIO 
BALSAVIMO PRAVEDIMUI SUDARYTOS KOMISIJOS 

AKTAS 1985.XII.4 d.

Pagal Australijos Lietuvių Bendruomenės Statuto II skyriaus 15-tą 
paragrafą sudaryta balsavimo pravedimui komisija, susidedanti iš ALB 
Krašto Garbės Teismo nario Juozo Lapšio (komisijos pirmininko), ALB 
Krašto Valdybos nario Leono Gerulaičio, ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos nario Jono Stačiūno, ALB Adelaidės Apylinkės Garbės Teismo 
narės Marijos Petkūnienės ir ALB Krašto Tarybos atstovo Jono Bočiulio, 
patikrino paštu gautus, užkllijuotus 68 (šešiasdešimt aštuonis) .balsavimo 
vokus, juos atidarė ir, suskaičiavusi balsus, rado:

Krašto Valdybos laikysenai pritaria 41 (keturiasdešimt vienas)
Krašto Valdybos laikysenai nepritaria 26 (dvidešimt šeši)
Negalioja (abi eilutės išbrauktos) 1 (vienas)
Viso 68
Priedas: 68 atidaryti vokai ir 68 balsavimo kortelės.

J. Lapšys, Pirmininkas
L. Gerulaitis
J. Stačiūnas
M. Petkūnienė
J. Bočiulis.
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LIETUVOS KRIKŠTAS IR 
KRIKŠTYTOJAI

(sutrumpintas J. Kavaliūno straipsnis)

Lietuvos valdovas, Mindaugas, ap
sikrikštijo 1251 m. su savo šeima, 
dvariškiais bei dideliu būriu lietuvių ir 
1253 m buvo vainikuotas Lietuvos 
karaliumi. Jis pasirūpino įsteigti 
vyskupijų, pirmąją Lietuvoje, ir parsi
kvietė i Lietuvą kunigų bei vienuolių 
skelbti Kristaus mokslą. Gavęs krikštą 
per Livonijos vokiečių ordiną, tuojau 
apsisaugojo nuo bet kokios vokiečių 
(takos valstybės ir tikėjimo reika
luose, išsirūpindamas, kad vysk-ja 
priklausytų tiesiog nuo popiežiaus ir 
pačią Lietuvą pavesdamas popiežiaus 
globai. Šiuos Mindaugo žygius isto
rikas Paulius Šležas laiko "neįver
tinamos reikšmės mūsų istorijoj dar
bu" ("Bandymas apkrikštyti Lietuvą 
Algirdo ir Kęstučio laikais", Tiesos 
kelias, 1932, 783 p.).

Mindaugo darbą panašiai vertina ir 
litas Lietuvos istorikas Zenonas 
Ivinskis: "Mindaugas buvo pirmasis, 
kuris nukreipė lietuvių tautą į 
Vakarus:...pirmasis, kuris užmezgė 
santykius su Apaštalų Sostu, nu- 
siųsdamas pas popiežių savo pasiun
tinius. Mindaugas pats ir jo dvariškiai 
su gausiu būriu priėmė lotynišką 
krikštą, kuris bent simboliškai turėjo 
reikšti visos jo tautos krikštą, nes 
valdovo krikštijimasis paprastai reikš
davo ir visos tautos krikštą. Taip pat 
Mindaugo laikais įkurtoji vyskupija' 
buvo padaryta nepriklausoma nuo 
kaimyninių hierarchų. Pagaliau Min
daugas gavo iš popiežiaus karališką 
karūną, visoje septynių šimtmečių 
lietuvių tautos istorijoje būdamas 
vienintelis karūnuotas karalius. Kas 
frankams buvo Klodvigas, lenkams - 
Mieškas, o vengrams šv.Steponas, tas 
lietuviams yra Mindaugas. Jis buvo ne 
tik Lietuvos suvienytojas, sėkmingai 
užbaigęs jau nuo seniau prasidėjusį 
valstybės vienijimo procesą, bet 
lietuvių tautos veidą jis nukreipė tuo 
reikšmingu keliu, iš kurio ji vėliau 
nebeišklydo. Visi Mindaugo įpėdiniai, 
kurie vedė derybas dėl krikšto, 
tegalvojo apie lotynišką krikštą" 
("Krikščionybės kelias Lietuvon", 
Laiškai lietuviams. 1958. 142-143p.).

Mindaugo išsirūpinimo, kad pop. 
Innocento IV įkurta Lietuvos vysku
pija priklausytų tiesiog Šventąjam 
Sostui, atseit, kad veiktų kaip atskira 
Lietuvos bažnytinė provincija, reikš
mė buvo pripažinta ir nepriklausomoj 
Lietuvoj, praėjus septyniems šimtams 
metų: kai 1926 m. buvo atkurta 
Lietuvos bažnytinė provincija, buvo 
išleistas įvykiui atžymėti medalis, 
kurio vienoje pusėje buvo pop. Pijaus 
XI ir ark. Skvirecko atvaizdai, o 
kitoje pusėje - pop. Innocento IV ir 
Mindaugo meto Lietuvos vyskupo 
Kristijono atvaizdas.

Mindaugo nužudymas 1263 m. buvo

IIar apie Viini avis 
katedrų ir S-v. 
Kazimiero. palaikus

Per neapdairumą "M.P." Nr. 48 
("Polėkiai"), rašant apie Vilniaus 
katedrą įsibrovė netikslumas, o iš 
tikrųjų net du. Katedros kūrėjas yra 

didelis smūgis Lietuvos valstybei ir jo 
įvestai krikščionybei. Bet valstybė 
nežlugo, neišnyko ir krikščionybė. 
"Mindaugo įvestoji krikščionybė ne
žlugo. Kai valdovai iki pat XIV a. galo 
vedė derybas dėl krikšto, vienuoliai 
varė tylų misijų darbą" (Z. Ivinskis, 
ten pat, 167 p.). Kitas istorikas, kun. 
Viktoras Gidžiūnas, tyrinėjęs vienuo
lijų veiklą Lietuvoje IX-XV a.a., taip 
pat rado, kad pranciškonai ir domi
ninkonai turėjo Lietuvoje savo misijų 
židinius iki Lietuvos antrojo krokšto 
1387 m. (pig. V. Gidžiūnas, "Vienuo
lijos Lietuvoje IX-XV amžiais". 
Suvažiavimo darbai VI, 1969, 243- 
274p.).

"Vytenio rūpesčiu apie 1300m. 
Lietuvos graikų tikėjimo gyventojams 
Naugarduke buvo įkurta atskira 
metropolija, bet ji, tegyvavus 30 
metų, žlugo" (Z. Ivinskis, Lietuvos 
istorija, 1978, 223 p.). O 1312 m. 
Vytenis prašė popiežiaus legatą ir 
Rygos arkivyskupą atsiųsti pran
ciškonų, kuriems norėjo pavesti 
vienuolyną ir naujai pastatytą baž
nyčią. Gedeminas 1323 m. kvietė į 
Lietuvą pranciškonus aptarnauti 
dviem bažnyčiom Vilniuje ir vienai 
Naugarduke. "Kęstučio laikais Lie
tuvoje krikščionybė oficialiai nebuvo 
įvesta. Betgi jos įtaka...buvo aiški, 
ypač kunigaikščių rūmuose Vilniuj ir 
Trakuose...Algirdo laikais bajoras 
Goštautas, būdamas katalikas, įsteigė 
ir pranciškonų vienuolyną, parsi- 
kviesdamas iš užsienio vienuolių...- 
Trakų rūmuose turėjo gyventi vienuo
lių...; tokių vienuolių turėjo būti ir 
Vilniuje" (P.Sležas, ten pat, 798-794 
p.). Suminėęs daugiau duomenų, P. 
Šležas prieina išvados, "kad tiek 
kunigaikščių rūmuose, tiek pačioj 
lietuvių visuomenėj krikščionybė,, 
nors ir pamažu, taisėsi kelią (ten pat, 
794 p.).

Bet iš kitos pusės, nors krikš
čionybė, pirmą kartą Mindaugo ofi
cialiai Lietuvoje įvesta, neužgeso, bet 
ir nepasklido po kraštą. Valdovams 
esant pagonims, ji buvo tik tole
ruojama, o tuo metu Lietuvoje 
buvusių nedaugelio vienuolių toli 
gražu nepakako misijoms Ir tautos 
didelė dauguma tebegyveno pago
nybėje. Reikėjo naujo impulso. Juo 
buvo Gedimino vaikaičiai - Jogaila ir 
Vytautas, patys 1386 m. apsikrikštiję 
ir atnaujinę Mindaugo krikštą masiniu 
krikštu 1387 m. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje ir 1413 m. Žemaitijoje.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Jo
gaila, 1386 m. drauge su Vytautu 
Krokuvoje apsikrikštijęs ir tapęs 
Lenkijos karaliumi 1387 m., pradžioje 
atvyko su būreliu lenkų kunigų į 
Vilnių Lietuvos krikštyti. Talkino 
pranciškonai, nuo seniai Vilniuje

Stuoka - Gucevičius, o šv. Kazimiero 
koplyčioje tėra tik šio šventojo 
karstas, jo palaikai yra pervežti į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią Antakalnyje. 
Žemiau pateikime ištrauką iš B. 
Kviklio knygos "Vilniaus vyskupija" 
("Lietuvos bažnyčios" 5 tomas), kaip 
jį duoda "Tėviškės žiburiai” š.m. Nr. 
48:

Vykdant nutarimą perkelti šv. 
Kazimiero Relikvijas į Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią Vilniuje, 1959.10.9 12 
vai. susirinkome prie Katedros durų - 
aš, kan. Jonas Ellert. Vilniaus dekanas 
Konst. Gajauskas. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios klebonas, Rel. Kulto įga

Tarptautiniame Eucharistiniame Kongrese.
Delegacija iš Lietuvos su prel. A. Bačkiu 1985 m. rugpjūčio Inėn. Nairobi 
prie šv. Tomo Akviniečio seminarijos. Iš k. į d. - kun. J. Baltušis, kan. K. 
Gaščlūnas, kun. A. Bitvinskas, prel. A. Bačkis, vysk. J. Preikšas, kimš V. 
Vaičiūnas, kun. J. Jonys, kun. J. Juodelis.
gyvenę. Lietuvos valdovo sostinėje 
Vilniuje vykdytas krikštas turėjo 
reikšti oficialų viso krašto krikštą. Iš 
Vilniaus Jogaila važinėjo ir į kitas 
vietoves, skatindamas krikštytis. Tais 
metais buvo pakirkštyta 30,000 žmo
nių, įkurta Vilniaus vyskupija, įs
teigtos septynios parapijos. Romos 
katalikų tikėjimas buvo paskelbtas 
lietuvių valstybiniu tikėjimu. Nauja- 
krikščiams lietuviams buvo uždrausta 
vesti ruses ir tekėti už rusų, kol 
rusiškoji pusė nepriims katalikų ti
kėjimo. Šis naujas atsigręžimas į 
Vakarus ir užkirtimas kelio stažia- 
tikybei ir rusų įtakai buvo ir vėliau 
reikšmingas lietuvių tautos istorijoje.

Toliau Jogailos darbą energingai 
tęsė Vytautas., 1392 m. tapęs 
Didžiuoju Lietuvos kunigalkš iu. Lai
mėjus Žalgirio mūšį ir Tomo taika 
1411 m. atgavus Žemaičius, 1413 m. 
Vytautas Ir Jogaila nuvyko Žemaitijos 
gilumon, aiškino lietuviškai krikš
čionių tikėjimą ir įsakinėjo krikštytis. 
Pradėtos Žemaitijoje statyti pir
mosios bažnyčios, kurių 1417 m. buvo 
jau aštuonios. 1417 m. įsteigta 
Žemaičių vyskupija su katedros 
bažnyčia Medininkuose. Vytauto siū
lymu, pirmuoju vyskupu buvo konse
kruotas Vilniaus katedros klebonas 
Motiejus iš Trakų, kuris mokėjo 
lietuviškai. Išviso, "Žemaičių krikš- 
čionintojas ir parapinių bažnyčių 
statytojas yra buvęs ne Jogaila, o 
Vytautas (Z. Ivinskis, Laiškai lie
tuviams, 1959, 131 p.). Anot Kons
tancos bažnytinio susirinkimo įgalio
tinio, "jis (Vytautas) buvęs šio švento 
darbo pradininkas ir tvarkytojas - 
inceptor et director" (Z. Ivinskis, ten 
pat, 131 p.).

Buvo padarytas galutinis posūkis 
krikščionybėn, Ir ji nuolat augo. XV a. 
gale Lietuvoje jau buvo 109 baž
nyčios: 91 Vilniaus ir 18 Žemaičių 
vyskupijoje. Lietuviškiausia liko Že
maičių vyskupija. Žemaičių krikštas 
ir pati Žemaičių vyskupija, veikusi 

liotinio p. Pušinio Įstaigos tarnautoja 
pil. Stankaitė, Venckutė ir Vilniaus 
Miesto Vykdomojo Komiteto fonot- 
dielo atstovė Prokopjeva; ji atrakino 
bažnyčios duris ir visi nuėjome ( 
švento Kazimiero koplyčią.

Sukviesti darbininkai ėmėsi darbo 
nukelti sidabrini karstą nuo altoriaus 
žemėn. Atvožus karstą buvo išimtas iš 
jo medinis karstelis, apmuštas audek
lu, ataustu auksu. Karstelis rastas 
užrakintas dviem raktais, apie kuriuos 
niekas nieko negalėjo pasakyti, kur jie 
būtų. Šventų Relikvijų apžiūros 
nebuvo galima padaryti. Nutarta ją 
daryti prieš grąžinant (žodis neišskai
tomas) prirenkant raktus. 

nuo jos įkūrimo 1417 m. ligi Lfetm 
bažnytinės provincijos atkūrimo Ii 
m., turi itin reikšmingą vietą Lietu* 
ir jos krikščionybės istorijoje, ii 
istorikų manymu ( žr. Z. Ivinskio, 
Liulevičiaus, A. Šapokos), Žemaiti 
krikštas švęstinas drauge su antruoj 
masiniu Lietuvos krikštu, prade 
1387 m., nes minėto Žemaičių krik) 
metu Žemaitija jau buvo ir toliau i 
Lietuvos dalis...O krikštas, pradėt 
1387 m. sostinėje Vilniuje, oficiali 
reiškė visos Lietuvos krikštą.

Trijų Lietuvos valdovų vari 
susiję su Lietuvos krikštu: Mindau 
Jogailos ir Vytauto. Jų nuopeta 
aukštai vertino ir Roma. Pop. Inm 
centas IV, pagerbęs Mindaugą kan 
liaus vainiku, vadino jį ypatią 
Romos bažnyčios sūnumi - "fili 
specialis sanctae Romanae Eccli 
siae" (plg. Z. Ivinskis, Lietum 
istorija. 1978, 173 p.). Ir praėj 
penkerlems metams po Mindas 
mirties, pop. Klemensas IV vadino 
(1268 m) šviesaus atminimo valdovo 
"clare memorie Mindota" (Z. Ivinski 
t.p., 191 p.), (vertindamas Jogailoj 
Vytauto darbus, "popiežius Martyn 
V 1418 m. paskyrė juodu vii 
Lietuvos ir Rusijos žemių apaštalu 
kaisiais vikarais žemiškuose dalo 
kuose..." (Z. Ivinskis, Laiškai lieto 
viams, 1959, 113 p.).

1987 m. sukanka ir 600 metų m 
Vilniaus vyskupijos (steigimo. 1 
centras Lietuvos sostinėje Vilniuj 
bet ji dar nepriklauso Lietuvi 
bažnytinei provincijai, o Vilniai 
katedra, kaip ir daugelis kitų Lietuvi 
bažnyčių, okupantų, valdžios uždą 
ryta. Neturi laisvės Lietuva, u 
krikščionybė joje. Jubiliejinius meh 
rengiamės švęsti su viltimi, m 
"Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė 
Ps 45/46).

Iš "Vyskupo informacija", Votl.Ni

Išnešus (duodant?) pagarbą i 
Katedros karstelį, padėjome jį lengvi) 
mašinos sėdynėje; aš pats ir kan 
EUert prisiglaudėme prie šoferi 
sėdynės, padarėm per miestą liūdn 
(...) tylomis kalbėdami rožančių 
niekam nežinant, kokią brangenybi 
vežame. Prie šv. Petro ir Povili 
bažnyčios šventoriaus vartų sutiki) 
senelis kun. d-ras Juozas Stankevi
čius, bažnyčios vargonininkas p 
Žebrovskis ir viena moterėlė. Nuly- 
dėjome šv. Relikvijas į dešinę koplyčit 
už parengto altoriaus. Aš tylomi 
atkalbėjau naują Šv. Kazimiero litą 
niją. kiti dalyviai kas sau pasimeldėm 
ir išsiskirstėme.
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

A.Š švęsiu atskirai!
Kaip žinome, Lietuvos katalikų 

bažnyčia ruošiasi 1987 metais minėti 
ššeSių šimtų metų Lietuvos krikšto 
ssukaktį.

Pasirodo, kad ne visi lietuviai 
stutinka su bažnyčios nuomone dėl to 
1 krikšto svarbumo.

Mat, šitas krikštas yra Jogailos 
kkrikštas, kurį jis pravedė Lietuvoje 
piagal Krėvos sutartį 1387 metais.

Toje sutartyje, Lietuva po krikšto, 
"prisišliejo prie Lenkijos visiem am
žiam”.

Lotyniškai tas punktas (ketvirtas) 
skamba: "terrassuas Litvanae... regni 
Rtonae perputuo applicare".

Amerikos lietuvių spauda (ne 
(katalikų bažnyčios įtakoje) įrodinėja, 
I kad tikrasis Lietuvos krikštas buvo 
I pravestas Mindaugo 1251 metais, o ne 
Ibgai/os.

Laikraščiai cituoja lietuvių, vo- 
I kiečių ir net lenkų istorikų duomenis, 
kkurie patvirtina, kad Mindaugas ne tik 
apsikrikštijo bet ir "sukūrė atskirą 
Lietuvos bažnytinę provinciją" 
(Kun.dr. K. Matulaitis).

PAŠA ULI O 
LIETU VI U 
AN KETĄ 
-UŽPILDE 3000! 

atkeltą išjpsl.

tebeužtrunka pats anketos paruo
šimas kompiuteriui: pvz. vienos anke
tos skaičių perrašymas rašomąja 
mašinėle užtrunka 5-6 mln., vienam 
asmeniui 3,000 anketų - apie 7 darbo 
savaites, po 40 vai. į savaitę. 
Galutinai visų anketų duomenų 
apskaičiavimai dar užtruks mėnesius.

Šis pasaulio lietuvių apklausinėjimo 
projektas yra Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės švietimo - auklėjimo sky
riaus žinioje. Šį projektą vykdo prof, 
dr. Kęstučio Trimako vadovaujama 
komisija, kurią, šalia jo, sudaro PLB 
valdybos vykdomasis vicepirm. prof, 
dr. Tomas Remeikis, prof. dr. Dalia

Popiežius Innocentas IV ne tik 
suteikė Mindaugui karaliaus karūną, 
bet ir gailėjosi jam mirus, vadindamas 
Mindaugą "garbingos atminties Lie
tuvos Karalius, nužudytas nedorių 
žmonių"(Prof. A. Alekna).

Trumpai - Lietuvos katalikų baž
nyčia arba ignoruoja tuos istorinius 
faktus arba, paprastai kalbant, nori 
pataikauti Jogailai ir Jogailaičiams.

Mes čia, Australijoje, turime labai 
susipratusius "sielos vadovus" - visi 
ateininkai, skautai ir sportininkai, 
įdomu, kaip jie aiškina tą Jogailos 
krikštą, kuris nieko gero, bet šimt
mečius vargo ir nelaimių, atnešė mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Galbūt reikėtų tą jubiliejų pa
skelbti gedulo metais.

Būdamas lietuvis - žemaitis aš 
nepripažįst u Jogailos krikšto, bet 
minėsiu, jeigu Dievas man leis, 2001 
metais Lietuvis krikšto 750 metų 
sukaktį.

V. BAKAITIS

Katiliūtė - Boydstun, prof. dr. Jolita - 
Narutienė ir PLB valdybos vicepir
mininkė švietimo - auklėjimo reika
lams Birutė Jasaitienė. Anketos 
duomenų analizei kompiuteriais yra 
pakviestas Alfredas Juška, M.A. Savo 
patarimais daug padeda SPSS-X kom
piuterių programos specialistė dr. 
Marija Norušytė.

Anketos pirmieji duomenys bus 
pateikti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ruošiamojoje Tautinės sąmonės 
išlaikymo išeivijoje mokslinėje konfe
rencijoje š.m. lapkričio 23-24 d.d., 
Čikagoje, o po to - Penktajame 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziume, 
š.m, lapkričio 30 d., taip pat Čikagoje.
P.S.

Ypatinga padėka Australijos lietu
viams, gausiai atsiliepusiems į šią 
anketą - platinusiems ir ją užpildžiu- 
siems.

Daugelis patenkinti...

Gerbiamieji tautiečiai!
Spaudos Sąjungos nariai!

Labai liūdna skaityti spaudoj, kad 
vyksta tokie dalykai! Kad Krašto 
Valdyba, taip ardo mūsų bendruo
menę, tai yra tiesiog stebėtina. Aš 
kalbėjau su keliais "Mūsų Pastogės" 
skaitytojais ir jie yra "Mūsų pastogės" 
leidimu labai patenkinti. Visi labai 
stebisi, kad vyksta tokie dalykai. 
Krašto Valdyba, pasikeis, o spaustuvė

Nepažįstu, bet...

Gerb. p. Redaktore.

Nepažįstu aš Jūsų ir nežinau kaip 
atrodote, tačiau jaučiu kad esate 
tauri jaunos kartos lietuvaitė, kuri 
nepabūgo paimti taip sunkias ir 
nedėkingas "Mūsų Pastogės" redakto
riaus pareigas. Tamsta, kiek supratau, 
esi žurnalistė ir neabejoju žinai, kad 
spauda buvo, yra ir bus vienas 
galingiausių ginklų pasaulyje. Gink
las, kuris gali pasiekti toliau nei 
atominė bomba. Šiandieną mes čia, 
tremtyje, tik ir turime tą vienintelį 
ginklą, kuriuo galime sėkmingai tęsti 
laisvės kovą Lietuvai.

Mes čia virš 30 metų garsiai 
rėkėme, kad jaunuoji karta nenori 
prisidėti savo darbu prie bendruo
menės veiklos. Dabar, kai Tamsta 
atsiradai, tai Jūsų vardą linksniuojant 
prasidėjo jau labai nepageidautinas 
skilimas mūsų bendruomenėje. Mūsų 
garbingi ir nusipelnę Bendruomenės 
atstovai pradėjo tarpusavyje jau 
nebesutarti. Kodėl? Nenorom darosi 
išvada, kad, kažin kas pradėjo 
knaisiotis Bendruomenės pamatuose, 
norėdamas sugriauti mūsų vieningą 

yra vienoj vietoj ir Spaudos sąjunga 
yra atsakinga. Krašto Valdybai yra 
daug kitų reikalų tvarkyti. Reikėtų 
palikti Spaudos sąjungą ramybėje. 
Daugelis skaitytojų yra patenkinti 
dabartine redaktore. Tik glaudus visų 
bendradarbiavimas atneš taiką ir 
ramybę mūsų bendruomenei!

Spaudos Sąjungos narė
O. Liutikienė 

Perthas

Kovą. Ant Tamstos asmens yra 
pilamas nešvarus vanduo. Kodėl Jūs 
tylite ar iš viso nedrįstate? Tikiu, kad 
apsiimdama dirbti tą nedėkingą darbą 
turėjai tyrą lietuvaitės patriotinį 
jausmą padėti tai laisvės kovai. 
Manau, atėjo pats laikas Jums pačiai 
pasisakyti per savo vedamuosius ir 
duoti suprasti įtarinėtojams, kad nėra 
taip, kaip kad galvojama.

Pamėgink taip, kaip Amžinybėn 
iškeliavęs buvęs "M.P." redaktorius, 
doras lietuvis Vincas Kazokas. Jis 
savo vedamaisiais straipsniais mokėjo 
jautriai ir giliai pasibelsti į kiekvieno 
lietuvio širdį, parodydam as kas dary
tina būnant tremtyje ir kaip vieningai 
siękti laisvės Lietuvai. Esate žurna
listė, nemanau, kad tai būtų Jums 
sunku padaryti. Gal Jūsų straipsniai 
išblaivys tuos dūmus ir sustabdys tą 
taip neskanų bendruomenės nesuta
rimą.

Truputi palengvinti Jūsų darbui 
pridedu čia $ 300 auką "Mūsų 
Pastogei".

Sėkmės Jums!
Jus gerbiąs

Z. Sipavičius iš Canberros

Tautinis kalėdojimas
Man gyvenant Naujoje Zelandijoje.' 

žemaitis Zigmas Inta sugalvojo, kad 
reikia organizuoti TAUTINIUS 
KALĖDOJIMUS. Ta mintis jam kilusi, 
kai iš Australijos atvykęs kunigas 
kelis sykius kalėdojęs kaipo religinis 
kalėdotojas. Tai buvo prieš daugel 
metų. Rods, kad bažnytinis kalėdo
jimas jau Išnyko Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje, nes, be bažny
tinių rinkliavų, lietuviai išsiuntinėtus 
vokelius prieš Kalėdas gražina su 
pinigais. Inta siūlė vykdyti tautinius 
kalėdojimus imituojant Lietuvoje bu
vusius katalikiškus kalėdojimus.

į kalėdotojų sąstatą jis siūlė mane. 
Aš sutikau ir siūliau jį, bet jis atsisakė 
kaipo neatitinkąs mudviejų nusta
tytoms sąlygoms. Tos sąlygos buvo 
tokios: būti paaukojus bent šimtą 
dolerių Tautos fondui ar Lietuvių 
fondui, skaityti (aišku, ir prenu
meruoti) bent porą lietuviškų žurnalų 
ir savaitraščių ir savo namų biblio
tekėlėje turėti bent vieną iš Ame
rikoje išleistų lietuviškų enciklo
pedijų. Neįraginau Into tas sąlygas 
išpildyti, bet jis pasisiūlė kalėdninkus 
savo automobiliu vežioti. Tada aš į 
kalėdotojus pasiūliau a.a. Česlovą 
Liutiką. Jis protestavo sakydamas, 

kad jis skaitęs laikraštyje, jog šimtinę 
dolerių aukavę jis, jo žmona, dukra ir 
sūnus ir padalijus ant keturių jo auka 
$25. Man jį įtikinus, kad Liutikas ne 
viena, bet abi lietuviškas enciklo
pedijas turi, kelis lietuviškus savait
raščius prenumeruoja ir dargi lietu
višką dienraštį, yra aktyvus lietu
viškoje veikloje, Zigmas jo "nebe- 
brokino". Pagal nustatytas sąlygas 
trečio kalėdotojo nesuradome, o Inta 
užsispyrė, kad būtų keturi, nes 
Lietuvoje katalikų kalėdotojų buvę 
keturi.

"Du - ne kalėdnikai" - Zigmas 
tvirtai pasakė. Nei Česlovas, nei aš 
savo automobilių neturėjova, nei 
tada, nei vėliau, o sunkius krepšius su 
knygomis, žurnalais, laikraščiais ir po 
tomą enciklopedijų tampyti jau ir 
tada buvo ne mudviejų jėgoms.

Zigmas iškėlęs, sakyčiau, auksinę 
mintį, savo užsispyrimu ir nedosnumu 
lietuviškiems fondams pats užslopino, 
bet mudu su Česlovu progoms 
pasitaikius po kelias enciklopedijas 
įsiūlėva ir du Auklando lietuvių įnašus 
($200) Lietuvių fondui laimėjova.

Po keturiolikos metų Intos iškeltą 
mintį apie Tautinį kalėdojimą gaivinu. 
Jei ši mintis išplis po lietuviškas 

kolonijas, tai ne kam kitam, o 
žemaičiui Zigmui Intai bus didelė 
garbė, nes jis bus žinomas kaipo 
siunčiąs šimtines Tautos Fondui ir 
Lietuvių Fondui, nebepasitenkinąs 
vien "Mūsų pastoge", bet prenume
ruojąs dar kelis lietuviškus laikraščius 
ir turįs ENCYCLOPEDIA LITUA- 
NICA arba LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJĄ.

Šia proga siūlyčiau neapsiriboti 
vien lietuviškos spaudos platinimu ir 
pinigų rinkimu lietuviškiems fondams 
ir organizacijoms, bet ir priminti su 
vaikais lietuviškai kalbėtis, leisti 
vaikus į svaitgalio mokyklas ir 
litanlstinius kursus. Toli nuo lietu
viškų kolonijų gyvenančius raginti 
pirkti plokšteles ir kasetes su įkalbė
tomis lietuvių kalbos pamokomis.

Kalėdotojų sąstatas pagal reikalą 
turėtų būti keičiamas - mažinamas ar 
didinamas. Pavyzdžiui, numatant ap
lankyti vienišą asmenį ar šeimą, kurių 
nė vienas iš kalėdotojų nepažįsta 
reikėtų surasti, kad ir neatitinkantį 
kalėdotojo reikalavimų lietuvį tam 
vienam kartui, kad jis pirmas įžengtų į 
savo bičiulio ar pažįstamo kambarį ir 
pirmas pradėtų kalbėti, ko atvykę.

Kalėdoti reikėtų tik pas lietuvius, 

nutolusius nuo lietuviško gyvenimo ir 
vaikus auklėjančius nebe lietuviškoje 
dvasioje. Lietuviai kunigai, daly
vaudami Tautiniame kalėdojime daug 
laimėtų ir religiniai, atitraukdami 
lietuvius nuo lenkiškų ir australiškų 
pamaldų ir pritraukdami prie lietu
viškų.

Žydas nuo žydo ir norėdamas negali 
pasislėpti - jis surandamas ir trau
kiamas į žydų bendruomenes. Šios 
savybės pasimokykime iš jų ir mes. 
Daug laimėsime, jei neleisime pasime- 
tusiems bei pasislėpusiems tautie
čiams lietuvybei žūti.

Šia proga kreipiuosi į Pasaulio 
lietuvių seimo ir Kraštų tarybų narius 
prašydamas rinkti į valdybas ir tokių 
pensininkų, kurie savo lėšomis važi
nėtų ar skraidytų su tautiniais 
kalėdojimais - tautinėmis misijomis, 
kaip tai darė buvęs PLB pirmininkas 
Juozas Bačiūnas ir Australijos lie
tuvių bendruomenės valdybos pirmi
ninkas majoras Simas Narušis.

JONAS NORMANTAS
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SYDNEJŪS

GERAI ’’DAINA” DAINUOJA!
"DAINOS" METINIAME 
KONCERTE APSILANKIUS

Padainuosius tau dainelę 
šimtabalsę, šimtabalsę, 
dainele į tavo širdį 
pasibelsiu, pasibelsiu...

Kad Sydnejaus ■" Dainos" choras jau 
31 metus užbaigė, kad jis, nežiūrint 
visokiausių nepriteklių - įskaitant ir 
naujas, balsines jėgas - vis repetuoja, 
vis ruošiasi koncertui po koncerto - 
žinome. Bet praeitų sekmadienį 
(gruodžio 8 d.) Lietuvių Klube, 
Bankstowne metinis "Dainos" koncer
tas šviežumu, baisingumu, šauniu 
dainų perdavimu nustebino ne tik 
klausytojus, bet, atrodo, ir patį 
"Dainos" chorų. Publikos prisirinko 
tiek, kad teko net "sienas plėšti" ir 
salėje netilpstančius sodinti korido
riuje...

Koncertas pradėtas 3 vai. popiet 
trumpu pranešėjos Danutės Ankienės 
įvadu, supažindinant su pirmąja miš 
raus choro dainuojama daina (ji ir 
toliau supažindino su kiekviena daina, 
duodama trumpus komentarus) - 
"Audros siaučia" (M.K. Klajūno). 

Diriguojant Broniui Kiveriui padai
nuota visa serija dainų, viena už kitų 
gražesnių: "Po aukštus kalnus" (K.V. 
Banaičio), "Kur namas mūs" (St. 
Sodeikos), "Joninių daina" (V. Budre- 
vičlaus), "0 kas pasėjo" (V. Klovos), 
"Tėvų kraštas" (M.K. Klajūno). "Šią 
naktele" (St. Šimkaus)’. Mišrus choras 
pasirodymą užbaigė jausmingąja 
"Šiaurės pašvaiste" (St. Sodeikos), 
kuri ne vienam žiūrovui ir šį kartą 
ašaras iššaukė...

Vyrų choras, pianinu palydint Br. 
Kiveriui.padainavo T. Makačino "Kur 
tas kelelis" ir "Gimtinės dangus", 
pirmųjų koncerto dalį užbaigdamas 
galingai nuskambėjusiu "Geležinio 
Vilko" maršu (St. Šimkaus).

Po 20 minučių pertraukos (kurios 
metu vyko "didysis bufeto apgulimas" 
- nes dienelė pasitaikė tokia tvanki, 
kad nežiūrint gerų vėdinimo mašinų, 
jautėsi geroka šilumėlė...) moterų 
choras, vadovaujamas dirigentės Bi
rutės Aleknaitės, akomponuojant pia
ninu Br. Kiveriui, išpildė keturias 
dainas: "Vaidilutės” (M.Petrausko), 
"Padainuosiu tau dainelę..." (L.D.), 
"Ko vėjai pučia" (Z. Venckaus), ir 
"Pavasaris" (Viltenio). Moterų choro. 

dainininkės žaviai atrodė apsiren
gusios melsvomis, baltom tulpėm 
papuoštomis sukniomis, ir jų dainos 
skambėjo švelniai, subtiliai. Sužavėti 
klausytojai tol plojo, kol bisui išsi
prašė dar vienų dainą - Br. Kiverio 
"Sapnas pajūry".

Vėl mus žavėjo mišraus choro 
dainos, dainuojamos apie beauštančią 
aušrelę, beverkiančią mergelę: "Pra
dės aušrelė aušti" (B. Budriūno), ir 
"Nurimk, sesut..." (VI. Jakubėno), 
diriguojant B. Aleknaitei, pianinu 
akomponuojant Br. Kiveriui. Pasi
keitus dirigentui - Br. Kiveriui - 
padainuotos "Šienapjūtės daina” (A. 
Budriūno), "Augo bernelis" (L. Aba
riaus) ir "Saulėtekis" (St. Sodeikos). 
.Vėl, akomponuojant Br. Kiveriui, 
diriguoja B. Aleknaitė - "Vai, upeli" 
(0. Metrikienės), "Einu per žemę" (A. 
Bražinsko), "Atsisveikinimas su giria" 
(St. Šimkaus); koncertas baigtas 
tradicine choro daina • "Vilniuj žydi 
liepos" (K. Kavecko).

Klausytojai, nesibaigiančiomis ka
tutėmis. išsiprašė dar porą dainų: 
diriguojant Br. Kiveriui padainuota 
"Man skamba toli. ' (Br. Kiverio) ir 
diriguojant B. Aleknaitei - "Jaunystė" 

(St. Gaiievičiaus).
Nebūdamas muzikos specialistus 

nedrįstu’ koncerto vertinti iš tech
ninės pusės. Man, asmeniškai jis paliko 
labai gerą įspūdį - geras dainų 
atrinkimas ir, esamomis sąlygomis, jų 
išpildymas buvo irgi pasigėrėtinas.

Užbaigus meninę dalį, žodį tarė 
prel. Petras Butkus, pasveikindamas 
chorą su ką tik išleista plokštele, 
įamžinusia choro dainas ir gerti 
pavykusiu koncertu ir apdovanodamas 
choro dirigentus stambiais knygų 
tomais. ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos pirm. Albinas Giniūnas 
bendruomenės vardu išreiškė padėką 
už šį - 31-mąjį koncertą ir įteikė 
piniginę dovaną. Neatsiliko ir choro 
vadovybė - choro pirm. Antanas 
Kramilius atsidėkodamas įteikė dova
nėles dirigentams, pranešėjai D. 
Ankienei ir nuolatinėms talkininkėms 
- L. Šarkauskaitei, L. Stasiūnaitytei. 
Pakviesti į sceną ir plokštelės 
išleidėjas - Kajus Kazokas - ir 
mecenatai, įgalinę šių plokštelę išleis
ti: Petras Ropė, Valė Stanevičienė, 
Vanda Narušienė, Leonardas Karve
lis, Jonas Sakalauskas, Pranas Saka
lauskas, Stasys Žukas ir prel. Petras 
Butkus bei kun. Povilas Martuzas.

Popietis baigtas loterija, kurios 
bilietus traukė p. Colette Žukienė iš 
Newcastlio ir p. Kerienė iš Londono.

Vyt. Šiaurys

Čia rodomi lipinukai gaunami Klubo Bibliotekoje. Tai graži ir prasminga 
Kalėdinė dovana artimiesiems, rodanti mūsų nenuilstamą kovą už 
vargstančią Tėvynę.

Bibliotekos Vedėjas

HUMAN RIGHTS^
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•1ST'VE R IMII N G O JI 
LI E T T J V A

Rašo: Julius Vėteikis

Neseniai Vakarus pasiekė 2-trasis 
numeris neperiodinio Lietuvos Jau
nimo Sąjungos pogrindyje leidžiamo 
laikraščio - žurnalo, pavadinto "JU 
VENTUS ACADEMICA".

Jo tekstų sudaro 26 mašinėle rašyti 
žurnalinio formato puslapiai. Stilius 
klasikinis, žodynas, jei taip galima 
išsireikšti, konservatyvus, be dažno
kai okupuotoj Lietuvoje šiuo metu 
mūsų rašyboj vartojamų technikinių 
terminų ir anglicizmų, kaip kotedžas, 
skveras ir kt.

Žurnale nagrinėjami gana nauji 
įvykiai, tačiau ir senesniuosius inter
pretuoja su aukšto intelekto polėkiu 
bei patikėtinu reikalo žinojimu.

Džiugu, kad sekamoj ir persekio
jamoj mūsų Tėvynėj įstengia susiburti 
drąsus, pasiryžęs ir tautiniu požiūriu 
pilnai sąmoningas jaunimas. Čia 
perspausdinamos kai kurios aktualijos 
iš Lietuvos Jaunimo Sąjungos Valdy
bos posėdžio pranešimo, kuriame 
rašoma:

" Įvyko eilinis LJS valdybos posėdis, 
kurio didesnė dienotvarkės dalis buvo 
skirta SNO paskelbtiesiems Tarptau
tiniams jaunimo metams.

LJS valdybos nariai pagerbė 
1984.10.7 nužudyto ukrainiečių tau
tos nacionalinio didvyrio. įžymaus 

■žmogaus teisių gynėjo Valerijaus 
Marčenkos atminimą.

Plačiai aptarti pasaulio jaunimo 
gyvenimo svarbesnieji įvykiai ir prob
lemos, Lietuvos jaunimo veiklos gairės 
ir uždaviniai.
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Visi kalbėjusieji vieningai sveikino 
drąsią ir vertingą užsienio pabaltiečių 
jaunimo iniciatyvą - planuojamą 
Taikos ir laisvės ryžto žygį Baltijos 
jūra. Sis renginys - didžiulė mora
linė parama už nacionalinę nepriklau
somybę, žmogaus teises kovojantiems 
Latvijos, Lietuvos, Estijos žmonėms, 
pagaliau ir deramas propagandinis 
atsakas (okupantų žargonu tariant) 
Maskvoje ruošiamam vadinamajam 
XII-jam Pasaulio jaunimo ir studentų 

•festivaliui, todėl norėtųsi tikėti, kad 
bus panaudotos visos įmanomos prie
monės žygiui kuo plačiau išpopulia
rinti - informuoti Europos jaunimo 
organizacijas, pakviesti į svečius 
atsisakiusius Maskvoje dalyvauti jau
nimo organizacijų (mūsų, be abejo, 
netiksliais duomenimis, sovietų festi
valyje nedalyvaus apie 20 Vakarų 
Europos šalių krikščionių - demo
kratų, centristų, konservatorių kryp
ties jaunimo organizacijų) atstovus. 
Ruošti išsamius reportažus per radiją, 
atsižvelgti, jei yra galimybių, į kitus 
Lietuvos jaunimo pasiūlymus (I-asis 
"J.A." numeris). Mums visiems būtų 
labai naudinga, jei savo mintimis 
pasidalintų Tarptautinės demokra
tinio jaunimo konferencijos Kingstone 
dalyviai. Visi suprantame, kad tik 
kompleksinė veikla gali susilaukti 
plataus rezonanso, atkreipti visuo
menės dėmesį į Pabaltijo reikalus.

Nepaprastos svarbos tarptautinio 
gyvenimo įvykiu turėtų tapti 
1985.07.23-24 d.d. Kopenhagoje 

įvyksiantis Pabaltijo tribunolas, skir
tas 10-sioms Helsinkio Baigiamojo 
Akto pasirašymo metinėms. Many
tume, kad jo organizatoriai savo 
turiningoje progamoje suras vietos 
45-ių pabaltiečių memorandumui dėl 
Ribentropo - Molotovo pakto pada
rinių likvidavimo - vienam svar
biausių Pabaltijo rezistencūiių doku
mentų. Šis dokumentas tai rūstus 
kaltinamasis aktas agresoriams ir 
kartu įspėjimas jiems. LJS siūlo 
pasiųsti simbolini teismo kvietimą į 
Kopenhagos tribunolą V. Molotovui, 
aktyviam gėdingo sandėrio dalyviui, 
tarptautiniam nusikaltėliui, buvusiam 
TSRS užsienio reikalų ministrui. Juk ir 
dabar teisiami nacistiniai nusikaltėliai 
todėl, kad visi žinotų - vykdžiusiems 
genocidą negali būti ramybės niekur ir 
niekada. Teisingumo vykdytojai turi 
atlikti savo pareigą, kad milijonų 
žmonių mirtis nebūtų veltui. Ir 
potencialūs žudikai, kurie atsiranda 
dabar, ir jų bendrininkai turi žinoti - 
jų laukia toks pat atpildas ir po 40, ir 
po 50 metų.

LJS valdyba drįsta atkreipti gerbia
mųjų organizatorių dėmesį į savo 
pasiūlymą denonsuoti Helsinkio susi
tarimų Baigiamąjį aktą. (Šiuo pasiū
lymu, priimtu Lietuvos Jaunimo Są
jungos slaptosios konferencijos, krei
piamasi į 33 Europos valstybių, JAV ir 
Kanados vyriausybes. - "J.A.", Nr. 1). 
Lietuvos jaunimo atstovai supranta, 
kad sunku tikėtis palankaus tokio 
pasiūlymo įvertinimo ir paramos - 
visada geriau turėti tarptautines 
humanitarines sutartis, negu jų ne
tekti. pagaliau kiekviena vyriausybė 
vadovaujasi sava politine strategija ir 

taktika, demokratinių valstybių už
sienio politiką lemia laisva rinkėjų 
valia, parlamentai. Jokios realios 
įtakos savo vyriausybės vidaus ir 
užsienio politikai neturi tik TSRS 
piliečiai. Lietuvos jaunimo atstovai 
mano, kad dešimtmetis - pakankamas 
laiko tarpas, per kurį galima įsitikinti 
sutartį pasirašiusių partnerių garbin
gumu ir gerais jų ketinimais. Deja. 
Tarybų Sąjunga su kaupu patvirtino 
imperialistinę taikos ir laisvės priešo 
reputaciją - penkerius metus tebesi
tęsia agresija prieš suverenią vals
tybę, nuolat vyksta niekuo nepatei
sinamos represijos. Visų laikų jauni
mui būdingas maksimalizmas. Doro
vinio maksimalizmo siekia, pagal jo 
kriterijus visuomenės gyvenimo reiš
kinius nori vertinti ir Lietuvos 
jaunimas - todėl visų nuomonė 
vieninga - jei tarptautinių susitarimų 
nesilaikoma, jie turi būti denonsuo
jami. Priešingu atveju tik kompromi
tuojąs! tiesos ir gėrio idealai ir tokie 
susitarimai tampa visos žmonijos 
pažangos stabdžiu.

LJS VISO LIETUVOS JAUNIMO 
VARDU DĖKOJA AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS UŽ 
NUOŠIRDŲ IR TURININGĄ SVEI
KINIMĄ. LINKIME AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIMUI - PLJS VI 
SUVAŽIAVIMO 
ORGANIZATORIAMS IR ŠEIMI
NINKAMS - IŠTVERMĖS, IŠRADIN
GUMO, TIKRO PATRIOTINIO I1R 
KŪRYBINIO PAKILIMO!!.
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SALE
JAUKIAI IR DRAUGIŠKAI

Sale 17.000 gyv. miestas 20 km nuo 
Ramiojo vandenyno, apsuptas keliom 
žuvingom upėm ir ežerais.

Lietuvis Įkėlė koją pirmą kartą čia 
1948 metais. Tai buvo penkios šeimos 
pagal sutartį Įdarbintos Sale ligoni
nėje. Su latviais ir estais susidarė apie 
30 žmonių personalas naujai (steigtai 
Sale sanatorijai. Turėjom ir porą 
daktarų, bet jiems nebuvo leista dirbti 
savo profesijoj. Visiems kartu gyve
nant lyg ir savaime Įsikūrė Pabaltiečių 
centras. Pati pradžia nebuvo labai 
džiuginanti, viskas atrodė svetima, 
nieko savo, ypač anglų kalba.

Po kelių savaičių gavome pirmą 
lietuvišką laikraštėli " A ustralijos 
Lietuvis", mat, su buvusiu redakto
rium a.a. Glušausku atvykome vienu 
transportu ir jis žinojo, kad mes esame 
Sale. Beskaitant, akys nušvito, štai 
savo lietuviškas laikraštis! Žinoma 
redaktorius prašė laikraščiui paramos. 
Visi kaip vienas paaukojom po vieną 
svarą ir paskolinom dar po vieną. Tai 
buvo lygiai pusė savaitinės algos, nes 
atskaičius butą ir maistą gavome po 4 
svarus.

Tai ir buvo didžiausia auka tais 
pirmais metais savai spaudai, pusė 
savaitės algos, o tuomet visko reikėjo, 
nes nieko neturėjome.

Artinantis 1948 m. Kalėdų šven
tėms, sušaukėm susirinkimą ir nuta
rėm suruošti bendras Kūčias ir 
pakviesti kitataučius, kurie nelabai ką 
žinojo apie Kūčias. Nuo to laiko lyg ir 
pasidarė lietuvių centras Sale ligoni
nėj ir vėliau atvykstantieji tautiečiai 
kreipdavosi i mus, kaip į senus 
gyventojus.

Vykstant tolimesnei imigratijai, 
prie Sale miesto buvo įkurta šeimų 
stovykla; lietuvių skaičius gerokai 
padidėjo. Tačiau tai nebuvo nuola
tiniai gyventojai. Vyrai dažniausiai 
pirko sklypus, statėsi namus arčiau 
darbovietės ir žinoma savo šeimas 
atsiimdavo.

1952 metais, kai Sale mieste gyveno 
per 50 lietuvių buvo oficialiai 
sušauktas susirinkimas ir įsteigta Sale 
lietuvių Apylinkė. Pirmininkas V. 
Žizys (miręs), sekretorius V. Žemai- 

•tis, iždininkas A. Bikulčius (miręs).

Tuo laiku jau taurėjome keliolika 
vaikų, kurie lankė australų mokyklas 
ir tarp savęs čiauškėjo angliškai! 
Susirūpino tėvai, kad vaikai nenutau- 
tėtų, iškilo reikalas įsteigti svaitgalio 
mokyklą, bet neturėjom nei patalpų, 
nei transporto, nei... laiko.

Priėjom išvados, kad tėvai su 
vaikais kalbėsis tik lietuviškai. lr net 
2 mišrių šeimų visi Sale lietuvių 
vaikai (dabar jau subrendę žmonės) 
moka lietuviškai.

Laikui bėgant jaunimas vyko į 
didmiesčius siekti aukštesnio mokslo, 
ieškoti geresnio darbo, lietuvių skai
čius mažėjo.

Apylinkė persiorganizavo į seniu-, 
niją.

Seniūnų pareigas ėjo V. Žemaitis, 
J. Biliūnas, S. Drungėla, o nuo 1966 
netų seniūnės pareigas eina šių 
eilučių autorė.

Per pirmuosius 15 metų dažniausiai 
ruošdavom minėjimus tik saviems, 
vėliau A.L.B. padalinių buvome skati
nami skleisti Lietuvos vardą, kaip 
galima plačiau australų tarpe.

Prasidėjo glaudus bendradarbia
vimas su kaimynine Latrobe Valey 
seniūnija ir sen. V. Koženiauskiene. 
Minėjimus pradėjom ruošti bendrai, 
tokiu būdu vėl pasidarė mūsų daugiau. 
Turime bendras pamaldas - ir jau 
daugelį metų mūs lanko kun. dr. P. 
Dauknys, už ką jam esame nuoširdžiai 
dėkingi.

Nors šiuo momentu čia gyvena tik 
25 lietuviai (pusė jų mišriose šeimose) 
lietuvių vardas Sale nėra svetimas nei 
tarp australų, nei tarp kitų 
"ethnikų".

Sale miesto galerijoj kelis kartus 
buvo išstatyti tautiniai išdirbiniai 
audiniai, medžio drožiniai, gintaras ir 
t.t.

Sale katedroj skambėjo Melbourno 
parapijos choro giesmės, salėje - dai
nos, tautiniai šokiai.

Minint Baisiojo Birželio trėmimus 
visuomet stengiamės bažnyčios biule
tenyje aprašyti šį baisų įvykį. 
Stengiamės paminėti visas religines ir 
tautines šventes. Sale seniūnija yra 
pati mažiausia organizuota lietuvių 
bendruomenė Australijoj, bet čia

Sale seniūnijos lietuviai. Iš kairės į dešinę 1 eilė K. Butkus, O. Butkienė, V. 
Norkienė, A. Lenartienė, E. Eskirtienė; 2 eilė B. Vitkauskas, O. Vitkauskienė, 
V. Norkus, A. Matukevičienė, A. Eskirtas, D. Valytė - EliSau ir A. Lenartas.

Trūksta V. Balsevičiaus, F. Barva, K. Matukevičiaus

lietuviška dvasia buvo ir yra gyva. 
Manau, geriausia yra tai, kad glau
džiai, nuoširdžiai tarpusavy sugyve
name. Jei kam pasitaiko sunkesnė liga 
ar kokia nelaimė, visi pergyvename ir 
stengiamės padėti, taip jau čia visi 
sakom: "Kad ir didelis skausmas 
padalintas tarp visų nėra toks 
skaudus". Žinoma ir džiaugsmai 

kartu pergyvenami ir šeimynines 
šventes kartu švenčiame.

Sale apylinkės visapusiškai tinka į 
poilsį išėjusiems žmonėms ir jeigu kas 
mėgsta žvejoti, mielai kviečiame į 
mūsų jaukų ratelį.

E. Eskirtienė

MELBOURNAS

ŠAULIŲ VEIKLA
1985 m. lapkričio 17 d. įvyko 

Melbourno D.L.K. Vytenio Šaulių 
kuopos narių metinis susirinkimas, 
Lietuvių Namuose, Bendruomenės 
kambaryje. Dalyvavo 23 šauliai, 
šaulės ir svečiai.

Susirinkimą atidarė Šaulių kuopos 
pirmininkas Viktoras Pleškūnas pa
brėždamas, kad susirinkimas turi vykti 
statuto ribose. Paprašė tylos minute

NEWCASTLIS
Magiškas

Šių metų gruodžio 1 d., sekmadienį, 
Kotara Parke Newcastlio Lietuvių 
Apylinkės Valdyba suruošė pikniką. 
Iškyla pasisekė nežiūrint to, kad 
beveik visą dieną smulkus lietus lijo.

Piknikan suvažiavo beveik visi 
vietos lietuviai ir pasistatę didžiulius 
lietsargius, grožėjosi įdomiu land
šaftu, tvenkiniais ir spirgino dešreles 

pagerbti mirusius kuops šaulius. Pir
mininkavo šaulys Leonas Padgurskis, 
sekretoriavo šaulys Benas Kaminskas.

Vicepirmininkas šaulys Juozas 
Kvietelaitis padarė išsamų praeitų 
metų veiklos pranešimą, kurį susirin
kimas (vertino gerai.

Kuopos kasininkas, šaulys Zigmas 
Augaitis davė pranešimą apie piniginį 
kuopos stovį, kurį irgi susirinkimas

pikni kas
ant Newcastlio miesto valdybos pa
ruoštų, sausom malkom aprūpintų 
barbekue plytų.

Vieta apsupta didelių medžių. 
Piknikautojai buvo geros nuotaikos ir 
juokaudami lygino save su kitados 
Lietuvos miškuose matytais čigonais, 
kurie, dainos žodžiais: "ar saulė 
šviečia, ar lietus lyja, amžinai gyvena 

gerai įvertino. Po to sekė klausimai ir 
diskusijos. Svarbiausia susirinkime 
buvo prisiminta Šaulių kuopai ir 
valdybai per lietuvių radio pusvalandį 
viešai pareikšta grubi kritika dėl 
Vilniaus minėjimo dieną dalintų 
lapelių. 13 prieš 10 narių nubalsavo, 
kad prelegentui reikia duoti viešą 
atsakymą.

Šaulys Zigmas Augaitis, nariams 
perskaitė atsakymą, kurį jis gavo iš 
užsienio reikalu ministerio B. Hayden, 
dėl kun. Svarinsko pakeitimo lageryje.

Šaulė Laima Lipkevičienė padarė 

jie linksmai ir svečius sutinka 
džiaugsmingai...".

Buvo ir loterija, kurios pirmas ir 
vienintelis prizas - D. Bajalienės 
iškeptas, meniškai išpuoštas ir valdy
bai padovanotas milžiniškas tortas.

Laimingam loterijos bilietui iš
traukti buvo pakviesta Eugenija 
Račkauskienė iš Bostono, dabar 
atostogaujanti Newcastlyje pas savo 
seserį p. Birutę Gasparonienę. Tortą 

pranešimą apie Amerikoje vykusį 
visuotiną šaulių suvažiavimą, kur ji 
atstovavo Melbourno kuopą.

Nauju nariu į kuopą įstojo Pranas- 
Šukys.

Po klausimų ir diskusijų eilėraščius 
skaitė Pranas Bartaška, o humoru 
prajuokino šaulys V. Lipkevičius.

Susirinkimas baigtas Lietuvos Him
nu.

Pr. Bartaška

laimėjo p. Zina Zakarauskienė, New
castlio valdybos sekretorė. Tik Zina iš 
to torto neturėjo jokios naudos, nes jį 
visą išdalino piknikautojams...

Šis piknikas vieno lietuvio pašalie
čio buvo pavadintas "magišku", jis 
užkerėjo visus dalyvius šiltai - 
draugiška, lietuviškai - čigoniška 
nuotaika.

M.Š.
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RYKLIŲ 
GAUDYMAS 
RANKOMIS

Italų laivas išplaukė vienuolikai 
dienų apsilankyti Viduržemio jūros 
uostuose. Aleksandrijoje dalį keleivių 
išleido piramidžių pasižiūrėti ir paža
dėjo juos paimti Port Saide. Deja, čia 
atsitiko mažas nesusipratimas. Laivo 
tarnautojas pastebėjo keturis Pales
tinos išlaisvinimo fronto kovotojus, 
bevalančius ginklus. Mat, šie rengėsi 
Izraelio uoste paimti įkaitus ir 
išreikalauti savo draugus iš kalėjimo. 
Bet dabar prisiėjo planų pakeisti ir 
anksčiau jį vykdyti. Būdami ginkluoti 
iki dantų, jie paėmė visų laivų įkaitais 
ir privertė kapitonų plaukti į Syriją. 
Ten jie pareikalavo, kad Italijos ir 
Amerikos ambasadoriai pasirūpintų jų 
draugų išlaisvinimu iš Izraelio kalė
jimo.

Kai Syrija atsisakė juos priimti, jie 
nužudė vienų Amerikos pilietį laive ir 
lavonų išmetė į jūrų, o kapitonui įsakė 
plaukti į Kipro salų. Ten jų taip pat 
nepriėmė. Tada jie pasuko atgal į Port 
Saidą. Egipto valdžia pasirūpino šį 
reikalų išspręsti arabiškai. į laivų 
atvyko iš Tunizijos Palestinos išlais
vinimo fronto vadovas Abul Abbas, 
kurio komandos teroristai paklausė ir 
buvo išgabenti į Kairų, o iš ten 
egiptiečių lėktuvu į Tunisiją. Deja, 
pakeliui Amerikos karo lėktuvai juos 
paėmė įkaitais ir privertė skristi į 
Siciliją. Ten tie keturi "didvyriai" 
kartu su ju vadu Abul Abbas buvo 
Italijos policijos suimti ir atpažinti 
liūdinlnkų akistatoje, tada jie buvo 
nugabenti į Romą, kur min. pirmi
ninkas Craxi, gal pabūgęs ar pasigai
lėdamas, atidavė Abul Abbą Jugosla
vijai, o ne Amerikai. Jugoslavai savo 
lėktuvu šį visų gaudomą "ryklį" 
išsivežė ir, spėjama, paleido į tero
ristų drumstą vandenį. 0 kas atsitiks 
su kitomis "žuvimis", tai irgi gal 
neteks žuvautojams kuo pasididžiuoti.

AČIŪ AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!
Vasario 16 gimnazija dėkoja 

Australijos lietuviams

Toliausia nuo tėvynės gyvena 
Australijos lietuviai. Manytum, kad 
jie. vandenynų atskirti nuo visų kitų 
lietuvių, greičiausiai turėtų nutausti 
ir atitolti nuo savo tautos. Tačiau taip 
nėra. Australijos lietuviai labai gerai 
organizuoti, puikiai veikia ir taip pat 
prisideda prie bendrų lietuviškų 
darbų už Australijos ribų. Tai gali 
paliudyti ir Vasario 16 gimnazija. Ir 
mums Australija anksčiau atrodė labai 
toli, bet dabar Australijos lietuviai 
yra vienas iš tų stulpų, ant kurių 
gimnazija stovi.

Prieš maždaug 3-4 metus Austra
lijos lietuviai daugiau susidomėjo 
mūsų gimnazija ir kasmet ją vis 
dosniau remia. Pavyzdžiui 1982 me
tais gimnazija iš Australijos gavo 
3,675.74 DM, 1983 m. - 3.650 DM. o 
1984 metais net 12,300 DM.

1984 metais didesnes sumas aukojo 
arba persiuntė: Sydney lietuvių 
biblioteka - 3,936.80 DM, Australijos 
LB valdyba - 1,400 DM, Socialinės 
globos moterų draugija Melbourne - 
600 A$, Canberros lietuvių pensi
ninkų grupė "Paguoda" per pirm. p. 
Juodvalkį - 300 austr.Š ir Adelaidės 
Lietuvių S-gos valdyba per pirmi
ninką p. Bielski - 508 DM.

Labai sėkmingas buvo knygų vajus 
po gaisro. Iš viso pasaulio suplaukė 
virš 3.000 lietuviškų knygų, kurių 
apie 500 iš Australijos. Didesnį knygų 
kiekį iš Australijos atsiuntė: Ade
laidės Liet. Namai (P. Petras), 
Canberros liet, pensininkų grupė 
"Paguoda" (B. Minius), V. Vosylius iš 
Maylands. V. Aniulis iš Melbourųp. D. 
Bajelienė iš New Lambton, V. 
Lazauskas iš Glen iris. Visiems 
rėmėjams nuoširdžiausiai dėkojame.

Lietuviškos knygos mums labai 
svarbios. Gerai, jeigu turime ir po 

daugiau egzempliorių, o kaikunų net 
turime turėti daugiau, kad jas būtų 
galima su klase skaityti ir aptarti. 
Todėl ir ateityje būsime labai dėkingi 
už kiekvieną atsiųstą knygą.

Taip pat finansinė parama mums 
yra labai svarbi, nes iš aukų 
gyvename. Tiesa gauname didelę 
paramą iš valdžios, bet tik su sąlygą, 
kad bent vieną trečdalį visų reika
lingų lėšų turime patys sudaryti. 0 tai 
- nemažos sumos. Praeitais metais, 
pavyzdžiui, kartu su išlaidom sąryšyje 
su gaisru, turėjome 1,474 DM išlaidų. 
917,000 DM davė valdžia, 61,000 
Vokietijos katalikų vyskupai. 496,000 
DM turėjome patys įnešti. Jeigu šią 
sumą būtume norėję išreikalauti iš 
tėvų, būtume turėję gimnaziją užda
ryti, nes nebūtų likę pakankamai 
vaikų, kurių tėvai tokią sumą būtų 
galėję sumokėti. Vokiečiai labai 
griežtai žiūri, kad savo pažadėtą 
įnašą duotumėm. Jeigu to nepa- 
jėgtumėm. tai tada ir jie atitinkamai 
savo paramą sumažintų. Todėl mums 
aukos labai svarbios ir kiekviena 
gauta markė beveik trigubai verta.

Šiuo metu yra statomas naujas 
berniukų bendrabutis. Šiam reikalui 
vokiečiai iš mūsų nereikalavo treč
dalio, nes žino, kad mes dar turėsime 
surinkti pinigų pilies remontui, ka
dangi draudimo pinigų neužteks. 
Naujasis bendrabutis kainuos 3.5 
milijonus vokiškų markių, iš kurių 3 
milijonus duoda valdžia, o tik pusę 
milijono mums reikės surinkti. Bet 
mums tai - vistiek didelė suma, ir 
todėl prašome viso pasaulio lietuvių 
paramos. Be to valdžia ateinantiems 
metams paskyrė 50,000 DM naujom 
sporto aikštėm, t.y.2/3 gausime, bet iš 
kur paimti likusį trečdalį, be kurio 
šiems reikalus negalėsime panaudoti 

ir valdžios pinigų. O valdžios pinigai,, 
pasibaigus kalendoriniams metams,, 
dingsta, jeigu jie nesunaudoti. Šalia to> 
reikia dar surinkti pakankamai gimna
zijos išlaikymui.

Vasario 16 gimnazijos kuratoriįa 
nutarė naujame pastate iškabinti: 
garbės lentą, kurioje bus surašyti visi 
aukotojai, paaukoję bent 3000 DMi 
statybai. Paaukojusieji virš 100 DM 
bus įrašyti į garbės knygą.

Taigi šiuo metu esame sunkioje 
padėtyje ir todėl prašome visų 
lietuvių pagalbos. Žinome, kad Aus
tralijos lietuviai šiuo metu ruošiasi Vi 
PL Jaunimo Kongresui, kuris taip pat 
pareikalaus nemažai aukų. Todėl 
ypatingai vertiname kiekvieną auką iš 
Australijos.

Vasario 16 gimnazija tarnauja ir 
Australijos lietuvių jaunimui. Esame 
labai dėkingi, kad Australija atsiuntė 
gerus mokinius, kurie tikrai verti 
paramos. Pavyzdžiui, Dana Baltutytė, 
kuri tikrai rūpestingai mokėsi ir buvo 
labai aktyvi. Net buvo gaila su ja 
atsisveikinti. Taip pat šiais metais 
mokosi 4 mokiniai: Marina Cox, Linas 
Pocius, Danius Kesminas ir Jonas 
Lipšys, kurie gerai mokosi ir dalyvauja 
mokinių saviveikloj. Jie įkūrė šiek tiek 
juokingu vardu "arbūzo kultūros 
visuomeninę draugiją", kuri labai 
paįvairina mokinių laisvalaikį. Orga
nizuoja iinksmavakarius, koncertus, 
parodas, diskusijas ir minėjimus. Šie 
mokiniai gimnazijoj daug išmoko ir 
tikimės, kad jie grįžę pilnai įsijungsi 
Australijos lietuvių veiklą. Laukiame 
ir daugiau tokių mokinių.

A. ŠMITAS
Vasario 16 gimnazijos direktorius

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

'Už terminuotus indėliu*:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas./

nuo $ 100 iki » 20.000 —12% nuo $ 2CL000 ir daugiau -13%
...

j Terminuoti indėliiu priimami tik pilnais^ 100 ir turi išbūti iki ffnartdūftl 
įmetu galo, ty. birželio 30 d. UŽ atsiimtus term. ind. metų bėgyje —6%. Pro- 
j centai užskaitomi už kiekviena pilnų kalendorini mėnesi finansinių metų gale 
•ir įrašomi i einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) fid 17% dividendo.
I • Teikia paskolas iki $ 80.000 įkeičiant nekito. turtų, asmenines pįukoha au 
i {garantuoto jais iki 16000 ir be jų ikil 2000; Procentai už visas pkskolas už- 
, \kaitomi kašUtoėn.

Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 fid 2 vai. PP-, sekmadieniais nuo 1J90 pp. iki 
3 vai, pp., lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 3234967..
“ Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 
2 vaL pp.

Pašto adresas: TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

1 Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 fid 3 vai. pp. Lietuvių Namuose.
| Pašto adresas: TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood,- SA 6067

* Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose; 
į 16-18 East Terrace, Bankstowp NSW 2200.

Dovanos giminėms Lietuvoje į 
Iš 

Po naujų pertvarkymų Ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą n 
siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Paslunčlame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū- !■ 
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS į LIETUVA PRAKTIŠKIAUSIU. NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.

REMK AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDĄ
Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 

švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
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. 
50 Errol Street. 

North Melbourne, Victoria. 
» 

A.L. FONDO VALDYBA
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Canberros "Vilko" iki 12-kos metų mergaitės sėkmingai baigė pirmų
krepšinio sezoną. Jos užėmė trečią vietą turnyre. Nuotraukoje iš kairės: 
Skaistė Mauragytė, Antoinette Martišiūtė, Karin Gocentaitė, Dieter 
Gocentas (treneris), Kylie Wall, Karen Sydlarczuk, Sky Voverytė.

” Kovo” Taurės 
s avaitgalis

Lapkričio 23-24 d.d. "Kovo” golfi- 
ninkai su žmonomis patraukė pietų 
unk į Bowral, kur vyko pirmasis 
"Kovo" taurės savaitgalis. Ten prie jų 
prisijungė Canberros golfo žaidėjai.

Žemiau patelkiame to savaitgalio 
kovų rezultatus (Kai kuriuos terminus 
dėl aiškumo paliekame angliškus; dėl 
kai kurių vertimų, gerbiamus skaity
tojus prašome nesistebėti, jie paimti iš 
"Anglų - lietuvių kalbų Žodyno". 
Mintis Vilnius 1975 m.).

"KOVO" TAURĖS "A" 
GRUPĖ

Handikapas, žaistas vien tik "Ko
vo" sportininkų.

1 - Liuką Petrauskas (133 net), 2 - 
Vincas Binkis (141 net), 3 - Virgis 
Vičiulis (143 net), 4 - Eddie Karp 
(144 net), 5 - Kostas Bagdonavičius 
(146 net).

"KOVO" "B” GRUPĖ

Handikapas grupė tik "Kovo" 
žaidėjams.

1 - Jerry Belkus (140 net), 2 - 
Jurgis Liutikas (142 net), 3 - Ernie 
Kolbakas (145 net), 4 - John Erzikov 
(148 net), 5 - Algis Skirka (150 net).

K. BAGDONAVIČIAUS 
SCRATCH TROPHY

Visi žaidėjai, be forų.

MI RĖ

STASYS ŠA C K U S
Š.M. spalio mėm. Kaune mirė vienas 

žymiausių Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkų Stasys Sačkus. Gimęs 
1907m. prie Marijampolės, 1926 m. 
baigė Rygiškių Jono gimnaziją. Vėliau 
studijavo humanitarinius mokslus 
Kaune. Kaip stipendininkas 1932 m. 
buvo pasiųstas į Berlyną, kur baigė 
Aukštąją Fizinio Lavinimo Akade
miją.

Sportuoti S. Sačkus pradėjo jaunys
tėje, priklausė Marijampolės "Val
ioto" klubui, vėliau Kauno LGSF, 
lenvosios atletikos pirmenybėse pa
siekė Lietuvos rekordus disko metime 
ir šokime su kartimi. Tautinėje olim
piadoje laimėjo du aukso medalius. 
Reiškėsi ir kitose sporto šakose. 1937 
n. buvo Lietuvos krepšinio rinktinėje,

1 - Vincas Binkis (165), 2 - Cesius 
Žilinskas (168) C/B, 3 - Tadas 
Žilinskas (168). 4 - Virgis Vičiulis 
(171), 5 - Liuką Petrauskas (177).

Kitose kategorijose laimėjo: L. 
Petraukas, J. Belkus, J. Karpavičius, 
A. Skirka. T. Žilinskas ir O. Pilkienė.

Arčiausiu prie kuolelio laimėjo C. 
Žilinskas (2), L. Hurba (2), A. Skirka, 
K. Bagdonavičius (2). V. Burokas. E. 
Karp.

Svečių prizas atiteko C. Žilinskui 
(Canberra)

Per praėjusius metus "Kovo" golfi- 
ninkai rungtyniavo 15 kartų. Taškai 
buvo skaičiuojami kiekvieną kartą. 
Finalinis susitikimas gruodžio 1 d. 
įvyko Bankstowno Golfo klube. Čem
pionu taškai paskirstyti sekančiai:

1985 m. Klubo čempionas - Vytas 
Burokas 149 1/2 tšk., 2 vietoje Vincas 
Binkis 148 1/2 tšk.. 3-je - Virgis 
Vičiulis 143 1/2, 4-je - Kostas 
Bagdonavičius 138 tšk., 5-je - Liuką 
Petrauskas 135 tšk.

NAUJA VALDYBA

Golfo klubo valdyba 1986 metams 
yra: Klubo kapitonas - Jerry Belkus, 
sekretorius - Virgis Vičiulis, handi
capper - Eddi Karp.

Žaidėjai, norintys rungtyniauti 
1986 metais, prašome skambinti klubo 
sekretoriui tel. 579-3968.

J.B.

kai jis laimėjo Europos čempiono 
vardą. Dirbo Kūno Kultūros Rūmuose 
lektoriumi ruošiant fizinio lavinimo 
mokytojus aukštesnėms mokykloms, 
vėliau kūno kultūros katedros asis
tentu ir filosofijos fakulteto asisten
tu. 1945 S. Šačkus suimamas ir 
išvežamas į Sibirą. Vėliau reabi
lituotas ir grąžintas 1 Lietuvą, dirbo 
treneriu. Paliko žmoną Markevičiūtę- 
Šačkuvienę ir sūnų Gediminą. Su S. 
Šačkaus mirtimi Lietuvos, ypač Ne
priklausomos Lietuvos sportininkai 
neteko sportininko, pedagogo, tre
nerio Lietuvos sportui atidavusio visą 
savo širdį.

St. Šačkaus vardas aukso raidėmis 
įrašytas į Lietuvos sporto istoriją.

sporto Šventės 
inf or macij a

Sportininkų registracija vyks gruo
džio 26 d. Lietuvių Klube Bankstowne 
nuo 9 vai. ryto.

Atvykstantieji vėliau bus regist
ruojami Bankstown Basketball Sta
dium gruodžio 27 d.

I’ FUSI MI N KI ME

Šis Sporto Skyrius karts nuo karto, 
duos buvusių sportinių įvykių, vy
kusių prieš 30, 25, 20 ir 15 metų, 
trumpas ištraukas. Jos primins buvu
siems sportininkams tas jaunatvės 
dienas, kada jie ar jos, patys aktyviai 
sportavo, o jaunąja! kartai parodys 
tuometinį lietuviškąjį sportą, kaip jis 
buvo išlaikytas per tiek daug metų. 
Jeigu kas iš skaitytojų turėtų įdomių 
praeities nuotraukų ir galėtų trumpai 
aprašyti sportinius atsitikimus, pra
šome juos siusti šio skyriaus redak
toriui.

PRIEŠ 33-JUS METUS

Šių metų pabaigoje, Sydnėjaus 
"Kovas" rengia Australijos lietuvių 
36-ją Sporto Šventę, į kurią suvažiuos 
virš 300 lietuviškojo sportinio jau
nimo. Prieš 33-jus metus, t.y. 1952 
metais spalio mėn. 3-4 dienomis, 
pirmą kartą Sydnėjuje buvo surengta 
Australijos lietuvių III—ji Sporto 
Šventė, arba, tiksliau pasakius, krep
šinio pirmenybės, nes tais laikais 
sporto šventėse būdavo žaidžiama tik 
krepšinis. Šioje šventėje dalyvavo: 
Adelaidės "Vytis", Canberros Sporto 
Klubas (tada dar jis nebuvo "Vilkas"), 
Melbourne "Varpas” ir Sydnėjaus 
"Kovas". Šventė vyko Newtowno 
Policijos Sp. Kl. patalpose. Sporto 
entuziastai, dar gerokai prieš ati
darymą, pradėjo rinktis į salę. Jų buvo 
virš 500 (kur dingo jie šiandien?). 
Grojant lietuviškam maršui, įžygiavo į 
aikštę sportininkai, kuriuos, kaip rašo 
tuolaikinės "Mūsų Pastogės" Sporto 
Skyrius, pasitiko entuziastingi ir 
karšti plojimai. Sportininkus pasvei
kino tuometinis "Kovo" pirmininkas 
VI. Daudaras (miręs), pakviesdamas 
šventę atidaryti Krašto V-bos pirmi
ninką J. Vaičaitį (miręs JAV).

Pirmąsias rungtynes pradeda "Ko
vas" su Adelaidės "Vyčio" komanda. 
Laimi "Kovas" 39:33. Antrąsias 
rungtynes Melbourne " V arpas". vado
vaujamas L. Baltrūno, laimi prieš 
Canberrą 59:27. Pirmosios dienos

Dė mesi o!

Sportininkų pietūs, gruodžio 29 d. 
tarp 1 vai. - 2 vai. įvyks Lietuvių 
Klube Bankstowne, o ne bažnyčios 
salėje, kaip buvo skelbta anksčiau.

"KOVO" VALDYBA 

pabaigai žaidė lietuvių rinktinė su 
labai stipria to meto Western Suburbs 
vyrų rinktine. Nors pirmas puslaikis 
buvo pralaimėtas 13:18, tačiau baig
mėj laimėjo lietuviai 39:31. Šios 
rungtynės buvo ypatingai karštos ir ne 
vienas žiūrovas, kaip rašoma, prarado 
savo balsą.

Antrą dieną Adelaidės "Vytis" 
nugalėjo Canberrą 58:29 ir Sydnėjaus 
"Kovas" nugalėjo stiprią Melbourne 
"Varpo" komandą 45:40, kurie vėliau 
nugalėjo Adelaidę 37:28. Sydnėjus 
nugalėjo Canberrą 48:41.

Pagal to meto taisykles dvi geriau
sios komandos turėjo žaisti baigmines 
rungtynes. Aikštėje susitiko "Kovas" 
ir "Varpas". Susidomėjimas šiomis 
rungtynėmis buvo labai didelis ir 
Melbournas turėjo labai daug vilčių 
laimėti, nes "Kovo" kapitonas V. 
Šutas susižeidęs ranką žaisti negalėjo. 
Tačiau ir be kapitono, koviečiai 
laimėjo 39:35. tuomi tapdami III-sios 
sporto šventės nugalėtojais.

Už "Kovą" žaidė: Šutas, Genys, 
Laukaitis, Koženiauskas, Bernotas, 
Bačiulis, Kraucevičius, Tiškus ir 
Vasaris. Už "Varpą": Baltrūnas, 
Darginavičius, Baškys, Genčiauskas, 
Krutulis, Modzeliauskas ir Miklius. Už 
"Vytį": Gurskis, Gasiūnas, Jaciunskis, 
Kitas, Petkūnas, Pyragius ir Šliužas. 
Už Canberrą: Gružauskas, Borumas, 
Eismontas, Genys, Juškevičius, Mace
vičius ir Venclovas.

Laimėtojams ir goriausiems žaidė
jams buvo įteiktos paskirų organi
zacijų, o jų tada, atrodo, buvo 
daugiau negu dabar, dovanos. Pirme
nybes uždarė "Kovo" pirm. V. 
Daudaras. Atidaryme ir uždaryme 
buvo grojamas Lietuvos himnas. Po 
varžybų vyko šaunus balius State 
Ballroom, tuo metu gražiausioje 
Sydnėjaus salėje.

Baliaus metu dainavo oktetas: 
Daudarai, Bitinai, Asevičiai, Gi- 
liauskas ir akordeonistas Plukas. 
Sekmadienį vyko sportinės pamaldos, 
atlaikytos kun. P. Butkaus; jis pasakė 
ir sportininkams pritaikytą pamokslą.
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A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA

maloniai kviečia visus lietuvius atsilankyti (TEATRŲ FESTIVALĮ vykstantį
gruodžio 28-tą ir 29-tą dienomis LIETUVIŲ NAMUOSE, MELBOURNE

Šeštadienį, gruodžio 28 d. 6.30 vai. p.p.

Sydnejaus teatras stato LANDSBERGIO 1-no veiksmo dramą
SUDIEV, MANO KARALIAU

Adelaidės teatras stato MEILIŪNO 1-no veiksmo
STOTIS

Sydnejus stato Anton Chekhov'o 1-no valksmo komediją
JUBILIEJUS

Sekmadieni, gruodžio 29 d. 3 vai. p.p.

Melbourne teatras stato KETURAKIO (Vilkutaičio) 3-jų veiksmų komediją Į
AMERIKA BIRTYJE

Kaina: $ 10 2 dienom
$ 6 dienai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Gruodžio 22 d., sekmadienį, 2 vai.
KALĖDŲ EGLUTĖ

klubo narių vaikams

Lietuvių klubas rengia Sydnejaus lietuviams
BENDRAS KŪČIAS,

kurios įvyks gruodžio 24 d., 7 v.v. Vietos numeruotos. Kas nori dalyvauti, 
prašome paskubėti atsiimti bilietus - ne vėliau kaip iki gruodžio 18 d. 
Suaugusiems $ 10, vaikams iki 12 m. $ 6.

Gruodžio 31 d., antradienį 8 v.v. rengiamas

NAUJU METU SUTIKIMAS - 
BALI US

Baliuje dalyvaus ir Sporto Šventės dalyviai, prašome kaip galima 
greičiau užsisakyti ir atsiimti bilietus.

(ėjimas be vakarienės $10 
Vakarienė $10

>omoaoaaaoakMaaoaaaaaoeeoot<M«aoo0OoooooooMO0OMaooaoaa

PRANEŠIMAI
Sydnejus

Lapkričio 28 d. įvykusiame posė
dyje Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
pareigomis pasiskirstė senkančiai:

Pirmininkas A. Giniūnas, vicepir
mininkė dr. R. Kavaliauskaitė, iždi
ninkė E. Badauskienė, sekretorius Br. 
Dambrauskas, parengimų vadovė D. 
Bižienė, jaunimo reikalams K. Kazo
kas.

Korespondenciją siųsti adresu: A. 
Giniūnas, 18 Anzac Str., Canterbury. 
NSW 2193.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Rūbų vajus 
PU NSK O 
Ii et.uvi <a ms

Aukomis dar prisidėjo: J. Zakaraus
kas $ 10. P. Burokas $ 5 (10).

Rūbų aukojo: Ona Lašaitienė ir J. 
Balandis.

Viso pasiųsta 28 siuntiniai. Per
siuntimas kainavo $ 741.60. Aukų 
surinkta $ 588. Trūkstančius $ 153.60 
padengė Sydnejaus Apylinkės Valdy
ba.

Visiems prisidėjusiems prie šio 
vajaus nuoširdus ačiū.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

R A U D O N AS1 S

K R Y 21 US

I EŠK O

Australijos R audonojo kryžiaus or
ganizacija ieško:

Sofijos BOICHUK, gimusios .1928 
m. Lietuvoje. Tėvas: Aleksandras. 
Paskutinės žinios 1975 m.

Paskutinis adresas 26 Wilfred St., | 
Lidcombe. 2141 Duktė: Zuzana, j 
sūnus: Jurandas.

P. Sofija Boichuk ar ką nors apie ją 
žinantys asmenys prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Executive Director 
Red Cross House 159 Clarence St. 
Sydney 2000 tel. (02) 290-2622.

P. Sofija ieškoma prašant jos 
giminaičiui Lietuvoje kuris yra sune
rimęs negaudamas taip ilgai jokios 
žinios. Raudonasis kryžius užtikrina 
konfidencialumą ir kad jokie adresai 
nebus niekam duoti, nepasitarus su 
paieškomuoju asmeniu.

Židinio pranešimas 

ekskursijos reikalu

Sydnejaus Skautų Židinio'organi
zuojama 3 d. ekskursija į Snieguo- 

į tuosius Kalnus sausio 26-28 d.d.,' 
[ nesusirinkus reikiamam skaičiui eks- 
“kursantų, ATŠAUKIAMA.
į Sydnejaus Skautų Židinio Vadija
l 
i

LITU ANISTI NI AI 
K U RS AI
S Y DNEJUJE

Pranešame, kad Australijos Švie
timo Ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo Ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-ė gali baigti australišką 
gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. 
Taip pat turi progos kiekvienas 
mokinys giliau susipažinti su lietuvių 
tautos kultūra ir istorija.

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 8 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Ashfield Boys' High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 15 d., 
šeštadieni, 8.30 vai. ryto, ten pat.

Informacijai skambinti: 332 1471.
\

A. Veščiūnaitė-Janavičienė
• Lituanistinių Kursų Vedėja

SYDNEJAUS 
KLUBO BIBLIOTEKOS 

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad gauta nauja siunta 
knygų, kurias galite įsigyti Bibliote
koje.

A. Šapoka - Lietuvos Istorija, Dr. J. 
B. Končius - History of Lithuania, A. 
Gustaitis - Tikroji Lietuva, A. 
Gustaitis - Saulės Šermenys, E. 
Jucifitė - Igarkos Naujamiestis. Prof. 
K. Pakštas - Lithuania and World War 
II.

Be to, prašau paskubėti ir įsigyti 
Kalėdinių atvirukų (su lietuviškais 
įrašais) nes jų skaičius kasdien 
mažėja.

Bibliotekos Vedėjas.

S Y D N E J AUS
RA R ARIJOS T R A NEŠIMAI’

KALĖDOSE

Iškilmingos pamaldos Sydnejaus 
lietuviams ir svečiams Kalėdose 
gruodžio 25 d. St. Joachimo bažn. 
Lidcombe (prie John Street) 11.30 
vai., į kurias visi maloniai kviečiami. 
Pamaldose lietuviškas kalėdines gies
mes išpildys "Dainos'' choras vad. 
Broniaus Kiverio ir Birutės Aleknai
tės.

Šv. Komunijos gali eiti ir tie, kurie 
būtų jau ją priėmę ir kitose pamal
dose. Bus klausoma ir išpažinčių - iš 
toliau atvykusių.

PRIEŠKALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

Mums tikintiesiems Kalėdų šventės 
centras yra Šv. Komunija - arba 
Kalėdos su Kristumi. Todėl bus 
suteikiama proga atlikti adventinę ar 
Kalėdinę išpažintį ypač gruodžio 22 d. 
sekmadienį jau nuo 10 vai. ryto, o ir 
vėliau, jei dar būtų penitentų. Tad 
pasirūpinkime, ir pačiu tikruoju Ka
lėdų džiaugsmu, kad Kristus ateitų į 
mūsų širdis ir sielas.

RADIO VALANDĖLĖ 
KUČIOSE

Kaip jau virš 30 metų numatoma 
tradicinė lietuviška valandėlė gruo
džio 24 d. vakare.

PRASMINGAS ĮVERTINIMAS

Daug kas pasigrožėjo ir žodžiais 
pagyrė Sydnejaus Lietuvių Parapijos

NtaKHSMt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W., 2200

Redaktorė R. Juzėnaite 
P.O. Box 550. Bankstown 2200

Tel. (02) 
Administracijos adresas:
P.O. Box 550. Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur S 55 

Mokyklos mokslo metų užbaigą 
aktą: ir bažnyčioj ir salėj. T 
nuostabi pynė ir žodžių ir dainelių 
tautinių šokių. Tie mažieji mūsų šiit 
užkariavo...

Vienas parapijietis, Jonas Saki 
lauskas iš Cabramattos, Savaitgai 
mokyklos mokytojams padovanojo 
100. Mokytojų ir savo vardu širding 
dėkoju.

SPORTO ŠVENTĖS PAMALDOS

Nors jau sporto šventė Sydneji 
bus prasidėjusi, bet pati jos kulmim 
cija - centras bus gruodžio 29 
sekmadienį - Šv. Šeimos Šventėje

Tai iškilmingos sporto jauni 
pamaldos 11.30 vai. St. Joahims bal 
Lidcombe (prie John Street). Parai 
dose giedos "Dainos" choras vad 
vaujamas Broniaus Kiverio ir Birut 
Aleknaitės.

Visas sporto jaunimas dalyvauja 
savo vėliavom ir gražia palyd 
Jaunimo ir skaitymai bei tikinčių 
maldos. Pamaldas laikys ir žodį h 
"Kovas" Garbės Narys Prei. 
Butkus.

Po šių pamaldų ir po pietų bi 
oficialus Sporto Šventės atidarytu 
sporto stadione Bankstowne.

* * *
Bus lietuviškos pamaldos ir Na 

juose Metuose - sausio 1 < 
ketvirtadienį, St. Joachims bal
11.30 vai. - kaip sekmadienį.

Prel. P. Butkus

70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
už adresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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