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ELTA PRANEŠA

JAV ATSTOVŲ RŪMŲ REZOLIUCI
JA SKELBIA "LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS DIENĄ"

Gruodžio 12d. JAV Atstovų Rūmai 
priėmė rezoliuciją (H.J.Res.409), 
pagal kurią JAV-lų prezidentas išleis 
proklamaciją, paskelbiančią 1986 m. 
vasaro 16 d. "Lietuvos Nepriklau
somybės Diena". Rezoliucijoje taip 
pat sakoma, kad JAV-ės "priešinasi 
bet kokiai tironijai bei neteisybei ir 
remia laisvos Lietuvos reikalą".

VI,ĮKAS IR "PASAULIO A NTI- 
KOMUNISTINĖ LYGA"

"Pasaulio Antikomunistinė Lygą" 
(PAL) prieš 30 metų įsteigė Taivanc 
ir Pietų Korėjos veikėjai. Lietuvius 
šioje organizacijoje atstovavo Ameri
kos Lietuvių Taryba, o nuo 1982 m 
VUKAS. Lietuvos bylai PAL naudin
ga dėl tarptautinių suvažiavimų metu 
užmezgamų ryšių ir spaudos dėmesio. 
1982 m. PAL suvažiavime Tokijo 
mieste dalyvavęs VLIKO atstovas net 
po trijų metų jaučia tų ryšių 
atgarsius. Jo išsamus pasikalbėjimas 
su Tokijo dienraščio "Sigenoku Ino 
ne "korespondentais buvo išspausdin
tas "Sekai Nippo" (Pasaulio Žinių)
1984 m kalėdiniame numeryje. Iš 
Japonijos gauti laiškai rodo, kad 
VLIKO atstovo suteikta informacija 
pasinaudojo keli kiti laikraščiai, o
1985 m. vasario mėnesį ją transliavo 
Japonijos radijas. Tebepalaikomi ry
šiai ir su Japonijos katalikais, budis 
tais ir Sofijos (Tokijo) universitetu.

"Pasaulio Antikomunistinei Lygai" 
pastaruoju metu pakenkė ryšiai su 
ultra-konservatyviomis 
organizacijom Anglijoje ir Pietų 
Amerikoje. Daugelis šį sąjūdį kriti
kuoja dėl jo neigiamo pavadinimo. 
Australijos delegacija Tokijo suvažia
vime 1982 m. ir Lietuvos delegacija 
Liuksemburge 1983 m. siūlė keisti 
sąjūdžio pavadinimą ir programą.

GORBAČIOVO DOVANA REAGA- 
NUI - VAGIES PASIDIDŽIAVIMAS 
GROBIU

Čikagos dienraštis Sun-Times,

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
VEI KL A

REAGANO — GORBAČIOVO
SUSITIKIMO B R O G A

Ženevoje vykusį plačiai išgarsintą 
prezidento Reagano ir gen. sekre
toriaus Gorbačiovo susitikimą Lie
tuvių Bendruomenė pasistengė kuo 
stipriau panaudoti Lietuvos ir Pabal
tijo valstybių padėčiai nušviesti. Šiuo 
straipsniu siekiama supažindinti su 
koordinuota PLB, JAV LB ir Švei

lapkričio 29 d. išspausdino VLIKO- 
ELTOS įstaigos vedėjos Margaritos 
Samatienės laišką, kuriame rašoma: 
"Spaudos žiniomis, viršūnių susirin
kime Ženevoje, Sovietų Sąjungos 
vadovas Gorbačiovas įteikė prezi
dentui Reaganul dovaną: 15-ą Sovie
tų Sąjungos respublikų vaizduojantį 
bronzinį medalijonų rinkinį odinėje 
dėžutėje. Centrinio medalijono vieno
je pusėje sovietų vėlava, o kitoje - 
komunizmo emblema, kūjis ir pjautu
vas.”

"įsidėmėtina", rašo Samatienė, 
"kad trys iš penkiolikos SSRS-os 
respublikų yra Pabaltijo valstybės - 
Lietuva, Latvija ir Estija, kurias 
Sovietų Sąjunga prievartos būdu 
užėmė prieš 40 metų (kaip Afga
nistaną 1979 metais). Pabaltiečiai iki 
šios dienos ryžtingai tebesipriešina 
sovietinei okupacijai. JAV-ių vyriau
sybė niekad nepripažino prievartinio 
trijų Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Gorbačiovo dovana 
Reaganui išreiškia pasidžiavimą im
perijos grobiu, ir todėl ji ne tiktai 
neskoninga, bet ir įžeidžia JAV-es."

Lapkričio 26 d. JAV Valstybės 
Departamento sušauktame specia
liame susirinkime painformuoti neval- 
diškų organizacijų (NGO) atstovus 
apie prez. Reagano ir Gorbačiove 
susitikimo eigą Ženevoje, Samatienė 
užsiminė pranešimą davusiem Valst. 
Departamento atstovams, Robert M. 
Palmer (Deputy Assistant Secretary) 
ir B. Lynn Pascoe (Deputy Director, 
Office of Soviet Union Affairs) apie 
šią Gorbačiovo dovaną prez. Reaga
nui.

"IŠEIVIAMS DRAUDŽIAMA SKAI
TYTI SPAUDĄ..."

Ar žinojot, kad išeiviams uždrausta 
skaityti Lietuvoje leidžiamą spaudą? 
Taip žurnale "Laikas ir įvykiai" 
(Vilnius, 1985, Nr. 20) tvirtina 
Algirdas Kavaliauskas, kurio žo
džiais: "Tėvynėje spausdintas žodis 
išeiviams draudžiamas". Jo straipsnis 
pavadintas būdingai sovietišku žar
gonu: "Lietuvių Išeivija Gyvenamųjų 
Kraštų Nacijų Konsolidacijos Procese 
ir Reakcionierių Pinklėse."

'^teateis esme ws gimę 
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carijos LB veikla minėtą tikslą 
atsiekti.

Posėdis
Baltuose Rūmuose

Baltųjų Rūmų specialaus prezi
dento asistento Lino Kojelio rūpesčiu, 
š.m. spalio 22 d. baltų atstovai buvo 

nukelta į 3 psl.

BE R SAVAITĘ

Pasaulyje
Amerikiečių erdvės laivas 

"Challenger" pakilęs sprogo sausio 
29 d. 3 vai. 58 min. mūsų laiku. Žuvo 
septynių žmonių įgula. Tokiu būdu 
kosmoso aukų skaičius padvigubėjo. 
Anksčiau kosmoso nelaimėse žuvo 
trys amerikiečių astronautai ir keturi 
sovietų kosmonautai.

Trys amerikiečiai sudegė erdvė
laivio "Apollo" bandymuose žemėje 
1967 m. sausio 27 d.. Po trijų mėnesių 
sovietų kosmonautas žuvo, sudužus 
erdvėlaiviui "Sojuz-1". Birželio mė
nesi tais pačiais metais dar trys 
sovietų kosmonautai užduso, "Sujuz- 
2" erdvėlaivyje sutrikus spaudimo 
įrengimams.

Vienas iš autoritetingiausių karinių 
žurnalų "Janes Defence Weekly" 
pateikė medžiagą apie sovietų 
moterų šnipių infiltraciją į Anglijos 
taip vadinamų "kovotojų už taiką" 
tarpą. Sovietiniai agentai - "specnac" 
Urale, Karpatuose ir kt. specialiai 
apmokomi infiltracijos ir sabotažo 
technikos. Raketų bazė Greenham 
Common Britanijoje, kur jau ne pirmus 
metus laikosi moterys - "kovotojos už 
taiką" šiuo metu yra "specnacų" 
dėmesio centre.

Libijos vadas pulkininkas Kadafis 
laiko karines jūrų ir oro pajėgas 
pilnoje karinėje parengtyje. Jis grasi
na karu, jei Viduržemio jūroje 
manevruojantys JAV karo laivai 
įplauktų į Sidros įlanką.

Adene vis dar vyksta arši kova. 
Pranešama, kad jau žuvo 10 tūks
tančių žmonių.

BA DEK A
LIETUVIŠKIEMS TEATRAMS

Kaip žinome, Australijoj teatrų netrūksta ir turime daug progų pamatyti 
tarptautinių meno kūrėjų veikalų scenoje. Taip pat žinome, kad tik mūsų 
pačių sukurtuose teatruose išgirstame atliktus veikalus lietuvių kalba, 
kaip tai įvyko Antrąjame Lietuvių Teatro Festivalyje, gruodžio 28-29 
dienomis, Melbourne. Publikos gausus dalyvavimas ir šilti atsiliepimai 
parodė kokioj vietoj, mūsų kultūriniame gyvenime, stovi lietuviškas 
teatras!

Krašto Valdyba tikisi, kad šie pirmieji Teatro Festivaliai praskynė kelią 
į dažnesni teatro veikėjų susibūrimą ir tarpbendruomeninį bendra
darbiavimą.

Teatrų darbuotojams K. V. reiškia nuoširdžią padėką už įdėtą darbą, 
laiką ir savo talentų paaukojimą lietuvių bendruomenei.

Taip pat nuoširdus ačiū Festivalio globėjoms, Meibourno Apylinkės 
Valdybai.

Janina Vabolienė
A.L.B. Krašto Valdybos Narė 

Švietimo ir Kultūros reikalams.

Australijoje
Vakarų Australijos farmeriai labai 

priešiškai sutiko Perte besilankantį 
premjerą p. Hawke. Jam bandant 
kalbėti, įpykę dėl aukštų mokesčių 
farmeriai jį piktai nutraukė ir 
reikalavo geresanių sąlygų žemės 
ūkiui. įvyko susirėmimas su policija.

Aukščiausio lygio sovietų pasiunti
nys Jurijus Nazarkinas atvyko į 
Kanberrą. Jis stengiasi užsitikrinti 
Australijos paramą sovietų "taikos" 
pasiūlymams. Australijos užsienio rei
kalų ministeris p. Heidenas (Hayden) 
pasidžiaugė sovietų "pažadu", kad 
Australija nebus...atominiu taikiniu 
karo atveju.

Australijos darbiečių partija ati
dėjo pasitarimą klausimu, ką daryti su 
Libijos šalininku socialistinės kairės 
nariu Biliu Hartliu ( Bill Hartley), 
kuris vis dar turi tam tikros įtakos 
darbiečių partijos Viktorijos atšakoje.

Kasmetinis Australijos dienos proga 
Tamworthe Country muzikos festi- 
vahs'šiėmet pasiekė viršūnę. Festivalį 
stebėjo 60 tūkstančių žmonių iš visos 
šalies.

Senatorius Jessop (liberalas iš Pietų 
Australijos) reikalavo, kad vyriausybė 
ištirtų tam tikras "pseudo kultūrines" 
grupes, palaikančias glaudžius ryšius 
su arabų kraštais, ir uždarytų jų 
informacijos raštines.

Finansų ministeris senatorius Walsh 
užplanavo griežtus išlaidų suma
žinimus (6 procentais) 1986-1987 
m.m. biudžete. Tai turėtų apriboti 
šiuo metu labai išaugusį finansinį 
deficitą.
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TAUTINIO ŠVIETI M O K O N F E R E N CIJ A ČIKAGOJE

1985 m. lapkričio 23-24 d.d. 
Čikagoje vyko Tautinės Sąmonės 
Išlaikymo Išeivijoje Mokslinė Kon
ferencija. Tai pirmoji šios rūšies 
išeivijos lietuvių konferencija.

Mintį suruošti mokslinę konfe
renciją tautinės sąmonės išlaikymui 
iškėlė PLB Valdybos pirm, pavaduoto
jas dr. T. Remeikis ir PLB vice
pirmininkė B. Jasaitienė. Birutė Ja
saitienės, kuri jau eilę metų rūpinasi 
švietimo ir tautinio auklėjimo rei
kalais, pastangomis buvo įsteigtas 
komitetas rūpintis konferencijos pa
ruošiamaisiais darbais. Jam vadovavo 
Br. Juodelis.

Devintą valandą ryto, Br. Juodelis, 
pasveikinęs susirinkusius, pakvietė 
PLB Pirmininką Vytautą Kamantą 
atidaryti konferenciją. PLB Pirminin
kas pasveikino švietime ir tautiniame 
auklėjime patyrusius mokslininkus, 
išreikšdamas viltį, kad šioje konfe
rencijoje jie patieks naujų minčių, 
naujų idėjų, darbų, kurie sustiprins 
išeivijos tautinę gyvybę bei pagilins 
tautinį sąmoningumą, bent atei
nantiems dešimčiai metų. Nuoširdžiai 
sveikino Bendruomenių atstovus, at
vykusius iš tolimų vietovių bei kraštų 
supažindinti konferencijos dalyvius su 
savo kraštų veikla švietime bei 
tautiniame auklėjime. Australijos lie
tuvius atstovavo Janina Vabolienė, 
A LB Krašto Valdybos narė Švietimo 
ir Kultūros reikalams. Atstovų sveiki
nimų metu ji perdavė nuoširdžius 
Australijos lietuvių linkėjimus Kon
ferencijos dalyviams ir broliams bei 
sesėms lietuviams Amerikoje.

Po oficialiosios dalies, prasidėjo 
darbas. Dviejų dienų bėgyje išklau
syta : prof. dr. kun. Kęstučio Trimako 
neseniai pravestos Pasaulio Lietuvių 
Anketos duomenų analizė, dvylika 
paskaitų ir atstovų pranešimai. An
ketos analizė nebuvo pilna, nes, 
nežiūrint mokslininkų pastangų, kom
piuteriai dar nebuvo spėję patiekti 
visų duomenų. Pilni rezultatai su laiku 
Bus paskelbti spaudoje, tačiau ir. 
gautieji sukėlė didelį klausytojų 
susidomėjimą.

Analizę pristatė prof. kun. K. 
Trimakas, prof. Dalia Katiliutė- 
Boydstun ir prof, Jolita Kisieliūtė- 
Narutienė. Moderatorius - prof. dr. T. 
Remeikis.

Po pirmosios dienos sesijos, kuri 
baigėsi apie 6 vai. vakaro, Jaunimo 
Centro kavinėje suruošta. Vakaronė. 
Jos metu buvo progos arčiau susipa
žinti su konferencijos dalyviais bei 
bendruomenės veikėjais. Meninę pro
gramą atliko Pedagoginio Liet. Insti
tuto studentai.

Antroji Konferencijos diena prasi
dėjo pamaldomis Tėvų Jėzuitų koply 
čioje, po kurių visi vėl skubėjo 
klausyti pranešimų bei tolimesnių 
paskaitų. Br. Juodelis, pakvietęs 
bendruomenių bei organizacijų atsto
vus už "žaliojo stalo", pristatė 
kalbėtojus, pradėdamas nuo didžiau
sios lietuvių Bendruomenės JAV. 
Pranešimus apie lituanistinį švietimą 
ir tautinio auklėjimo veiklą skaitė 
Amerikos, Kanados, Australijos at
stovai ir skautų vadovai. Buvo 
patiekta ne tik statistinės žinios, bet 
ir įvairūs pageidavimai ir patarimai. 
Jūsų atstovė iš Australijos, prieš 
išvykdama į šią konferenciją su
sirašinėjo su visų lituanistinių mo
kyklų bei lituanistinių kursų vedėjais, 
atsiklausdama jų pageidavimų, prašy
dama sugestijų. Jos nuomone, neuž
tenka išklausyti paskaitų ir papa
sakoti, kaip veikia ir ką atsiekė 
Australijos lietuvių Švietimo Institu
cijos. Konferencija turi ką nors duoti! 
Iš jos reikia parsivežti ką nors 
konkretaus, o ne vien malonius 
prisiminimus. Tuo remdamasi, po gan 
detalaus švietimo ir tautinio auklė
jimo institucijų veiklos pranešimo, 
pristačiau mūsų jaunimo auklėtojų 
mintis, pageidavimus bei pasiūlymus. 
Trūkstant laiko, diskusijoms išvystyti 
nebuvo jokių galimybių. Deja, teko 
sutrumpinti ir dalį pranešimų,, at
siųstų Bendruomenių valdybų, kurių 
atstovai negalėjo dalyvauti.

Vėl sekė paskaitos dabar jau 
daugiau iš praktiškos pusės. Paskaita 
"Tautinis sąmoningumas palyginamoje 
perspektyvoje" skaitė Elena Bradū- 
naitė-Aglinskienė.

Paskutinioje konferencijos sesijų 
dalyje tema "Motyvacija tautiniam 
auklėjimui išeivijoje", kalbėjo dr. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun. Apie 
metodus ir priemones tautinio auklėji
mo institucijose ir Lituanistinėse 
mokyklose paskaitas skaitė: prieš
mokyklinio auklėjimo - Danutė Dirvo- 

nienė (remdamasi Montesori mokymo 
metodu); pradžios mokykloje - Ramu
nė Račkauskienė ir aukštesniojoje - 
Danutė Bindokienė. Pedagogės patei
kė įdomių ir įtikinančių minčių iš 
praktikos, tačiau jų nuomonės ne 
visada sutiko, tad vieno, tikro recepto 
idealiam lietuviškam auklėjimui nebu
vo galima sudaryti.

Apie ateitininkų, sportininkų ir 
kitų organizacijų rolę tautiniame 
auklėjime išeivijoje vaizdžiai kalbėjo 
kun. Antanas Saulaitis, patiekdamas 
praktiškų pavyzdžių. Entuziasmu ir 
nuoširdžiu sielojimusi jaunimu išei
vijoje jis giliai pasiekė klausytojų 
jausmus. Paskutinės konferencijos 
paskaitos koncentravosi apie šeimą. 
Irena Polikaitienė ir Rūta Ūdrienė 
kalbėjo apie praktišką vaikų auklėji
mą lietuviškoj dvasioj, lietuviškai 
galvojančioj ir kalbančioj šeimoje. Jų 
paskaitos rėmėsi asmeniška patirtim.

Po pietų pertraukos duotas pa
skaitų ciklas - Tautinis identitetas 
socialinių mokslų šviesoje.

Paskaitą "Tautinio identiteto vys
tymasis psichologijos teorijų šviesoje" 
skaitė dr. Rimas Petrauskas, "Akultū- 
rizacijos teorija ir vėliausi tyrinėjimų 
duomenys" - psichologojos prof. dr. 
Vytautas Černius, "Savimonės 
vystymasis ir tautiškumas" - psi
chologijos prof. dr. Ina Užgirienė ir 
"Tautinių mažumų identiteto ribų 
išlaikymas" - antrpologijos prof. dr. 
Liucija Baškauskaitė. Moderatorė - 
prof. dr. Ina Užgirienė. Paskaitos 
įdomiai, paruoštos, lengvai supranta
mos net ir ne mokslininkams) lietė 
mūsų, lietuvių, padėtį išeivijoje, 
tautinį sąmoningumą bei kultūrą.

Einant, prie konferencijos pabaigos, 
perskaitytos moderatorių patiektos 
rekomendacijos, kurios, neimant pa
žodžiui, skamba taip:

Anketos susumavimas rado, kad a) 
mokyklų įvertinimo rezultatai rodo 
nemažus lituanistinių mokyklų atsie- 
kimus, bet taip pat kai kurias 
silpnybes, formuojant tautinį identi
tetą. Spėtina, kad mokyklų efek
tingumą mažina per dažnai pasi
reiškiantis, negatyvus mokinių ska
tinimas; b) nors žinios teikiamos 
lituanistinėje mokykloje įvertinamos 
gan teigiamai, jų perdavimo metodai 

gauna žemesnį įvertinimą; c) apie 
vadovėlius dauguma pasisako, kad jie 
yra nepatrauklūs arba neįdomūs.

PASIŪLYMAI, išplaukę iš bendrų 
pastabų: a) Vyt. Černius siūlo 
sušaukti antrą tautinės sąmonės 
išlaikymo konferenciją Čikagoje ir tuo 
pat laiku kitose vietovėse bei kraš
tuose. Jo nuomone, lietuviškumas 
gyvuoja ir kitur ir kalba eina ne apie 
lietuviškumo išlaikymą, bet jo ugdy
mą. Būtų pravartu tokią konferenciją 
turėti ir anglų kalba. Vyt. Černius, 
taip pat siūlo gilinti ryšius su 
lietuviškom šaknimis, kamienu, kiek 
galint daugiau bendrauti su Lietuva. 
Taip pat puoselėti VISAS JAUNIMO 
iniciatyvas.

b) L. Baškauskaitė ragina surinkti, 
kiek galint detaliau, medžiagą apie 
lietuvių patyrimus pokario metais 
įsikuriant įvairiuose šalyse. Išstudi
juoti ir parodyti ateinančiomis lietu
vių kartoms ir Lietuvoje gyvenan
tiems tą mūsų istorijos ir patirties 
dalį, kuri kitaip dings. Kadangi 
įvairiose šalyse plinta etninis plura- 
lizmas ir supažindinimas su tautinėm 
grupėm pradedamas įvesti į mokymo 
programą, ji rekomendavo tuojau 
pradėti ruošti medžiagą apie lietu
vius, kad būtų įvesta į šią programą. 
Reikėtų vartoti visas modernias 
priemones. įskaitant ir vaizdajuostes. 
Tokiu būdu ir atitrūkę nuo lietuvių 
jaunuoliai, susipažintų su lietuviais 
reguliariose mokyklose ir susidomėję, 
gal grįžtų atgal pas mus. Savo 
rekomendacijose prof. Baškauskaitė 
siūlo priimti, kad lietuvybei užsi
angažavusio žmogaus prototipų yra 
ne vienas; kad būti lietuviu nereiškia 
tik vieną gyvenimo būdą. Tai gal būt, 
jaunam žmogui reikštų, kad jis turi 
pasirinkimą.

e) Ina Užgirienė siūlė mokymo 
metodiką pritaikyti kiekvienam vys
tymosi laikotarpiui, ypatingą dėmesį 
atkreipti į savimonės ir tautinio 
užsiangažavimo kristalizaciją jaunuo 
lio metuose (16,17,18) ruošiant tinka
mus užsiėmimus, svarstybas, padedant 
jiems rasti gilesnį vertybinį tautišku
mo supratimą. Kad tas tautinis 
susipratimas nebūtų tik pareigos 
jausmas, bet asmeninio užsiangaža
vimo reikalas.

f) Paskutines rekomendacijas, iš
plaukusias iš Bendruomenių atstovų 
pranešimų bei pageidavimų perskaitė 
konferencijos komiteto pirmininkas 
Br. Juodelis. Bent kelias jų noriu

N auj ass k ap as.

JOK ŪB AS LI PŠ Y S

Pasaulyje gal būtų didelė panika, jei 
žmonės žinotų, kada jie mirs. Mūsų 
Aukščiausias taip patvarkė, kad 
nežinome nei dienos nei valandos, 
kada būsime pašaukti į amžinybę. Tai 
suteikia mums prasmingą, ramų ir 
džiaugsmingą ateities gyvenimą.

Šitaip atsitiko ir su geeiongiškiu 
Jokūbu Lipšiu, kuris linksmai atšven
tęs Kalėdų ir Naujų Metų šventes, 
svajojo apie artėjantį 80-tą gimtadie 
nį.

Sausio 5-tą, besirengiant miegoti 
širdelė sustojo plakusi ir savo lovoje 
užmigo, šį kartą amžinai.

Geelongas neteko dar vieno tauraus 
ir pavyzdingo lietuvio a.a. Jokūbo 
Lipšio. Jokūbas gimė 1906 baladžio 9 
d. Kretingoje 12-kos vaikų šeimoje. 
Anuo meto sunkios gyvenimo ir karo 
sąlygos išretino šeimą, besikuriančiai 
Lietuvai išliko 5 broliai ir viena sesuo.

Jokūbas išvydo Lietuvos laisvę jau 
būdamas 12-kos metų. Sąlygos jauni

mui nebuvo lengvos, bet Jokūbas 
greitai subrendo į aukštą, stiprų vyrą 
ir gavo darbą Klaipėdos uoste. Nors 
reikėjo važinėti dviračiu, sunkus 
darbas ir ilgos valandos nenugąsdino 
Jokūbo, tik džiaugėsi geru uždarbiu.

Susitaupęs pinigų išpildė savo 
svajone, nusipirko Kretingoje smulkių 
prekių krautuvę, kurią vėliau pakeitė 
į kepyklą. Jokūbas apsivedė 1931 m. 
Mariją Kuršytę ir sugyveno vaikus - 
Onutę, Edvardą, Julių ir Aldoną.

Vienas iš maloniausių velionio 
atsiminimų ir biznių, tai Lietuvos 
klestėjimo laikotarpyje įsigytas šaulių 
Klubas. Čia ne tik gerai ėjo biznis, bet 
sukosi patriotinis jaunimas ir ne
nuilstamai skambėjo lietuviška daina. 
Nenuostabu, kad šis laikotarpis turėjo 
didelės įtakos ne tik jam, bet ir visai 
šeimai, kuri visa išliko prie lietuviško 
gyvenimo ir labai gražiai įsikūrė 
Australijoje.

Gerai žinome, kaip komunistai 

reagavo į Šaulių organizaciją rusams 
okupavus Lietuvą. Klubo savininkas 
buvo sekamas ir persekiojamas. 1941 
m. emigravo į Vokietiją, čia buvo 
mobilizuotas, Afrikos fronte pateko į 
sąjungininkų nelaisvę ir tik 1947 m. 
susijungė su šeima Vakarų Vokieti
joje. 1949 m. emigravo į Australiją.

Čia Jokūbas greitai išbandė savo 
biznio gabumus. Stovykloje dirbo 
vyriausiu virėju, šalimai išsinuomavo 
žemės ir apsodino bulvėmis. Sutartį 
atlikęs persikėlė į Geelongą ir, 
trumpai padirbėjęs kitiems, pradėjo 
verstis statybos bizniu. Po 25 metų 
sėkimingo darbo pasitraukė į pensiją. 
Nors ir pensininkas, bet šalia Gee- 
longo įsigijo farmą, kur augino 
galvijus iki užmerkė akis.

Nenuostabu, kad į a.a. Jokūbo 
Lipšio laidotuves susirinko beveik visi 
geelongiškiai ir daug žmonių iš 
Melburno išreikšti jam paskutinę 
pagarbą.

Bažnytinės apeigos vyko evange
likų bažnyčioje. Čia žodį tarė L. fi
nes pirm. O. Schrėderis. Iš čia 
palydėtas į East-Geelong kapines. 
Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė 
Liet. S-gos Klubo pirm. J. Gailius.

A.a. J.Lipšys 
(1906-1986)

Velionis paliko liūdinčias dukras, 
sūnus, anūkus., marčias, žentus, seserį 
Amerikoje, brolius Vokietijoje ir 
Queenslande.

Nors ir toli nuo Kretingos, bet 
ilsėkis ramybėje, Likai mums 
darbštaus ir tauraus lietuvio pa
vyzdžiu.

J. Gailius.
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paminėti: Kur įmanoma, išlaikyti 12- 
metes lituanistines mokyklas; rūpintis 
stipendija L. Katedros studentams; 
palengvinti lituanistinių mokyklų 
programas; ruošti lietuvių kalbos 
konkursus; palaikyti tamprų švietimo 
ryšį tarp kraštų bendruomenių, infor
muoti apie naujai išleistus vadovėlius 
bei skaitymo knygas; įtraukti lietuviš
kų jaunimų į radijo programas 
(Australijoje tas jau vyksta), siųsti 
mūsų jaunimų į Vasario 16 gimnazijų, 
į Lituanistikos Katedrų, skatinti 
lituanistines mokyklas baigusius ruoš
tis šių mokyklų mokytojais Peda
goginiame Lit. Institute arba aukštes
niuose kursuose; ruošiant vadovėlius, 
naudoti šių dienų tematikų.

Tautinės sųmonės išlaikymo išei
vijoje Mokslinės Konferencijos inicia
torė ir pagrindinė organizatorė Birutė 
Jasaitienė konferencijų baigė padėkos 
žodžiu, iš tiesų, padėka turėtų būti 
reiškiama jai.

Norėtųsi susumuoti šių apžvalgų, 
tačiau mintys yra įvairios ir keliais 
žodžiais jų neišreikši. Baigsiu kun. dr. 
Gaidos žodžiais, kuriuos teko skaityti 
"T.Ž." vedamajame. - Geras dalykas 
yra mums mokslinės būklės tyrimas, 
bet jei jis pasilieka vien aukšto 
intelekto sferose, nedaug pasitarnau
ja gyvenimo, ypač lietuviškojo, tobu
linime. Mokslas nėra vienintelis mūsų 
išeivijos gelbėtojas. Jei turėsime ir 
labai daug mokytų žmonių, bet 
neturėsime tautai atsidavusių asme
nų, ištirpsime aukštose mokslo sferose 
kaip tauta. Mokslo šviesa turėtų 
atskleisti kelius į tolimesnį, geresnį 
mūsų tautos gyvenimų.

Reikia manyti, kad ši konferencija 
duos mūsų lietuviškoms bendruo
menėms to, ko jos tikėjosi, - bent 
dalinai. Be abejo, tai parodys ateitis.

Janina Vabolienė
A.L.B. Krašto Valdybos Narė 

Švietimo ir Kultūros 
reikalams.

V O KI ETŲ A

J. Glemža pradeda 
lOO-sius metus

Sausio 20 dieną Vak. Vokietijoje gy
venančiam žymiam lietuvių visuomenės 
veikėjui ir E.L. skaitytojui Jonui Glemžai 
sukako 99 metai amžiaus. Sveikindami 
garbingą jubiliatą šios sukakties proga, 
prisiminkime kai kuriuos jo gyvenimo 
etapus.

Gimęs 1887 m. sausio 20 dieną Panevė
žio apskrities Auliškio kaimo ūkininko 
šeimoje, Jonas Glemža mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, kur priklausė Kūdikio kuo
pelei.

Kūdikio draugija buvo earistinių laikų 
slapta Mintaujos gimnazijos lietuvių 
moksleivių organizacija, kurios tikslas — 
mokytis lietuvių kalbos, ugdyti tėvynės 
meilę ir žadinti lietuviškąjį susipratimą 
savo draugų- ir namiškių tarpe. Draugiją 
globojo ir rėmė Jonas Jablonskis, buvęs 
tuo laiku Mintaujos gimnazijos mokyto
jas. Nariai rėmė ir platino slaptą lietuvių 
spaudą, palaikė ryšius su kitų vietų liet, 
moksleivija. Nariai buvo sutarę baigus 
mokslus grįžti į Lietuvą ir dirbti savo 
tautai.

Iš "Europos lietuvio" 1986,Nr4

1896 metais Kūdikio kuopelės nariai, jų' 
tarpe J. Glemža ir kiti mokiniai, atsisakė 
melstis rusiškai. Už tai grupė mokinių 
buvo pašalinta iš gimnazijos, o mokytojas 
J. Jablonskis ištremtas 'į Taliną. Po metų 
kai kurie mokiniai buvo vėl priimti tęs
ti mokslą.

Jonas Glemža dalyvavo 1905 m. revoliu
cijoje ir 1906 m. už bandymą išlaisvinti 
iš Šiaulių kalėjimo politinius kalinius bu
vo suimtas ir nuteistas kalėjimu. Išėjęs 
iš kalėjimo, 1907 m. apsigyveno Pefraph 
lyje. Ten dirbo ir mokėsi komercijos in
stitute. Pirmojo pasaulinio karo metu dir
bo Petrapilio liet, tremtiniams šelpti ko
mitete, organizavo lietuvių liaudies uni
versitetą Pskove.

Grįžęs į Lietuvą, Jonas Glemža 1919- 
1925 m. dirbo Lietuvos kariuomenės in
tendantūroje, o vėliau pradėjo dalyvauti 
ekonominių organizacijų steigime. Tarp 
daugelio bendrovių, kur J. Glemžai teko 
dirbti, pirmon vieton iškyla „Pienocen
tras“, kurį jam teko suorganizuoti ir ja
me dirbti nuo 1927 iki 1940 m. ir vėl nuo 
1943 iki 1944 metų. Jis buvo .tos bendro
vės pirmininku ir vyr. direktorium.

1944 metais pasitraukęs į Vakarus, Jo
nas Glemža ir čia nenuleido rankų. 1945 
m. jis dalyvavo Vak. Vokietijos lietuvių 
bendruomenės organizavime, buvo išrink
tas VLB krašto valdybom 1957-1965 m. 
jis buvo VLIKo vykdomosios tarybos pir
mininku ir „Eltos“ direktorium. Vėliau 
suorganizavo Lietuvių moksleiviams šelp
ti draugiją „Labdara“, kurios pirmininku 
yra ligi šios dienos. Daug kartų, kaip Lie
tuvos socialdemokratų atstovas, dalyvavo 
tarptautinėse socialistų konferencijose bei 
kongresuose, šalia visų tų darbų, J. Glem
ža bendradarbiauja spaudoje, išleido kny
gą, „žemės ūkio gamybinė kooperacija ne- 
ptiklausomoje Lietuvoje“.

■ Garbingajam Jubiliatui Jonui Glemžai 
Ilgiausių Metų! J.V.

"Labdaros" adresas: J. Glemža, 
Banko konto: "Labdara" e.V. 
1185168 BLZ, 60050101.

Lietuvių Šalpos'

Draugija 
" L abdara" .

Mielosios ir Mielieji "LABDAROS" 
Draugijos narės, nariai ir rėmėjai, su 
Naujaisiais 1986-siais Metais. Su 
viltingais lūkesčiais ir pajėgumu 
pakelti pasitaikančius rūpesčius!

Metus žvilgsnį į Vakarų Vokietijos 
šiandieninį gyvenimą, tenka pastebėti 
vyriausybės pažadus palengvinti eili
nio piliečio padėtį, bet tai daroma 
greičiausia rinkos judrumo pagyvinimo 
sumetimais ir ruošiantis naujiems 
parlamento rinkimams. Bet eilinis 
vokietis laukia ir tikisi sulaukti 
šviesesnių dienų.
> Lietuviškame išeivijos gyvenime 
galima pastebėti didėjantį savitarpio 
lietuvių suartėjimą pasauliniu mastu. 
Prie to prisideda jaunimas iš kitų 
kraštų atvykstantis i Lietuvių Va
sario 16 gimnaziją.

"Labdaros" draugijos veikla eina 
įprasta vaga. Suvalkų Trikampio 
moksleivijai parama padidėjo gautais 
procentais iš p. Mykolo Žilinsko tam 
tikslui paskirtų procentinių popierių. 
1985 metais tų procentų gauta 
DM1,500.

Toliau siunčiamos ir laukiamos 
knygos ir periodinė spauda. Knygų 
siuntiniai apdraudžiami ir gaunami. 
Spauda cenzūruojama.

1985 m. "Labdaros" piniginės 
pajamos sudarė DM16,093, tiek pat ir 
išleista.

Šiuos metus pradedant, Draugija 
nuoširdžiai dėkoja rėmėjams ir tal
kininkams už paramą ir prašo tolimes
nio palankumo.

"Labdaros" Draugijos Valdybos 
vąrdu,

J. Glemža 
Pirmininkas

Conventrain 33, 7260 Calw-Hirsau 
Landesgirokasse Stuttgart I Nr.

SP AU DOS SĄJUNGOJE

Didėja spaudos šeima

Praeitų metų pabaigoje Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
kvietimas tautiečiams jungtis į Sąjun
gos narių gretas tapo pilnai suprastas.

Sveikiname naujus spaudos rėmėjų 
šeimos narius, linkime pajusti pareigą, 
renkant Sąjungos Komiteto narius bei 
pareiškiant pageidavimus dėl bendro 
darbo tobulinant spaudą ir užtikrinant, 
jos ateitį.

Nauji nariai:
1. Barkutė Rita-Marija, Sydnėjus
2. Janavičienė Jolanta, Sydnėjus '
3. Atkinson Don, Sydnėjus
4. Kaminskas Gintautas, Kanbera
5. Karpavičius Jurgis, Sydnėjus
6. Butkutė Aldona, Melburnas
7. Staugaitienė Bronė, Melburnas

8. Staugaitis Arūnas Juozas, Melbur
nas
9. Giliauskas Alfonsas, Sydnėjus
10. Dauguvietytė-Šniukšta, Xana— 
Christine, Sydnėjus
11. Laukaitis Antanas, Sydnėjus
12. Janavičius Jurgis, Sydnėjus
13. Kabaila Paulius Vytenis, Melbur
nas
14. Jakštas Aleksandras, Sydnėjus
15. Kovalskis Jūras, Kanbera
16. Fraser Jūratė Johanna, Sydnėjus
17. Milašienė Irena Marija, Sydnėjus
18. Karazijienė Alena, Melburnas
19. Protas Kęstutis Paulius, Sydnėjus
20. Dambrauskienė Irena, Sydnėjus
21. Dambrauskas Julius, Sydnėjus
22. Dr. Barkienė Valentina, Sydnėjus

PADĖKA

Atsisveikinant su mūsų mylimu Tėvu ir Seneliu A.A. JOKŪBU 
LIPSIU, mus palikusi š.m. sausio 5 d., reiškiame nuoširdžia padėką,' 
giminėms, draugams ir visiems pažįstamiems taip gausiai dalyvusiems 
Tėvelio laidotuvėse.

Esame labai,dėkingi visiems, kurie prisiminė mūsų šeimas gilaus 
skausmo valandoje, išreikšdami užuojautą laiškais, asmeniškai ir už 
gėlių vainikus, kurie taip gražiai puošė Jo kapą.

Ypatingą padėką reiškiame p. O. Schrėderiui ir p. J. Gailiui už 
atsisveikinimo žodžius bažnyčioje ir kapinėse.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.

Dukros: Onutė ir Aldona
Sūnūs: Edvardas ir Julius

23. Karpavičius Algirdas, Geelongas
24. Mickienė Jadvyga Regina, Syd
nėjus
25. Šimkus Kazys, Geelongas
26. Simankevičienė Danutė Marija, 
Melburnas
27. Straukas Bronius, Adelaidė
28. Aniulis Vytautas, Melburnas
29. Vanagienė Klaudija, Adelaidė
30. Makūnas Juozas, Sydnėjus
31. Normantas Jonas, Geelongas

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos Komitetas

AUKOS "M. F."

A.A. Edvardo Blioko 10 metų mirties 
sukakties pagerbimui "Mūsų Pas
togei" aukoja $100 E. Bliokienė ir 
šeima.
Romas Jakaitis,Vic. a.a. Tėvo at
minimui $20
S. Augustavičius vietoj gėlių V. 
Švobai $10.

Mieliems aukotojams nuoširdus ačiū!

I
"MUSŲ PASTOGĖS" PRENUMERATA SYDNĖJUJE

Pranešame maloniems skaitytojams, kad "Mūsų Pastogės" 
prenumeratą Sydnėjuje galima susimokėti paštu prisiunčiant $25 čekiu 
ar pašto perlaida (money order) "Mūsų Pastogės" administracijai 
adresu: "Mūsų Pastogė". P.O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Jei kam būtų patogiau, "Mūsų Pastogę" galima-užsisakyti Lietuvių 
Klubo raštinėje kasdien, išskyrus antradienius, nuo 5 vai. p.p., arba 
sekmadieniais 1-4 vai. popiet - "Mūsų Pastogės" redakcijoje 
(Lietuvių Klubas, 2-ras aukštas) pas budintį Liet. Spaudos Sąjungos 
narį. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais prenumerata taip 
pat priimsime "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

Sydnėjaus Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas "Mūsų Pastogės' 
prenumeratos nepriima.

SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA
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M! E L B U R N AS ALB Apylinkės Valdybos veikla

Po Krašto Valdybos organizuotos 
veiksnių konferencijos, kurią techniš
kai vykdė Apyl. Valdyba, artėjo 
Kūčios, Teatrų Festivalis, Naujų 
Metų sutikimo balius. ■

Dabar čia pat priėmimas parlamen
tarams ir kviestiniams svečiams 
penktadienį, vasario 14 d. ir Ne
priklausomybės Šventės minėjimas, 
sekmadienį, vasario 16 d.

Grįžtant atgal, galima pasidžiaugti, 
kad Teatrų Festivalis labai pasisekė. 
Abi dienas didžioji salė buvo pilna 
žiūrovų, nors gana daug žmonių buvo 
išvyką į Sporto Šventę Sydnėjuje. 
Adelaidės ir Sydnėjaus artistai ir jų 
pagalbininkai buvo melburniškių gra
žiai apnakvindinti, pavaišinti, gautu 
pelnu apdovanoti. Festivalio reikalais 
rūpinosi Valdybos Vice-Pirmininkė D. 
Baltutienė, p. E. Šidlauskas ir 
"Aušros” Teatro nariai.

Tradicinis Valdybos Kūčių 
rengimas valdybai atpuolė, jas gražiai 
paruošė Tautos Fondo Rėmėjų 
būrelis, vadovaujamas p. M. Žiogie- 
nės.

Naujų’Metų sutikimo balius Valdy
bos rūpesčiu, ypač daug asmeniškai 
rūpinantis Pirmininkui buvo labai 
sėkmingas, dalyvaujant 220 tautiečių, 
kurie prie geros muzikos ir skanios 
"Smorgasbord" vakarienės praleido 
paskutines senųjų metų valandas ir 
dar porą valandų linksminosi šiais 
metais.

Naujųjų Metų naktį vi. tuvėje.
p. E. Šemetienė
Valdyba nuoširdžiai dėkoja p. F. 

Sodaičiui už stalų užsakymo ir bilietų 
platinimo darbą ir p. J. Žalkauskienei, 
Moterų Soc. Globos D-jos Pirminin

kei, už vakarienės paruošimą, skanius 
tortus ir pyragus tokiai gausybei 
žmonių tokį vakarą, kai visi nori 
linksmintis. Dėkojam jai ir jos 
talkininkėms!

Šiuo metu jau siuntinėjami kvie
timai parlamentarams ir kitiems 
svarbiems asmenims, ir taip pat 
Bendruomenės nariams į priėmimą 
Nepriklausomybės Šventės proga, 
penktadienį, vasario 14 d. Jubiliejinė 
salėje. Melboumo Katalikų Arkivys
kupas J. E. dr. F. Little bus vienas iš 
kalbėtojų. Viso laukiama apie 1.20 
dalyvių.

Vasario 16 Šventę, kaip tradicija, 
pradėsime Šv. Mišiomis, po pietų 2 
val.30. min.- Lietuvių Namuose 
minėjimas. Pagrindinis dienos kalbė
tojas - "Baltic News" p. A. Taškūnas 
iš Hobarto. Šia proga Valdyba rinks 
aukas Bendruomenės reikalams. Dalį 
aukų reikia perduoti Krašto Valdybai, 
o kitą dalį Pasaulio Bendruomenės 
Valdybai - Amerikoje.

Visus tautiečius kviečiame ruoštis 
Nepriklausomybės Šventės minėjimui 

ir gausiai dalyvauti, parodant, kiek 
mes vertiname Nepriklausomybės 
atgavimo reikalą, tautinį susipratimą. 
Tegul kiekvienas mūsų tautinis pasi
reiškimas būna sovietiniams val
dovams demonstracija atkaklios ir 
niekad nesibaigsiančios akcijos Tė
vynės atvadavimui.

Malonu pažymėti, kad šiuo metu 
vien Viktorijos valstijoje parlamenta
rams, visuomenlnkams, universitetų 
personalui, bibliotekoms ir kt. išsiun
tinėjama 2200 egzempliorių "Baltic 
News" kas 3 mėnesiai. Lėšų telkimu 
veikliai prisideda Valdyba. Tautiečiai 
kviečiami paremti Šį leidinį aukomis 
per Valdybos narius, savo organizaci
jas arba tiesioginiai paduotais antra
šais.

Kviečiame ir toliau sekti Valdybos 
veiklą ir tolimesnius pranešimus. Prieš 
Velykas numatyta organizuoti 
margučių dažymo sesiją. Reikia 
tikėtis, kad atsiras norinčių pa
simokyti šio tradicinio lietuviško 
meno. Datą ir vietą paskelbsime iš 
anksto.

ADEI. Al DĖ MOTERŲ RANKDARBIŲ RATELIO ĮSKYLA

Pasirodo, Adelaidės Moterų Rank
darbių Ratelis ne vien rankdarbiais 
užsiima, bet kartu rūpinasi ir tarpu- 
siavio bendravimu. Štai praeito mė
nesio 4 d. vadovės p. G. Straukienės 
iniciatyva suorganizuota iškyla į 
"Birdwood" kalnus apie 20 km. nuo 
Adelaidės.

Išvykome 9.30 vai. ryto nuo 
Lietuvių Namų turistiniu autobusu 15 
moterų ir keletas turistų, berods.iš 
Sydnėjaus. Oras šiltas, su lengvu 
vėjeliu. Kad pasigrožėtume gražiais 
vaizdais, išdardėjome senuoju keliu 
tarp kalnų pro žaliuojančius, dar 
nespėjusius parusti miškus, pro daržo
vių ir braškių ūkelius, baugiausi 
italams priklausančius. Tuoj už kelių 
kilometrų sustojome Kangaroo Creek 
Reserve, didžiulis kengūrų draustinis, 
apžiūrėjome įspūdingą kalnais apsuptą 

rezervuarą, šiuo metu pilną vandens. 
Vairuotojas paaiškino mums, kad 
Pietų Australija esanti sausiausia 
valstija, todėl valdžia nemažai 
vandens rezervuarų pastačiusi. Toliau 
pasiekėme turistinę vietą vadinama 
"Rocking Horse Toy Factory". Čia 
galima pirkti medinių žaislų, kaip ir 
supamas arklys - "Rocking Horse". 
Aikštėje stovi didžiulis 60 pėdų 
medinis supamas arklys, ant trijų 
aukštų platformų. Kas nebijo, gali 
užlipti. Savaitgaliais čia suvažiuoja 
daug žmonių su šeimomis. Apsidairę, 
prisipirkę suvenyrų, važiavom toliau 
pro istorinius miestelius, kaimelius, 
įdomius namelius. 19-tame šimtmety
je statytus iš mėlyno akmens (blue 
stone). Matėme ir retenybę - baltą 
albino wallyby (mažos veislės kengū
rą). 1 vai. pasiekėme Birdwood. Tai 
mažas miestelis, istorinis, kupinas 

turtų. Pavalgę pietus, visų pirmą 
aplankėme Automobilių muziejų 
(Motor Museum). Tai didžiausias 
mašinų rinkinys Pietų pusrutulyje, nuo 
1808 m. "Rolls Royce" iki dabar. Ap
lankėme 4-rių aukštų istorinį pastatą 
Birdwood Mill, kadaise buvusį malūną, 
dabar paverstą į senobinių daiktų 
muziejų. Tarp daugybės eksponatų 
pastebėjau ir 19-to šimtmečio grama- 
foną. Apžiūrėjome taip pat ir šimt
metinę. spaustuvę su paruoštomis 
raidėmis, šaltkalvę, žemės ūkio veži
mus ir reikmenis, turbūt, 19-to 
šimtmečio. Daug, daug visokių rank 
darbių, molio dirbinių, žmogus ga
lėtum pirkti ir pirkti. Toliau va
žiavome į Parrot Gardens kitoj pusėje 
Birdwood.

"Parrot Capers" - didžiosios baltos 
papūgos, kokių nemažai skrajoja ir 

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje, išpildė 
programa. Ko tos papūgos neišda- 
rinėjo! Važiavo "rollerskates", mažu 
dviratėliu balansuodamos ant aukštai 
iškeltos vielos. Viena net sukosi valso 
muzikai grojant. Atrodė, kad jos viską 
supranta. Pasibaigus sesijai, 3 vai. 
patraukėme namų link, pakeliui dar 
prisipirkę braškių. Važiuodamos dai
navom (turėjom savo tarpe keletą 
chorisčių) ligi Lietuvių Namų, kur 
atsiradom 4 vai. p.p. Mūsų šoferis 
padėkojo visoms, pagyrė už puikią 
kompaniją linkėdamas ir vėl susitikti.

Grįžome patenkintos iškyla, tar 
pusavio draugiškumu, o svarbiausia 
dėkingos vadovei p. G. Straukienei ir 
padėjėjai p. Launikaitienei už puikiai 
suorganizuotą iškylą.

O. BAUŽIENE

Pereitais metais, lapkričio mėn. 
Community Wellfare and Ethnic 
Affairs Department pareigūnas, mi
nisters Gregory Crafter liet, pensi
ninkų klubo pirmininkui Kaz. Kamins
kui įteikė $2,000 čekį, kad tuo dalinai 
paremtų įsigijimą fotokopijavimo 
priemonės, kuri kainuoja virš $4,0000.

Jam buvo suruoštas priėmimas, kur 
ministeris mielai praleido apie valan
dą savo labai riboto laiko. Besivaišin- 
damas prasitarė, kad jam labai sunku 
laikytis dietos, kai reikia valgyti po 
dvejas perpietes ar trejus pavaka- 

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
atkelta iš 1 psl.

pakviesti atvykti į Baltuosius Rūmus 
ir ambasadoriui Jon Metlock ir 
Tautinio Saugumo Tarybos nariui John 
Purnell pareikšti savo nusistatymus 
bei pageidavimus ryšium su Reagano - 
Gorbačiovo susitikimu. Kviestų devy
nių baltų atstovų tarpe būta JAV LB 
Washingtone ryšininko Alg. Gurecko 
ir Lietuvių Informacijos Centro 
vicedirektorės bei PLB Visuom. Rkl. 
komisijos vicepirm. Gintės Damu- 
šytės. Apie minėtą posėdį mūsų 
spaudoje keliais atvejais buvo rašyta. 
Gaila, kad rašant nebuvo iškelta to 
posėdžio ypatinga reikšmė. Be mūsų 
laisvinimo veiksniu pastangų, ar tik 

rius...

Gruodžio 19-tą 11 vai. ryto, klubas 
surengė Kalėdų Eglutą; dar šeštą 
valandą vakare buvo tokių, kurie 
nenorėjo namo eiti...

Kaip visada - vaišės suneštinės; 
tačiau šį kartą buvo išsirūpintas 
leidimas pateikti svaiginamuosius gė
rimus, ketvirtadieniais Liet. Namų 
patalpos nėra licenzijuotos.

Dėl programos sustatymo ilgai 
planuota, ir budėta, kad neatsitiktų 
netikėtumų. Bet viskas klostėsi

Startais esame mes g#eę
Startais (uHme U lxl(l

ne pirmą kartą lietuvių išeivijos 
istorijoje, JAV-ių administracija rado 
reikalą į Baltuosius Rūmus sukviesti 
baltų veiksnių atstovus, kad išgirsti 
jų rūpesčius, pageidavimus, bei tie
sioginiai gauti žinių apie padėtį ir 
nuotaikas Pabaltijo valstybėse. Svar
biausia, kad faktus surinkti atvyko ne 
koks valdininkėlis, bet ambasadoriaus 
titulu pasipuošęs sovietinių reikalų 
specialistas John Metlock. Neskaitant 
tiesioginių Reagano - Gorbačiovo 
pokalbių, kuriuose dalyvavo tik ver
tėjai, John Metlock teko būti vienam 
iš penkių amerikiečių patarėjų daly
vavusiam šalia prezidento Reagano

Penisininkų Klubo veikla

sklandžiai, ir programai susidarius iš 
aštuonių "pasirodymų", galiausiai 
turėjome dešimt!

į šiuos metus žvelgiame su viltim, 
kad jie - visų pastangomis - bus 
sėkmingesni visais atžvilgiais. Vienok, 
šiek tiek rūpesčių valdybai sukelia 
biuletenio "Bičiulis" leidimas, nors tie 
tėra tik išlaidų rūpesčiai. Pirm. 
Kazimieras ramina, kad kol gali, jis 
apsiims nešti šią išlaidų atsakomybę.

pokalbiuose su sovietais. L. Kojeliui 
už sudarytą galimybę Baltuose Rū
muose pristatyti Pabaltijo valstybių 
bylą priklauso ypatinga padėka.

M o mor andu mas 
Reaganui

Kas treji metai keičiantis JAV LB 
Krašto valdybai, taip jau nutinka, kad 
tris ar keturias savaites esama lyg be 
vadovybės. Buvusioji valdžia ruošiasi 
poilsiui, o naujoji Krašto valdyba dar 
tvirtinama ir formaliai'nėra perėmusi 
pareigų. Pasiruošimo darbai Reagano 
- Gorbačiovo susitikimui kaip tyčia 
sutapo su tuo "interregnumo" laiko
tarpiu. Būta pavojaus, kad į Ženevą 
vykstančiam prez. Reaganui JAV LB 
memorandumas nebus laiku paruoštas. 
Padėtį išgelbėjo pareigoms oficialiai 
dar nepatvirtintas naujosios Krašto 
valdybos narys. Naujai išrinktas JAV 

Vienok, gali priseiti sumažinti "Bičiu
lio" puslapių skaičių.

Balandžio mėnesį įvyks visuotinas 
metinis susirinkimas. Ir kaip tinka 
šiam, nuotaikingų nuotaikų dieną 
turinčiam mėnesiui, "Bičiulis" išeis su 
priedu "Pensininko lazda".

Elena Bulienė

LB Krašto valdybos pirm. inž. Alg. 
Gečys skubiai paruoštą memorandumą 
pasirašė "president elect" titulu ir 
pasiuntė į Baltuosius Rūmus. Antras 
memorandumo originalas, prie jo 
prijungus PLB valdybos pirm. inž. Vyt. 
Kamanto lydraštį, buvo pasiųstas 
Šveicarijos LB Krašto valdybos pirm. 
Narcizui Prielaidai, įteikti Ženevon 
atvykusiai JAV-ių delegacijai. Tuo 
siekta apsaugoti memorandumą nuo 
biurokratų, dažnai nepraleidžiančių 
medžiagos pas aukštesniuosius val
džios sluoksnius. Jei memorandumas 
įkliūtų Washingtone, jis aukštuosius 
prez. Reagano patarėjus pasiekti 
galėtų Ženevoje.

JAV LB memorandume prez. Rea
gano prašyta iš Gorbačiovo reikalauti 
Pabaltijo valstybėms nepri
klausomybės paremtos tautų laisvo

nukelta į 6 psl.
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Viduryje Guste Ramanauskienė, už jos jubiliatas - Antanas Ramanauskas. 
Ketvirtas iš kairės svečias iš Londono Zigmas Juras. Trečia iš kairės - 
"M.P." bendradarbė Alisa Baltrukonienė.

BRANDŽIĄ SUKAKTI MININT

ANTANUI RAMANAUSKUI — /ui

Naujųjų Metų dieną užėjome pą- 
sveikinti mielą kaimyną, artimą bičiulį 
Antaną Ramanauską, kuris šventė 70 - 
tą gimtądienį. Susirinko giminės, 
kaimynai, atsilankė ir iš tolimo 
Londono atvykęs visuomenės veikėjas 
Zigmas Juras su žmona Veronika.

Susėdome prie gražiai padengto ir 
Antano žmonos Gustės skenėstais 
apkrauto didžiulio stalo. Antaną vis 
trukdė telefono skambučiai. Skambino 
sūnus Narcizas, su žmona ir dukra 
išvykęs atostogų į Sydnėjų, kur dukra 
dalyvauja sporto šventėje. Sūnus 

Arvydas, mokyklos direktorius, irgi 
skambino iš atostogų.

Galiausiai pakėlėme šampano tau 
res, sveikinome Antaną ir sugie
dojome - ilgiausių, džiaugsmingų ir 
darbingų metų.

Darbingų metų Antano gyvenimo 
kelyje nestigo. Gimė jis 1916 m. sausio 
ld., gražiame, kaip rojus, Lietuvos 
kampelyje, Šventosios ir Širvintos 
upių santakoje. Ten Kultuvėnų kai
mas. ten Vepriai, ten pldčios lygumos, 
kiek tik akys užmato, ten ir Širvinta 
savo vagą vingiuoja pro medžiais ir 

krūmais apaugusius stačius krantus.
Antanukas, baigęs Sližių pradžios 

mokyklą, išvyko j Kauną pas dėdę. Čia 
baigė keturias gimnazijos klases. 1934 
metais įstojo savanoriu j kariuomenę, 
kuria dar vaikas būdamas žavėjosi. 
Kariuomenėje pasiekė viršilos laipsnį; 
ištarnavo, kol 1944 pasitraukė iš 
Lietuvos.

1939 metais Antanas vedė Augustę 
Gudaitytę ir sulaukė tris sūnus; 
Narcizą, Arvydą ir Kęstutį. Dabar 
šeimyna padidėjusi jau septyniais 
anūkais.

1 Australiją Antanas su šeima 
atvyko 1949 metais ir pastoviai 
įsikūrė Melbourne. Išmokęs kirpėjo 
amato, turėjo nuosavą kirpyklą. Kurį 
laiką dirbo ir spaustuvėje, o dabar jau 
keli metai kaip poilsyje.

Antanas nesitenkino tik kasdienės 
duonos uždirbimu. Jis pilnai įsijungė į 
lietuvių tautinę veiklą. Kelerius 
metus dirbo Melbourne Apylinkės 
Valdyboje. Jam vadovaujant Lietuvių 
Namuose suremontuotas ir įrengtas 
reprezentacinis Bendruomenės kam
barys. Dirbo Liet. Karių Veteranų 
"Ramovės" Melb. skyriaus valdyboje, 
skautų Tėvų K-te ir kitur.

Bet sielą ir širdį įdėjo j Melbourno 
Lietuvių Namus. 1973 metais iš
rinktas į Melb. Liet. Klubo Valdybą, 
prisiėmė sunkias pirmininko pareigas. 
Jam vadovaujant buvo įvykdyti dideli 

Lietuvių Namų pertvarkymo darbai, 
pagrindinai suremontuotos patalpos, 
įsigyta daug naujų baldų, kuriuos ir 
šiandien naudojame, įrengtas garsia
kalbių tinklas, Bet svarbiausia, jo 
pastangomis išrūpinta ir gauta 
licenzija, kuri iš pagrindų pagyvino 
Lietuvių Namų ir Klubo gyvenimą. 
Prie jo sekmadieniais pradėta gaminti 
pietūs, kuriuos jis, pagal iš anksto 
sudarytą planą, pavedė organizaci
joms. Tas ir šiandien tęsiama. Antanas 
puikiai balansavo organizacijų sutari
mą, buvo ir yra mylimas ir gerbiamas. 
Ir dabar jis dalyvauja organizacijų su
sirinkimuose. minėjimuose, gyvai 
domisi lietuviška veikla ir reikalui 
esant neatsisako padėti. Žinoma, tą 
viską jis atliko su mylimos žmonos 
Gustės pritarimu, kuri dažnai ir pati 
neatsisakydavo talkon ateiti.

Greitai bėgantyss metai praretino 
ir pasidabravo Antano plaukus, kiek 
giliau įrėžė vyriškus veido bruožus, 
bet nepalietė jo aiškaus ir logiško 
mąstymo, tėvynės ilgesio, malonaus ir 
draugiško atsinešimo bendro likimo 
išeivijos tautiečiui. Jis visada randa 
žodžių paguosti ir pralinksminti visus.

Linkime Jam daug sveikų ir šviesių 
metų.

ALISA BALTRUKONIENĖ

BOBA R T AS HOB ARTO KRONIKA

L. S. K. "Perkūnas" sportininkus, 
36-sios Sporto Šventės krepšinio ir 
tinklinio nugalėtojus, pagerbti Apyl. 
Valdybos kasininkas ir didelis klubo 
rėmėjas Bonifacas Šikšnius su žmona 
Hilda suruošė balių savo namuose. Per 
40 svečių sveikino laimėtojus, ypač 
Stanwix šeimą, ir linkėjo sėkmės 
ateityje. Petras Stanwix, vedęs krep
šinio žaid8ją Valę Radzevičiūtą, 
"Perkūne" tapo geras žaidėjas. Iš
rinktas klubo pirmininku išaugino 
kelioliką komandų ir jau daugelį metų 
jam vadovauja. Jo trys sūnūs pasekė 
tėvų pavyzdžiu, neapleidžia sporto 
švenčių, dalyvavo žaidynėse Ame
rikoje ir Kanadoje, žaidžia Tasmanijos 
"A" klasės krepšinio komandoje, 
treniruoja jaunius. "Perkūno" koman

doje žaidė ir pasiekė gerų rezultatų; 
0 Paškevičius, V. Radzevičius ir D. 
Jurevič.

Dviejuose H.E.L.L.P. sąjungos Ko
miteto susirinkimuose nuomonių skir
tumas tarp kai kurių komiteto narių ir 
redaktoriaus dėl "Baltic News" leidi
mo išlygintas. Valdyba perrinkta 
sekančios sudėties: R. Tarvydas - 
pirm., I. Sleiters - sekr., A. Kantvilas 
- kasin., V. Mikelaitis - administrato
rius. A. Taškūnas - "Baltic News" 
redaktorius. Nariai: Dr. K. Kruup, dr. 
Bicevskis, J. Paškevičius ir B. Craig.

Vincas Švoba staiga mirė 
(nusišovė) sulaukęs 61 metų. Velionis 
kilimo iš Kėdainių, buvo įstojęs į 

generolo Plechavičiaus rinktinę. į 
Australiją atvyko pirmu transportu. 
Dirbo prie telefonų įvedimo, bet dėl 
sipnos sveikatos anksti pasitraukė į 
pensiją ir gyveno pas p.p.Povilaičius.

Po gedulingų apeigų koplyčioje, 
nemažo būrio lietuvių buvo palydėtas 
l Krematoriumą. Prie karsto atsisvei
kino Jonas Adickas. Ilsėkis ramybėje.

A.a. Vincą Švobą pagerbdamas 
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" $10 
aukojo S. Augustavičius.

Downos ir Romo Kairių antroji 
duktė Rožė susituokė su Barry Lynch. 
St. Georges bažnyčioje gruodžio mėn. 
Vestuvių balius vyko Westside Kote
lyje; dalyvavo 60 svečių. Rožė šoko 
tautinius šokius, buvo paslaugi bend

ruomenėje. Jaunai porai linkime daug 
laimės ir gero gyvenimo!

65 m. gimtadienį šventė ir į pensiją 
pasitraukė S. Domkus. Stasys - geras, 
linksmo būdo žmogus visų mėgiamas 
jau daugelį metų dirba Apyl. Val
dyboje sekretoriumi. Dar daug laimin
gų metų linkime jam!

į sporto šventę vyko keturios 
"Perkūno" klubo komandos. Kelionės 
išlaidoms paremti jiems aukojo: Apyl. 
Valdyba $163, J. Paškevičius $150, P. 
Šiaučiūnas $100, B. Šikšnius $50, R. 
Hollis $20, A. Jankus, S. Augusta
vičius ir H. Paškevičienė po $10, A. 
Kantvilas, J. Pincius po $5. Visiems 
ačiū.

S Y D NĖJUS

apie vasario 16 Angliškai

Vasario 4 d.,penktadienį, 8 vai. vakaro per radijo stotį 2MBS-SM 
102,5 Megahertz bangomis anglų kalba bus transliuojama vienos 
valandos programa, skirta Vasario 16, Lietuvos Nepriklausomybės 
dienai. Laidą paruošė dr. Rūta Kavaliauskaitė.

LINKSMIEJI BROLIAI ATSIPRAŠO

PARAPIJOS ŽINIOS

Mes, Sydnėjaus linksmieji broliai, 
šiuo atsiprašome Australijos lietuvius 
ir kybartiškius, kad nepasveikinome jų 
su praėjusiom šventėmis. Idant, šiemet 
nepavėluotume, jau dabar sveikiname 
su ateinančiom Kalėdom ir linkime: 
kantrybės tiems tautiečiams, kurie 
dar klausosi Sydnėjaus lietuvių radijo 
valandėlės (mes žinom, kad dar 
keliolika klausosi). Reikalai gali tiktai 
pagerėti.

Tautiečiams Adelaidėje - šventos 
ramybės; Melbourne - gero oro 

(galėtumėte susidėję su Geelongu ir 
Šutais nupirkti Tasmaniją ir ten įkurti 
naują Lietuvą). Perthe, būkite dėkingi 
tėvams Marijonams, kad dayė jums 
lietuvį kunigą. Brisbaniečiams - 
nenusiminkite, ateina jūsų eilė ruošti 
lietuvių dienas. Visiems geros sėkmės 
užbaigiant šiuos metus, o jaunimui 
sveikatos ruošiant kongresą (tiktai 
nepaklyskite kanapių dūmuose).

S.L.B.

į MOKSLĄ, į SVARBŲJį.

Visose mokyklose pasibaigė jau 
gražios — džiaugsmingos atostogos. 
Vasario 9 d. ir mūsų parapijos 
lietuviška mokykla vėl PRADEDA 
NAUJUS MOKSLO METUS. Jau nuo 
9.30 vai. ryto mielai laukiami jaunuo
liai ir vaikučiai su tėveliais Lidcombe 
parapijos mokyklos klasėse, į kurias 
paskirstys mokyklos vedėja Julija 
Lašaitienė.

Tėveliai su savo talkininkais - Tėvų 
Komitetu aptars mokslo metų mokyk
los parengimus.

Kviečiami ypač nauji mokiniai.
Lietuviškose pamaldose 11.30 vai. 

bus raginama pasimelsti už mokyklos 
jaunimą ir mokytojus bei visus, kurie 
jungiasi šiame kilniame ir svarbiame 
darbe.

LIURDO PROCESIJA

Vasario 9 d. - sekmadienį 7.30 vai. 
vakare bus žvakių procesija ir ligonių 
palaiminimas Liurdo Marijos Grotoje 

ir Bažnyčioje Earlwoode, 280 Homer 
St.Procesijai ir pamaldoms vadovaus 
vysk. D. Gremin, D.D. Pamaldos įvyks, 
nors būtų ir blogas oras.

Ten mes esame buvę ne kartą, o per 
Visus Šventus turėjom ir savo 
lietuviškas pamaldas.

Ši procesija būtų ypač didelė 
paguoda ligoniams.

Prel. P. Butkus.

B. Matečiūnas.

Sausio 26 d., po ilgesnės ligos. 
Balmain ligoninėje mirė Bonifacas 
Matečiūnas, 64 metų, kilęs nuo 
Radviliškio.
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VIENMINČIAI IR ATSKALŪNAI
JAUNIMO SKILTYS

Dažniausiai apsirikimų ir 
nesusipratimų atsiranda žmonių 
santykiuose dėl kalbos netobulumo. 
Nors žmogus ir galvoja - mąsto 
žodžiais, bet kai reikia tą mąstymą ir 
mintis suprantamai išreikšti, atsiranda 
sunkumų parinkti visiems aiškų žodį 
ar sakinį.

Neseniai turėjome šiek tiek nesusi
pratimo dėl žodžio "disidentas", kuris 
yra lotyniškas darinys, bet jo reikšmės 
prisieina ieškoti angliškuose žody
nuose ir viešosios nuomonės puoselė
tojai jį pritaiko įvairiopai. Gal 
perdaug neapsiriktume, jei "disi
dentą" pakeistume "atskalūnu", nes 
abu išsiskiria iš "vienminčių" tarpo ir 
nesutinka su jų linija. Čia svarstome 
tik Sovietų Sąjungos "vienminčius", 
kurie remia ir išlaiko kompartiją 
valdžioje.

Viešas ir atviras atskalūnas 
anksčiau ar vėliau susikerta su 
"vienminčiais", nuo kurių jis atsiskyrė 
ir šie griežtos vienpusiškos valdžios 
prievartinėmis priemonėmis jį 
skaudžiai sutvarko ir padaro kankiniu, 
kuriuo mes išeivijoje didžiuojamės. 
Lietuvių Politinių Kalinių Sąjunga 
Vokietijoje savo nariams išdavinėjo 
atitinkamus antinacinės resistencijos 
liudijimus. Tuo tarpu dar negirdėjome, 
kaip bus atžymėti anti-sovietiniai 
disidentai.

Bet yra ir nukentėjusių prieš- 
sovietinių veikėjų, kurie nevadina 
savęs atskalūnais - disidentais, ne
norėdami išsiskirti iš kenčiančios ir 
sovietines grandines nešiojančios 
masės. JAV išeivija, atrodo, jau 
senokai šį painų disidentizmo reiškinį 
pradėjo vadinti pasipriešinimu (žiūr. 
prof. T. Remelkio "Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania".) Pasa
kymas, kad nesu disidentas ar 
disidente gali sukelti įvairių reikšmių 
aiškinimų, nieko nepasako apie 
žmogaus nusistatymą dėl Sovietinės 
sistemos, religinio ar tautinio pasi
priešinimo tai sistemai.

Pavyzdžiui, spaudoje buvo rašoma 
apie lietuvių šviesuolių vargus 
okupuotoje Lietuvoje. Buvo sakoma; 
kad kai kurie mokytojai dėsto 
komunizmą ir bedievybę mokyklose, o 
kitomis progomis lankosi bažnyčiose ir 
priima sakramentą. Pajuokiančiai 
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apsisprendimo teise. Prisiminus, kad 
Sov. Sąjungos įvykdyta Pabaltijo 
valstybių aneksija rišasi su Molotovo 
Ribbentropo paktu, konstatuota, kad 
tai įvykdyta apgauliu būdu ir teise 
neparemtomis priemonėmis. De
mokratinės valstybės iki šiol nepri
pažįsta Pabaltijo valstybių aneksijos į 
Sov, Sąjungą. Remiantis 1979 m. 45 
baltų pogrindžio darbuotojų pareiš
kimu ir tuo klausimu 1983 m. Europos 
Parlamento priimta rezoliucija, prez. 
Reaganas prašytas siekti Molotovo - 
Ribbentropo pakto ir iš jo išplau
kiančių tiesioginių išdavų atšaukimo. 
Pritarta 45 baltų pareiškimo minčiai. 
Skandinavijos ir Pabaltijo kraštus 
įtraukti į nuo branduolinių ginklų 
laisvą zoną. Liečiant žmogaus teises, 
prez. Reaganas prašytas specialiai 
užtarti už tautinę veiklą įkalintus 
aktyvistus B. Gajauską, V. Petkų ir V. 
Skuodį.
Veikla Ženevoje’

Šveicarijos LB pirm. N. Prielaida ir 

galima būtų juos pasmerkti, kad jie 
mokyklose ant rankų nešioja "kipšį", 
o bažnyčioje į širdį įsideda Dievų. 
Nežinau, ar daug kas iš mūsų geriau 
padarytų.

Žinoma, sovietinė sistema sukelia 
vienas kitu nepasitikėjimą, bet jis 
išeivijoje neturėtų išvirsti į isterišką 
baimę, paraližuojančią tautišką 
veiklą. Atsarga gėdos nedaro nei 
apsilankantiems okupuotoje Lietu
voje, nei atvykusiems apsigyventi 
Australijoje, nes ir čia galima 
pajuokiančiai sakyti, kad kai kurie iš 
mūsų gal turi tautiškumą ir religiją 
glėbiuose, bet "kipšį" širdyje. Vis 
dėlto be pasitikėjimo vienas kitu bet 
kokia veikla neįmanoma. Tai įrodė 
Sovietų Sąjunga.

Siūloma, kad reikalinga "pasi
teirauti" apie vieno veikėjo praeitį ir 
tuo gal pasitikėjimą užsitikrinti ir 
baimę pašalinti. Kodėl tik vieno? Šis 
pasiūlymas neturėtų būti įžūlus, bet' 
taikomas visiems, kurie savanoriškai 
ateina dirbti lietuviškoje veikloje. 
Reikėtų "patikrinti" ir į šviesą 
iškelti šmeižėjus, kurie pasidarė 
teisėjais, liudininkais ir bausmės 
vykdytojais ir už akių savo kengūrų 
teisme atliktais žygdarbiais didžiuo
jasi. Reikėtų per tą pačią "patikri 
nimo" mašiną perleisti ir mūsų 
spaudą, kurioje knibžda "įtartinų" 
dalykų, pavyzdžiui kad ir "Akiračių" 
Nr.120, kur rašoma: "paskutiniu laiku 
tas "pasitarnavimas bolševikų 
okupantams" argumentas pasidarė 
labai madingas. Kiekvienas nusičiau- 
dėjimas, ginčas ir priešingos nuomonės 
pareiškimas kai kuriuose laikraščiuose 
bandomas nutildyti anksčiau paminėtu 
argumentu. Įdomu, kad toji "pasi- 
tarnavimo bolševikų agentams" baimė 
ryškiausia kaip tik pas tuos drąsuolius 
"patriotus”, kurie kiekviena proga 
savo laikraščiuose savo oponentus 
niekina, šmeižia ir jiems "bolševikų 
agentavimą" primeta. Nereikia, 
turbūt, nė aiškinti, kad "bolševikų 
pagalbos" paprastai prireikia tiems 
rašeivoms, kurie patys logiškai argu 
mentuoti nesugeba. Tokiems ir išeivi 
joje kiekviename kampe vaidenasi 
okupantai.

J. ARAS.

iš New Yorko specialiai Ženevon 
atvykusi Gintė Damušytė prez. Rea- 
ganui skirtą JAV LB memorandumą 
asmeniškai įteikė JAV delegacijos 
nariui Terry Schroeder. N. Prielaida 
PLB valdybai prisiųstame raporte 
rašo: "Mes jo (Schroederio) buvome 
priimti labai maloniai, turėjome ilgą 
pasikalbėjimą ir pažadą, kad jis 
perduos mūsų įteiktą memorandumą 
tiesioginiams Reagano patarėjams".

Abiems LB atstovams turint spe
cialią korespondentų akreditaciją, 
susidarė galimybė dalyvauti ne tik 
spaudos konferencijose (įskaitant ir 
baigiamąją Reagano - Gorbačiovo 
konferenciją), bet taip pat prieiti prie 
korespondentų ir išdalinti įvairią 
informaciją Lietuvos klausimu. G. 
Damušytės rūpesčiu buvo paruošta 
JAV LB memorandumo santrauka. 
Santrauka buvo išdalinta gausiai 
atvykusiems korespondentams kartu 
su Lietuvių informacijos Centro 
medžiagą.

Jaunimo Kongreso Informacija

Numatoma, kad 1987 metų gruo
džio mėnesį, prieš prasidedant pa
sauliniam kongresui, Sydnėjuje bus 
pravestas Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo kongresas.

***

Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
yra gauta pirmoji parama Vi-tąjam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
- $1,000.

*** *#*

Nesenai įvykusiame organizacinio 
komiteto posėdyje nutarta suruošti 
keletą SVAJONIŲ koncertų Aus
tralijoje šiais metais. Kartu su 
SVAJONĖMIS koncertuos Petras 
Račkauskas ir tikimasi, kad dar vienas 
talentingas Adelaidės jaunuolis galės 
suderinti savo keliones taip, kad ir jam 
bus įmanoma dalyvauti šiuose pasiro
dymuose.

*** ***

Jaunimo Kongreso finansų komi
sijos pirminiankas Žigams Jokūbaitis

Aukos VI Jaunimo kongresui

Kongreso Komitetas Sydney $1,000 J.ir E. Petrukėnai $20
E. ir Z. Mackevičiai $200 V. Ročius $20
J. Čyžas $100 V. Šeštokas $15
Kun. dr. P. Dauknys, Vic. $100 j. Kulienė $10
D r. K. Zdanius $100 B. Butkys $10
J. Jakubauskienė $100 M. Čiulada $10
Z. ir R. Jokūbaitis $100 F. Garnys $10
j. Mašanauskas $100 A. Katei va $10
E. Seženis $100 A. Malinauskas $10
V. Stagys $100 N.N. $10
J. Žalkauskas $100 N. N. $10
E. Dziukienė $50 M. Burneikienė $10
Kun. S. Gaidelis S.J. $50 B. Pelenauskas $10
S. ir V. Jeršovai $50 Seženis $10
J. ir 0. Liutikai $50 V. Skrolys $10
J. ir 0. Norvilas $50 K. Vaičiūnas $10
R. ir H. Steponavičiai, P. Venckus $10
a.a. K.Prąšmut.o atm. $50 K. Buzermanas $5
A. Kulys $30 B. Gaidelienė $5
J. Barkienė $25 M. Jakavičienė $5
M. Šepikaitė, $20.55 A. Ramanauskas $5
a.a K. Prašmuto atm. B. Steckis $5
J. Babarskas $20 M. Dzedelionis $2
J. Gružauskas $20
V. ir T. Kaspučiai $20

V eržli
Šveicari jos L. B

Nors Šveicarijoje nuolatiniai gy
vena tik apie 50 lietuvių, politinėje 
srityje Šveicarijos LB yra viena iš 
veržliausių ir veikliausių PLB tarpe. 
Tai nuopelnas jau mirusio prof. J. 
Ereto, dr. A. Geručio, ir nepaprastai 
energingo ir įžvalgaus Šveicarijos LB 
Krašto valdybos pirm, ir PLB Visuom 
Rkl. komisijos nario Narcizo Prie
laidos. PLB pageidavimu, Reagano - 
Gorbačiovo susitikimo Ženevoje pro
ga Šveicarijos LB paruošė specialų 
memorandumą. Jį įteikė Šveicarijos 
vyriausybei, Ženevoje veikiančių 
tarptautinių institucijų korespon
dentas, šveicarų laikraščių redak
cijoms.

išvyksta į Angliją gavęs ten tarnybinį 
paskyrimą. Organizacinis komitetas 
yra nepaprastai dėkingas Zigmui už 
atliktą darbą ir profesionalinį pasi
ruošimą ir suorganizavimą lėšų tel
kimo metodų.

*** ***

Lietuvoje išleistame pogrindžio 
leidinyje "Juventus Academia", ra
šoma:

"Lietuvos Jaunimo Sąjunga viso 
Lietuvos jaunimo vardu dėkoja Aus
tralijos lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimo dalyviams už nuoširdų ir 
turiningą sveikinimą. Linkime visam 
Australijos lietuvių jaunimui - PLJS 
VI suvažiavimo organizatoriams ir 
šeimininkams - ištvermės, išradin
gumo, tikro patriotinio ir kūrybinio 
pakilimo jį ruošiant. Prie šio darbo 
stengsis prisidėti ir Lietuvos jau
nimas."

** **

Sekantis Organizacinio Komiteto 
suvažiavimas įvyks Melburne š.m. 
vasario 15-tą ir pusę dienos vasario 
16-tą. Bus padaryta atlikto darbo 
apžvalga ir detalizuojamos darbų 
programos.

Informacijos komisija.

Šveicarijos LB taip pat prisidėjo 
prie Ženevoje antosovietinių orga
nizacijų ruoštos demonstracijos - 
eisenos. Nešta mūsų tautinė vėliava. 
Šveicarijos ir Vokietijos televizija 
perdavė demonstracijos eigą.

Šveicarijos Federalinio Užsienio 
Reikalų departamento vardu į Švei
carijos LB įteiktą memorandumą 
atsakė pirmojo politinio skyriaus 
viršininkas F. Pianca. N. Prielaidai 
adresuotam laiške rašoma:

"Šveicarijos vyriausybė dažnais 
atvejais yra pabrėžusi vertę, kurią ji 
teikia asmenų ir tautų laisvės 
gerbimui. Kaip Jūs konstatavote savo 
pareiškime, Šveicarija nepripažino 
baltų respublikų inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą. To nusistatymo (pozicijos) 
nebus atsisakyta."

PLB Inf.
Mūsų pastogė Nr.4 1986.2.3 psl.6
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36—je SPORTO ŠVENTĖJE

G O F S

Kai kurios sporto šakos šventėse vis 
mažėja, tačiau golfas kasmet darosi 
populiaresnis. 36-joje sporto šventėje 
dalyvavo net 28 žaidėjai.

Varžybos pravestos 36 skylių 
dviejų dienų; "Gross ir "net" indi
vidualiai ir "Gross" komandiniai 
(komandą sudarė 4 geriausi žaidėjai iš 
kiekvieno sporto klubo).

Pirmą dieną nustebino jaunasis 
Antanas B renneris, 18 skylių pabai
gęs su 84 "gross" (14), "net" 70. 
Tačiau antrą dieną spaudimo neišlaikė 
ir buvo pralenktas senųjų golfo vilkų 
Vičiulio ir Binkio. Golfas reikalauja 
ne tik techniško pajėgumo, bet ir 
nepaprasto susivaldymo, gerų nervų, 
keturių valandų susikaupimo. Jaunam 
žaidėjui tai sunku pasiekti.

Varžybose su "handicap" - graži 
staigmena. "Kovo" pirmininkas J. 
Karpavičius, kad ir turėdamas daug 
rūpesčių ornanizuojant sporto šventę, 
antrą varžybų dieną pabaigė su 66 
"net" (25) ir laimėjo. "Net" varžybo
se taip pat neblogai pasirodė dr. L. 
Petrauskas. Buvo daugiau tikėtasi iš 
melburniškio R. Žilinsko, kuris 
žaidžia nuo 10 handicap ir buvo 
pajėgiausias žaidėjas šiose varžybose. 
Taip pat kanberiškiai broliai Žilinskai 
neparodė visa, ką gali. Tenka ap
gailestauti, kad nedalyvavo nė vienas 
žaidėjas iš Perto, nors jų ten labai

TE MISAS

Australijos lietuvių teniso pir
menybės 36-je Sp. Šventėje vyko 
Condell Park kieto grindinio aikšte
lėse ir East Hills teniso komplekso 
žolinėse aikštelėse. Pirmenybės vyko 
dvi dienas.

Iš viso žaidė 18 žaidėjų; gaila, kad 
tarp jų buvo tik trys merginos. Iš 
Sydnėjaus dalyvavo 9 tenisininkai, iš 
Geelongo ir Kanberos po 4, iš 
Melbourno -1. Vyrų varžybas laimėjo 
R'. Sparnelis (Melb.), moterų - J. 
Burneikytė (Syd.). Vyrų dvejetus 
laimėjo V. ir R. Leveriai (Syd.), o, 
mišrų dvejetą J. ir A. Burneikiai.

Varžybos pravestos pagal žaidėjų

PATI KSLI NI MAS

Lietuvos sporto veteranas, žymus 
sportininkas Juozas Riauba, dabar 
gyvenantis Adelaidėje, atsiuntė man 
laišką, kuriame rašo: "Tamstos re
daguojame skyriuje "Mūsų Pastogės" 
Nr. 50 (1922) yra įsibrovusi klaida, 
kad St. Šačkus priklausė Kauno LGSF. 
Šačkus gi buvo tame pačiame klube, 
kaip ir aš, būtent Kauno C.JSO už kurį 
jis ir startuodavo lengvoje atletikoje. 
Būkite malonus ištaisyti, kas yra 
klaidingai parašyta."

Pasitikrinęs autoritetingas žinias, 
aš manau, kad nei aš, nei gerbiamas 
mūsų veteranas J. Riauba nesame 
klaidingi. Lietuvių Enciklopedijos 29- 
tame tome, 296-me p 'apyje, kur 
telpa api.ymas apie St. Šačkų,. 
rašoma, kad Marijampolėje, kur jis 

daug. Perto lietuviai golfininkai kas 
‘metai Velykų metu suruošia golfo 
savaitę, kviečia kitus ten dalyvauti, 
tačiau patys nesugebėjo atsiųsti nei 

-vieno atstovo.
Pasigedome ir kitų gerų golfo 

žaidėjų, tėvo ir sūnaus Ignatavičių iš 
Adelaidės, Baltrušaičio ir Kuncaičio 
iš Melbourne, Zinkų šeimos iš Gee- 
longo ir kt. Sydnėjiškį dr. 1. Venclovą 
norėtumėm matyti sekančioje sporto 
šventėje.

Komandinėse žaidynėse sydnėjiš- 
kiai pasirodė daug pranašesni palikda
mi kanberiškius antroj ir mel- 
burniškius trečioje vietoje.

V. B.

36-sios Sporto Šventės golfo re
zultatai;

"Gross" inividualiai:
1. Virgis Vičiulis 170
2. Vincas Binkis 173
3. Antanas Brenner 175

"Net":
1. Jurgis Karpavičius (25-) 142
2. Liuką Petrauskas (24) 143
3. Vincas Binkis (14) 145

"Gross" komandiniai:
1. Sydnėjaus "Kovas" 713
2. Canberros "Vilkas" 739
3. Melbourno "Varpas" 814

pajėgumą, žaidžiant iš trijų setų. 
Žaidėjai tarpusavyje buvo labai 
draugiški, todėl ir visas turnyras 
praėjo gražioje sportiškoje nuotai
koje. Visi buvo patenkinti žaidynių 
organizavimu ir pravedimu (pravedė 
R. Leveris). Tiek žaidėjai, tiek 
organizatoriai tikisi, kad šių metų 
sporto šventės teniso varžybos, kurios 
vyks kartu su Lietuvių Dienomis 
Sydnėjuje, sutrauks daugiau dalyvių, 
parodant ir geresnius rezultatus. 
Ypač kviečiamos, merginos dalyvauti 
37-sios Sp. Šventės varžybose. Ge
riausios sėkmės visiems metų bėgyje 
ir iki pasimatymo per Kalėdas 
Sydnėjuje.

V. Leveris.

pradėjo sportuoti, St. Šačkus priklau
sė LGSF sporto klubui "Vaidotas". 
Vėliau, persikėlęs gyventi į Kauną, 
aktyviai įsijungė į Kauno LGSF klubą. 
Knygoje "Sportas Nepriklausomoje 
Lietuvoje", 1938 metų Tautinės 
Olimpiados aprašyme duodamas 
lengvosios atletikos laimėtojų sąra
šas, kur St. Šačkus minimas, kaip 
reprezentavęs Kauno JSO. Ten yra 
net ir jo nuotrauka.

Atrodo, kad šis žymusis mūsų 
sportininkas pradžioje buvo LGSF 
narys ir tik vėliau perėjo į JSO. 
Nuoširdus ačių Jums, p. Riauba, už 
pastabą. Būtų labai malonu, jei karts 
nuo karto Jūs galėtumėte duoti savo 
įspūdingų priminimų apie sportą 
Lietuvoje.

Sporto Sk. Redaktorius

N UTĮ KI MAI 
ŠVENTĖJE

-------Tačiau, šventei jau įpusėjus, 
teko per sportininkų pietus išgirsti ir 
pamatyti, būsimus N. Metų prana
šavimus, kad j naują "Varpo" valdybą 
(sijungs veiklūs ir aktyvūs buvę šio 
klubo vadovai ir pirmininkai, kurie su 
savo iškiliuoju sūnum krepšininku 
dalyvavo sporto šventėje. Gi "Bosas", 
norėdamas jau iš anksto parodyti 
gražų sportinį pavyzdi, pietų metu, 
net alaus stiklo neparagavo. Svei
kinam, sveikinam!

- - - Susidomėjimas 36-ja Spor
to Švente Sydnėjuje buvo tikrai 
didelis. "Mūsų Pastogė" davė daug 
vietos, Sporto skyrių paįvairino nuo
traukomis. Lietuvių Klubas, di
rektoriai, tarnautojai ir padėjėjai 
nuoširdžiai priėmė svečius ir, nors kai 
kuriems padėjėjams teko pirmą kartą 
aptarnauti tokią gausybę žmonių, visi 
dirbo išsijuosę ir be priekaištų. O 
grakščioji Danguolė kad ir be poilsio, 
bet vistiek su šypsena, džiugino 
sportininkus abiejose baro pusėse. 
Melbourno radijo valandėlės bend
radarbė A. Butkutė, kad ir būdama 
užsiėmusi teatro festivaliu, rado laiko 
paskambinti į Sydnėjų ir savo laidoje 
perdavė rezultatus ir įspūdžius iš šios 
šventės. Tuo tarpu Sydnėjaus radijo 
valandėlė nesiteikė net paminėti, kad 
Sydnėjuje vyksta sporto šventė. Ar 
nebūtų laikas valandėlės koordi
natorei nusileisti iš dausų į mūsų 
lietuvišką gyvenimą?

- ~ - Daugumą krepšinio rungtynių 
stebėjo krepšinio veteranas dr. Liuką 
Petrauskas, kuris su Nepriklausomos 
Lietuvos rinktine laimėjo Europos 
krepšinio nugalėtojo vardą 1937 
metais Rygoje ir 1939 m. Kaune. Jo 
nuomone, Australijos lietuviai jauniai 
krepšininkai, jau čia gimę, turi labai 
gerus krepšinio pagrindus. Jiems 
reikia daugiau darbo, susiklausymo ir 
patyrimo, kad pasidarytų tikrai gerais 
žaidėjais. Australijoje jie turi pačias 
geriausias sąlygas, trūksta tik veržlu
mo ir didesnio noro siekti laimėjimų. 
Jaunimas gali labai daug pasimokyti iš 
šio mūsų veterano sportininko. 
Jaunystėje jis buvo iškilus krepšinin
kas, futbolininkas, stalo teniso žaidė
jas, sklandytojas. Vėliau gerai žaidė 
lauko tenisą, atsiekė puikių laimėjimų 
sklandyme, įsigijo lėktuvų piloto 
licenziją, o šiandien golfo laukuose ne 
kiekvienas jaunuolis jį gali pavyti ar 
pralenkti. Be viso to, jis yra ir gerai 
žinomas daktaras - chirurgas. Tai 
pavyzdys, kaip sportas gali būti 
suderinimas su mokslu.

b. d.

Mieli Sportininkai,

P.L.S.K. "Tauro” golfo sekcija ir šiais metais ruošia Australijos 
lietuvių vyrų ir moterų pirmenybes, kurios Įvyks š.m. kovo 29 ir 31 
dieną (laike Velykų), Perte, Vak. Australijoj. Žaidynės vyks už jau 
(steigtas pereinamas taures.

Kviečiami atvykti visi lietuviai golfininkai ir pastoviai už lietuvių 
klubus lošiantys asmenys.

Atvykstantieji prašomi atsivežti savo sekcijų vadovų (arba golfo 
klubų) patvirtintus lyginamuosius skaičius (handicaps).

Atvykę žaidėjai bus sutikti ir apgyvendinti Perte.
Prašome visus atvykstančius nedelsiant registruotis pas "Tauro" 

golfo kapitoną, V. Klimaiti, 6 Dupont Ave., City Beach, W.A. 6015, 
arba telefonu (09)-385 9590.

IŠ ŠALFASS
POSE D ŽIU

Praeitų metų gruodžio mėn. 
Klyvlende vyko Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo S - gos 
suvažiavimas. Dalyvavo atstovai iš 
Čikagos, Detroito, Klyvlendo Ha
miltono ir Toronto sporto klubų. 
Suvažiavimą pradėjo ŠALFASS p-kas 
P. Berneckas iš Toronto, vėliau 
pirmininkaujant PLB-nės
vicepirmininkui Jaunimo ir Sporto 
reikalams R. Dirveniui ir Kanados 
Sporto vadovui R. Sondai. Suvažia
vimą žodžiu sveikino parapijos klebo
nas kun. G. Kijauskas, PLB vicepirmi
ninkas R. Dirvenis, Klyvlendo LB 
pirm. V. Gyvas ir Kanados LB Krašto 
v-bos narys E. Stravinskas. Raštu 
sveikino vysk. P. Baltakis, gen. 
Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žmuidzinas, garbės konsule Čikagoj J. 
Daudžvardienė, Kanados Liet. Fondo 
vardu dr. A. Pacevičius ir Vasario 16 
gimnazijos atstovė E. Vadopolienė.(0 
kur gi Australijos ALFAS dingo?)

Po vietinių apygardų ir klubų 
pranešimų, kuriuos padarė Pr. Ber
neckas, plačiai paliesta ir III—ji Pas. 
Liet. Sporto Šventė 1988 metais 
Australijoje. Šis projektas, kaip pa
reiškė pirmininkas, yra labai didelis ir 
reikalingas rimtų ir atsakingų su
važiavimo nutarimų. Atstovai vien
balsiai nutarė į III-ją PL Sporto 
Šventę vykti ir joje dalyvauti. Centro 
valdyba yra sudariusi komisiją iš: R. 
Sondos, R. Miečiaus, R. Kuliavos ir A. 
Malinausko, kurie tirs kelionės sąlygas 
ir paruoš išvykos planus. Suvažiavimas 
tokiai komisijai pritarė ir įpareigojo 
padaryti savo darbų pranešimą per 
metines Sąjungos žaidynes Hamiltone 
(Kanada) ir per atstovų suvažiavimą.

Pranešta, kad birželio mėn. bus 
suruošti savaitės kursai vadovų pa
rengimui. Amerikos sporto istorijos 
knygos darbai jau eina prie galo ir 
1986 metais ji bus išspausdinta. 
Atgaivintas Sąjungos biuletenis 
"Žodis". Garbės teismas, kurio pra
nešimą padarė R. Dirvonis, pranešė, 
kad interpretacija vedybų atžvilgiu 
yra sekanti: vedybos su lietuvaite- 
'ietuviu suteikia teisę svetimtaučiui- 
tei būti ŠALFASS nariu. Skyrybos tą 

.teisę atima.
Lietuvių Sporto Fondas 1985 

metais davė 43,961 palūkanų ir šiuo 
metu turi $35,000 sumą. ŠALFASS 
suvažiavimo metu Klyvlende vyko ir 
JAV Krašto V-bos posėdis. Abu 
pirmininkai: buvęs dr. A. Butkus ir 
dabartinis inž. Alg. Gečas, atsilankė 
sportininkų suvažiavime, nuoširdžiai 
padėkojo už gražų bendradarbiavimą, 
pažadėjo ir ateityje remti spor
tininkus, jų valdybą, ir sporto idėją 
bendruomeniniame gyvenime. Centro 
valdybos narys, veteranas spor
tininkas A. Bielskus buvo pakviestas 
JAV Liet. B-je atstovauti sporto 
reikalus. Už nuopelnus sportui, buvęs 
KAV Kr. V-bos p-kas dr. A. Butkus 
apdovanotas specialia plakėte.
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AUKOS

LI T U A N IS TI KOS
K ATĖL> R AT

PER
ĮGALIOTINI B. STAŠIONJ

J.J. Rusgiai Qld. $ 100
Prel. P. Butkus NSW $ 50
S. Zablockienė NSW $ 100
Ig. Kirna NSW $ 5
M. Vaškevičienė NSW $ 25
J. Gatavičius NSW $ 10
M. Reiukė S.A. $ 60
N. Čelkienė NSW $ 100
Al. Janavičienė NSW $ 20
V. Augustinavičius NSW $ 100-
0. Karkauskienė NSW $ 10
B. Stašionis NSW $ 100
Sydnėjaus Klubo Bibl. NSW $ 100
P. Armonas NSW $ 50
H. Meiliūnas NSW $ 50
J. Mašanauskas Vic. $ 100
V. Grigonis Vic. $ 100
A. Taškūnas Tas. $ 100
E. Badauskienė NSW $ 20
J.V. Zablockis NSW $ 25
M. Šeškus NSW $ 100
l.E. Jonaičiai NSW $ 50
P. Burokas NSW $ 50
A. Gaidukas NSW $ 200
V.B. Barkai NSW $ 100
P. Burokas NSW $ 25
A. Stagys NSW $ 200
0. Miniotienė NSW $ 100
L.Simanauskas NSW $ 100
A. Savickienė NSW $ 10
K. Šaulys Vic. $ 100
L.V. Kaspučiai W.A. $ 100
V. Šablevičius NSW $ JO
A. Venclovas NSW $ 100
J. Sakalauskas NSW $.1000
M. Labutienė NSW $ 20
A. Virgeningienė NSW $ 5
P. Donelienė NSW $ 30
V.E. Stagiai Vic. $ 400
R. Lapinskas NSW $ 200
S.J. Kušleikiai NSW $ 14
A. Lokys NSW $ 100
J. Černiauskas NSW $ 100
J. Inkratas NSW $ 100
A.V. Jakštai NSW $ 100
11. Šidlauskas NSW $ 25
A. Giliauskas NSW $ .100
C. Kanteika A NSW $1432

Viso: $6096-
Pirmajame sąraše
1984 metais: $2131-
Iš viso: $8227

MANO KANKLĖS PAAUKSUOTOS

Pranešimai -*
SYNDNĖJAUS SKAUTŲ ŽIDINIO

NARIAMS

Pranešame, kad trumpa židinio 
sueiga įvyks vasario 16 d., 10.30 vai. 
Lidcombe parapijos salėje.

Sueigos metu bus pasirašomi Susi
mąstymo Dienos laiškai, aptarti 
ekskursijos ir naujų narių priėmimo 
reikalai.

Metinė židinio sueiga numatyta 
kovo 2 d. East Hills parke, prie 
Georges upės. Tuo reikalu seks 
atskiras pranešimas.

Židinio vadija.

VASARIO 16 minėjimui ruošiasi:

Brisbanas

Apylinkės Valdyba turėjo ne
paprastą posėdį. Nutarta kuo iš
kilmingiau atšvęsti Vasario 16 šventę. 
Visos meninės pajėgos užprašytos. Jau 
repetuoja moterų, vyrų ir mišrus 
chorai, tautinių šokių grupė ir kiti 
vienetai. Kadangi už pusmečio bai
giasi senosios Valdybos kadencija, 
paskutinį parengimų norisi paruošti 
kuo iškilmingiau. Bus pulki programa 
ir iškilmingi pietūs. Pirmoji šventės 
dalis - iškilmingos pamaldos. Atnašaus 
kun. dr. P. Bašinskas St. Marys 
bažnyčioje 10.30 vai. South Brisbane, 
įMerivale ir Peel gatvių kampas. Po 
pamaldų Lietuvių Namuose 49 
GLADSTONE RD., HIGHGATE 
HILL - iškilmingas minėjimas. Po 
minėjimo - pietūs. Maloniai kviečiame 
visus lietuvius su draugais ir svečiais 
atsilankyti. Kviečiame Auksinio Pa
kraščio gyventojus ir vasarotojus.

Visų maloniai laukiam.

Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

Hobart, tas

Vasario 16-sios minėjimas (vyks 
Glenorchy salikėje vasario 15 d., 
šeštadieni, 7 v.v. Po minėjimo bus 
renkamas bendruomenės pirm., sek
retorius, kasininkas, revizijos komisija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Vasario 8 d., šeštadieni 7 v.v.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

įėjimo kaina $5 (įskaitant pyragaičius).

Vasario 23 d., sekmadienį,

TURGUS
Kaip visuomet, dideli laimikiail Laukiame.

ir garbės teismas sekantiems dviems 
metams. Po to - suneštinė kavutė. 
Maloniai kviečiame I šj svarbų 
susirinkimą atsilankyti.

K aribera

Pranešame, kad Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas įvyks 
š.m. vasario 16 d., sekmadieni, 
sekančia programa:

11.30 Šv. Mišios St. Mary's bažn., 
Braddon.

12.45 Pietūs Lietuvių Klube.
2.00 Dr. B. Vingilio paskaita.

Tuojau po Minėjimo šaukiamas 
A.L.B. Kanberos apylinkės narių 
visuotinas susirinkimas šia darbotvar
ke:

1. Prezidiumo sudarymas, praeito 
visuotino susirinkimo protokolo skai
tymas ir priėmimas,

2. Pirmininko, iždininko ir revizijos 
komisijos pranešimai,

3. Mandatų komisijos sudarymas,
4. Naujos apyl. Vaidybos ir revizijos 

Komisijos rinkimai,
5. Klausimai, pasiūlymai.
Kviečiame tautiečius skaitlingai 

dalyvauti minėjime ir susirinkime.

Kanberos Apylinkės Valdyba.

Sale

Vasario 15 d. šeštadienį, 1 vai. po 
pietų p.p. s. A. Šabrinskų sodyboje
Tambo Rd., Moe mieste, ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas. Nuoširdžiai kviečiami 
visi iš arti ir toli skaitlingai minėjime 
dalyvauti.

Sydnėjus

Vasario 16 Sydnėjuje minėsime 
sekmadienį, vasario 16 d.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo 
mis Šv. Joachimo bažnyčioje Lid
combe 11.30 vai. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

Oficialioji ir meninė dalis vyks 
Lietuvių Namuose Bankstowne.

2 vai. Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
parodos atidarymas.

3 vai. minėjimas. Programoje: V. 
Patašiaus paskaita, jaunimo pa
sirodymai (deklamacijos, jaunimo 
kapela) ir "Dainos" choras.

Maloniai kviečiame visus tautiečius 
pamaldose ir minėjime kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Š AULI AI

Pranešame, kad Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas įvyks 
vasario mėn. 16 dieną, tokia tvarka:

a) Iškilmingos pamaldos St. 
Joachims bažnyčioje įvyks 11.30 vai. 
Visi šauliai-šaulės prašome atvykti 
11.20 vai. dalyvauti eisenoje į' 
bažnyčią pamaldoms.

b) Oficialioji ir meninė dalis įvyks 
Hankst.owno Lietuvių Namuose 3 vai.

ŠAULIAI-ŠAULĖS, PRAŠOME 
JAUSTI PAREIGĄ DALYVAUTI 
KILNIOJE ŠVENTĖJE.

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA
LIETUVIŲ FOLKLORO TEATRO KONCERTAS, 

užrašytas Rumšiškėse 1985

Su teatru supažindins ir programą aiškins ALENA KARAZIJIENĖ.
Visi galėsime i dainavimą įsijungti, kadangi dainų žodžiai bus 
dalyviams dalinami.
Sekmadienį, vasario 23 d. 4 vai. p.p.. Lietuvių Klube.

įėjimas: $4 suaugusiems
$2 vaikams iki 15 metų.

Sydnėjaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Seniūnė.

:• Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia :Į 
į Užgavėnių V ak ar rą j:
•: vasario 8 d., šeštadienį 7 v.v. Lietuvių Namuose Bankstowne į:

:■ (ėjimo kaina 5 doleriai, įskaitant pyragaičius. ■:

Jūsų laukia linksma programa, kurią ruošia p.DANA SKORULIENĖ ji 
ir p. JULIUS DAMBRAUSKAS, choreografija - p. REGINOS į

S RAT1ENĖS. :į
j: Prisiminsime senąjį Kauną, pasijusime lyg būtume "Metropolyje", iį

vėl klausysimės DOLSKIO ir šešių žavingų Lolitų. j
Stalus užsisakyti Lietuvių Klube, tel. 708 1414 •:

Laukiame visų, visų ! 1 ! :•
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