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Krašto Vaidyba praneša, kad š.m. kovo 28-29 dienomis. Adelaidėje yra, 
ruošiamos STUDIJŲ DIENOS, kuriose kviečia dalyvauti visus Lietuvių 
Bendruomenės narius. STUDIJŲ DIENŲ metu yra numatyta sekanti 
PROGRAMA:

KOVO 28 d.

10 vai. ryto - S.D. Atidarymas.
10.15 ryto - Paskaitos ir diskusijos.
12 vai. - Pietų pertrauka.
1 vai. p.p. - Paskaitos ir diskusijos.
7 vai. vak. - Velykinės ir religinių medžių drožinių parodos atidarymas; 
mokyklos vaikų margučių premijavimas ir Tautosakos Vakaras.

KOVO 29 d.

10 vai. ryto - Paskaitos ir diskusijos.
12 vai. Pieteų pertrauka.
1 vai. p.p. - Paskaitos ir diskusijos.

Paskaitoms pasibaigus - Uždarymas ir vaišės.

PASKAITŲ TEMOS:

1. Australijos lietuvių kultūrinis gyvenimas ir jaunosios kartos veikla 
mūsų bendruomenėje.

2. Vyresniosios ir jaunesniosios kartos politinė veikla.
3. Lietuvos kultūrinių vertybių pritaikymas išeivijoje.
4. Tarpbendruomeninis kultūrinių ryšių pagyvinimas.
Kiekviena tema bus pristatyta dviejų prelegentų (iš skirtingo aspekto). 

Diskusijoms yra paskirta nemažai laiko ir jos vyks lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tai daroma, kad ir jaunesnioji lietuvių karta galėtų gyvai 
dalyvauti diskusijose.

Krašto Valdyba mano, kad po gražaus tarpusavio bendradarbiavimo 
Teatrų Festivalio metu, tautiečiai ir i šį renginį atsilieps nuoširdžiai, jame 
gausiai dalyvaudami.

Studijų Dienų dalyviai yra prašomi, nežiūrint iš kur jie atvažiuotų, 
atsigabenti su savim kuo daugiau velykinių margučių. Jie bus išstatyti 
vykstančioje parodoje.

Janina Vaboiienė
A.L.B. Krašto Valdybos narė Švietimo ir Kultūros reikalams

E E R SAVAITĘ

ELTA praneša

Pas a t ii y.j e

Dėl didžiausio erdvės tyrimų istori 
joje nelaimingo atsitikimo, kai 
''Challenger" erdvėlaivis vos pakilus, 
sprogo, stebint daug žmonių ir 
mokytojos - pirmosios civilės astro 
nautės tėvams ir mokiniams. J.A.V. 
sustabdė erdvės tyrimų programų. 
Paskutiniai tyrimai rodo, kad trage
dija įvyko sprogus vienai iš raketų 
nešėjų.

Pietų Afrikos vyriausybė siūlo 
panaikinti liūdnai pagarsėjusį įsta
tymų. draudžiantį juodukams įeiti į 
baltųjų rajonus ir atvirkščiai. Prezi
dentas Boliui taip pat davė suprasti, 
kad jis paleistų kalinamą A.N.C. 
teroristų Nelson Mandelą, jeigu So
vietų Sąjunga paleis du didžiausius 
disidentus dr. Andrejų Sacharovų ir 
Anatolį Ščeranskį, o taip pat Pietų 
Afrikos armijos kapitoną, paimtų į 
nelaisvę Angoloje.

Vokiečių laikraštis "Bild" pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga yra pasiruošusi 
paleisti Anatolį Ščeranskį mainais už 
nenurodytą skaičių Rytų bloko agen
tų. Dr. Andrėj Sacharov neįtrauktas į 
sandėrį, kadangi jis nėra nuteistas 
kaip "užsienio šnipas".

Vėl perversmas šį kartą Ugan
doje. Naujasis vadas Yoweri Museveni 
pareiškė, kad jo Tautinio pasiprie
šinimo armija (NRA) kietai kontro
liuoja šalį.

Sirija pareikalavo, kad Suvienytos 
Nacijos nedelsiant apsvarstytų Izra
elio elgesį ryšium su tuo, kad Izraelio 
kariniai lėktuvai privertė nusileisti 
tarptautinėje oro erdvėje skridusį 
Libijos lėktuvą, kuriuo keliavo Sirijos 
diplomatai. Izraelis tikėjosi lėktuve 
rasti žinomus ir seniai ieškomus 
teroristus. Lėktuvas paleistas po 
penkių valandų.

Austrai! J o J o

Po didelių svyravimų iš Australijos 
darbiečių partijos pašalintas pro libiš 
kas kairysis socialistas Bill Hartley. 
Pastarasis tarp kitų nediskretiškų 
dalykų yra pareiškęs ir kad p. Hawke 
yra daugiau Izraelio negu Australijos 
ministras - pirmininkas.

Vyriausybės ekonominių patarėjų 
grupė (EPAC) iškėlė abejonių dėl 
praeitų metų dolerio devaluacijos 
naudingumo. Ekonomistai negalėjo 
nustatyti nė vieno didesnio ekono
minio sektoriaus, išskyrus turizmų, 
kuriam devaluacija būtų padėjusi.

Baisus ciklonas Winlfrida nusiaubė 
Queenslando šiaurę. Sugriovė daug 
namų, sunaikino didelius cukrinių 
nendrių ir bananų plantacijų plotus.

Nustatyta, kad 30 000 Common
wealth valstybės tarnautojų yra 
samdomi vien tik tvarkyti vyriausybės 
įsakymus. Per metus tai kaštuoja 1400 
milijonų dolerių.

Apie 200 kinų nelegaliai pateko į 
Australiją su netikrais pasais, padirb
tais Tailande.

Australijoje vieši Amerikos žval
gybos tarnybos F.B.I. direktorius 
William H. Webster. Jis pareiškė, kad 
Australija yra netinkamai pasiruošusi 
kovoti su organizuotais nusikaltimais. 
Jo nuomone, Australijai reikalinga 
elektroniniai sekimo metodai šiuo 
metu jau naudojami J.A.V.

Beveik 2 iš to Australijos vaikų 
gimsta iš nevedusių tėvų. Tai sudaro 
15 proc. visų gimimų. Imigracijos 
departamento tyrimai rodo, kad lokių 
gimimų skaičius didėja nuo 1971 m.

LJETUVIAI" KALINIAI
T A R PT A U TI NI O E. E. N. K L U B O 

E R A N E Si ME
Devyni lietuviai išvardinti P.E.N. 

Klubo kalinamų rašytojų komiteto 
pranešime, kuris buvo svarstomas 
sausio 12 d. New Yorke tarptautinės 
rašytojų organizacijos suvažiavime: 
konclageriuose laikomi Liudas Dam 
brauskas, Gintautas Iešmantas, Vla
das Lapienis, Viktoras Petkus, Vyt.au 
tas Skuodis ir Balys Gajauskas, 
ištrėmime esantys Antanas Terleckas 
bei Povilas Pečeliūnas; ir prievartinėje 
psichiatrinėje uždarytas Algirdas 
Statkevičius. Komitetas rūpinasi ir 
žurnalistais bei savilaidos darbuo 
tojais.

Kai kuriuos šių kalinamų rašytojų 
bei žurnalistų savo garbės nariais yra 
priėmę įvairių valstybių P.E.N. cent
rai. Taip Algirdą Statkevičių yra 
"įsisūniję" Filipinų ir Norvegijos 
centrai, Antaną Terlecką - Kanados 
ir išeivių rašytojų centrai, Viktorą 
Petkų - Škotijos, ir Vytautą Skuodį - 
Norvegijos centras.

Balys Gajauskas pranešime minimas 
kaip vienas tų kalinių, kurių sveikata 
šiandien pavojingai pašlijusi. Jo žmo
nai pagaliau buvo leista su juo 
pasimatyti gegužės antrą dieną, bet 
juodu skyrė stiklas ir jum nebuvo 
leista paliesti žmonos ar dukrelės, 
kurią ji buvo atsivežusi į konclagerį. 
P.E.N. Klubo komitetas yra gavęs 
Gajausko 1982-ais metais parašyt.ą ir 
Vakarus neseniai pasiekusį straipsnį 
apie taiką. Dėl to straipsnio pasiro
dymo užsienyje, jam buvo uždrausti 
pasimatymai.

Anot pranešimo, gauta naujos 
informacijos apie lietuvį mokslininką 
ir autorių Liudą Dambrauską. Jis 63- 
ejų metų amžiaus, jau 40 metų serga 
džiova, ir buvo paguldytas į ligoninę 
su širdies liga. Jo "nusikaltimas" - 
rašymas memuarų apie savo išgyve
nimus Stalino kohclageriuose ir anoni-

nukelta į 2 psl.

Amerikos baltieėių laisvės lygos atstovė RITA M. LATSONS pas JAV pre
zidentą RONALDĄ REAGANĄ Baltuosiuose rūmuose Vašingtone 1985 
m. lapkrityje. Tame priėmime dalyvavo apie 20 organizacijų atstovų
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Trys
vyskupo

JULIJONO STEPONAVIČIAUS
/svifcaktyss

Vyskupas Julijonas Steponavičius 
(priekyje iš kairės), dešinėje - kun. 
Sigitas Tamkevičius šiuo metu ken
čiantis Sibiro lageryje. Nuotrauka iš 
naujojo "Maldos kalendoriaus", kurį 
šiemet lietuvių ir anglų kalbomis 
išleido Lietuvių katalikų religinė 
šalpa Brukline JAV.

1986 m. sausio 24 d. sukanka 25 
metai nuo Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus vyskupo 
Julijono Steponavičiaus neteisėto iš
trėmimo. Prieš 31 m. įvyko Julijono 
Steponavičiaus vyskupiški šventi

nimai, kurių dėka Lietuvos sostine, 
1958 m. mirus vyskupui Kazimierui 
Paltarokui, neliko be savo vyskupo. 
Prieš pat Panevėžio vyskupo Palta
roko mirtį, popiežius Pijus XII 1957 m. 
paskyrė vyskupą Steponavičių abiejų 
vyskupijų - Panevėžio ir Vilniaus - 
apaštaliniu administratorium. Bet 
1961 m. J.E. vyskupas Steponavičius 
buvo sovietų ištremtas už Vilniaus 
arkivyskupijos ribų į tolimą Lietuvos 
užkampį - Žagare, Joniškio rajone.

Vyskupui Steponavičiui uždėjo na
mų areštą Žagarėje, nes jis atsisakė 
įvykdyti neteisėtus antikonstitucinius 
ir antihumaniškus valdžios reikala
vimus, būtent Religinių reikalų įga
liotinio įsakymu kunigams uždrausti 
vaikus ruošti Pirmajai Komunijai ir 
leisti įgaliotiniui tvarkyti kunigų 
skyrimus. Vyskupas Julijonas Stepo
navičius parašė pareiškimą sovietinės 
ministrų tarybos pirmininkui, ginda
mas religijos laisvę.

Šiemet vyskupas Steponavičius 
švenčia ir dar dvi laimingesnes 
sukaktuvines šventes. Birželio 21 d. 
sukanka jo 50 metų kunigystės 
jubiliejus, o gimtadienio dieną, spalio 
18 d., jam sueina 75 metai.

Vysk. Julijonas Steponavičius gimė 
1911 m. Miciūnų kaime. Gervėčių 
parapijoje, Vilniaus apskrityje, netur
tingo ūkininko šeimoje. Jo tėvas buvo 
lietuviškų organizacijų veikėjas, ko
vojęs už lietuvių kalbą bažnyčioj, 
mokykloj, savivaldybėj. Julijonas bai
gė Vilniuje Vytauto Didžiojo gimna
ziją ir Vilniaus universitetą teolo
gijos magistro laipsniu, kunigu įšven
tintas 1936 m. Buvo paskirtas 
mokytoju ir kapelionu Gardine, Palū
šėj, Daugėlišky, ėjo Švenčionių deka
no pareigas.

Gilus išsimokslinimas, sielovados 
patirtis, kunigiškas uolumas buvo tos 
savybės, dėl kurių kun. Julijonas buvo 
parinktas Lietuvos sostinės vyskupu ir 
konsektruotas 1955 m. rugsėjo 11 d.

Visos tikinčiųjų bei kunigų pastan
gos atitaisyti 1961 m. ištrėmimą ir šią 
Lietuvos Bažnyčiai padarytą skriaudą 
iki šiol nedavė jokių vaisių. Tačiau 
lietuvio vyskupo nepalaužiamas tikė
jimas, jo meilė Dievui, Bažnyčiai ir 
Tėvynei Lietuvai, jo ištikimybė tiesai 
ir vyskupiįįpi. misijai, net iš niūrios 
tremties spinduliuoja Lietuvai ir 
pasauliui.

Yra pagrįsti spėliojimai, kad 1979 
m. popiežiaus Jono Pauliaus Ii 
paskirtas kardinolas "iri pectore" yra 
Vilniaus vyskupas Julijonas Stepona
vičius.

1980 m. rugsėjo 10 d. daugybė 
jaunimo, pasipuošiusio baltais ir 

tautiniais rūbais, išsirikiavo Šv. Mika
lojaus bažnyčios šventoriuje Vilniuje 
sutikti vyskupą Julijoną Steponavičių 
jo 25 metų vyskupystės jubiliejaus 
proga. Pasirodžius Jo Ekscelencijai, 
jaunimas, kurio daugybė niekada dar 
nematė vyskupo, aukštai iškėlė tauti
nes juostas ir ąžuolo vainikus, 
sudarydami gyvuosius vartus, ir jį 
jautriai pasveikino.

Vyskupui Steponavičiui buvo už
drausta vykti į Vatikaną su kitais 
Lietuvos vyskupais 1983 m. "ad 
limina" pasimatymui su šventuoju 
Tėvu.

1984 m. j Žagarę, pas Jo Ekscelen
ciją, atvyko Religinių Reikalų Tary
bos įgaliotinis Petras Anilionis "įspė
ti" vyskupą Steponavičių, kad jis 
neturi teisės - pasirašyti po protes
tais, važinėti į atlaidus, jubiliejus ir 
laidotuves, melstis už "nusikaltėlius" 
kunigus, raginti kateklzuoti vaikus bei 
kištis į Vilniaus arkivyskupijos reika
lus.

Panevėžio vyskupiją dabar admi
nistruoja prel. Kazimieras Dulksnys, o 
Vilniaus arkivyskupiją - kun. Algirdas 
Kazimieras Gutauskas.

Sveikinimus vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui jo sukaktuvių proga siųsti: 
235647 Žagarė, Joniškio r„ Ždanovo 
5-2, Lithuania.

-LIC-

ELTA PRANEŠA

atkelta iš 1 psl.

minių straipsnių spausdinimas lietu
vių savilaidoje. Dambrausko memu
arai, pavadinti "Gyvenimo akimir
kos", apima 53 sąsiuvinius ir 750 
mašinėle rašytų puslapių. Teismo 
metu, Dambrauskas kreipėsi į savo 
vaikus, kurie buvo salėje. Jis paprašė 
teisėjų, kad jie jį išteisintų arba 
nuteistų sušaudyti, nes lėta mirtis 
žiauresnė už staigią. Tai pareiškęs, jis 
apalpo.

Kalinamų rašytojų komiteto pirmi
ninkas, anglų autorius Michael Sca- 
mmell, informuoja, kad nuo paskuti
niojo pranešimo, pasirodžiusio birželio 
mėnesį, rašytojų ir žurnalistų padėtis 
dar pablogėjo. Jų persekiojimu ypač

pasižymi Kuba, Iranas, Sovietų Są
junga, Turkija ir Vietnamas. "Mūsų 
pašaukimas", rašo Scammell, "ypač 
kai kuriose pasaulio dalyse, labai 
pavojingas; mūsų paskirtis budėti ir 
sistemingai reaguoti".

AR SUOMIJA 
KEIČIA savo
POLITI K A 
PABĖGĖLI U 
AT Z VI L GI U

Rugsėjo 2 d. suomių pakraščių 
sargyba suėmė tris estus, pabėgusius 
iš savo tėvynės guminiu laiveliu. Kaip 
rašo Paryžiaus dienraštis "Le Monde" 
(1985.IX.7), pabėgėliai paprašė, kad 
jiems leistų pasikalbėti su baptistų

f Dovanos giminėms Lietuvoje | IĮ
Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą į. 

siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir | 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

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

Telef. 01 460 2592. |

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par* 

pastoriumi Fero Laurell, su kuriuo jie 
prieš porą metų buvo susitikę Taline. 
Po trumpo pasikalbėjimo telefonu, 
pastorius tuoj užaliarmavo spaudą. Jis 
pareiškė, kad "tai buvo geriausias 
būdas apsaugoti pabėgėlius, nes 
suomių valdžia dažnai siunčia juos 
atgal į SSRS-ą". Tą pačią dieną 
Suomijos vidaus reikalų ministerija 
nusprendė pabėgėliams suteikti leidi
mą tris mėnesius pasilikti Suomijoje. 
Trys estai bematant perėjo sieną į 
Švediją.

"La Monde" nuomone, Suomijos 
valdžia norėjo sušvelninti nuolatinę, 
užsienio krii tą už pabėgėlių trakta
vimą. Kitas besikeičiančios politikos 
pavyzdys buvęs suomių "leidimas 
keliems šimtams pabaltiečių išeivių 
demonstruoti prieš SSRS-ą Helsinkio’ 
gatvėse".

nukelta į 3 psl.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilnų kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant, nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

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

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod. S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose, 16-18 East. Terrace. Hankst.own.NSW 2200.

Mūsų pastogė Nr. 5 1986.2.10 psl. 2

2



IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Apie lietuvišką rasyoą.

"Mūsų Pastogės" straipsnelis "Per 
savaitę" sukėlė manyje daug mindų. 
Ten esančios svetimos pavardės, šalys 
bei pavadinimai sulietuvinti įvairiau
siais būdais, taip kad kartais nelengva 
ir atpažinti. Pav. Yemen - Jemenas - 
sunku būtų atrasti atlase; Marcos - 
Ferdinandas Markos - Kodėl ne 
Markosas. kaip Martynas Liuteris 
Kingas; Yasser Arafat pasidarė Jasa- 
ras Arafatas (nors garsiniai Jasė ar 
Jaseris būtų tiksliau); Salvadore Dali 
lieka Dali, ne Dalis; Lesotho virsta 
Lesotu su vadu Džonatonu (Chief 
Jonathan); prezidentas Reagan tampa 
Reaganu (ar ištarti kaip realybė) o ne 
Rėganas ar Reiganas. Australijos 
Hayden vadinasi Heidenas. kas mane 
tuoj privertė pagalvoti apie Austra
lijos Bobą - atsiprašau. Bobą Koką, 
kuris kažkodėl vis dar Bob Hawke. 
Juokinga yra su Sidnėjaus Domaine 
(kodėl ne Domeinas?) dainavusia 
Joana Sutherland atlikusia Džildos 
partiją - kodėl ji ne Joan Sutherland 
arba jau įsibėgėjus Joana Sudserlen- 
daite?

įsismaginus aš pati pradėjau keisti 
pavardes, pav. iš Picasso, remiantis 
žodžiais radijas, Ciceronas, obojus, 
eskimas su truputi vaizduoties galima 

NUO REDAKCIJOS. Gerb. p. Pocienės kalbos netaisėme, nežinodami, 
kur korektūros klaida, o kur su tikslu palikta (pvz. Sidnėjus su "i", Zuanas su 
"Z” ir kt.). Tačiau turime pastebėti, jog "M.P.” š.m. 2-3 numeryje rašėme ne 
"Jemenas", o "Jemenas", ne " Džonatonas". o "Džonatanas" ir 1.1., 
skliausteliuose pažymėdami originalią rašybą. Mūsų nuomone, tai išeitis iš 
padėties. Sutinkame su p. Pociene, kad reikėtų vienodumo. Prie to ir einame! 
Beje, kodėl "Don Zuanas" gerai, o "Džilda" blogai? "Čikaga" gerai, o 
"Jemenas" blogai?

Dėl radimo atlasuose, tai žiūrint kokiame atlase ieškosi. Jei angliškame tai 
bus angliškai parašyta, jei prancūziškame - aišku - prancūziškai, vokiškame - 
vokiškai, na, o jei pasisektų gauti lietuvišką atlasą, tai ir pavadinimus rastume 
lietuviškus.

būtų padaryti Pikasas, Pikasojus, 
Pikasonas, Pikasovas, Pikasorius, Pi- 
kasotls, Pokasodas, Pikasolis ir dar 
trisdešimt variantų.

Viską griežtai sulietuvinus Ponas 
Jonas, o ne Don Zuanas suvedžiotų 
moteris, o Ponas Kichotas kovotų su 
malūnais.

Mano anūkas, kurio pavardė yra 
Page - Hanify savaitgalio mokyklos 
programoje būtų Peidzas - Anipis; H - 
išnyktų kaip Elenoj, F pavirstų į P 
kaip Pranas ar Pilypas.

Dabar, laikraščius mažai kas skaito 
garsiai, daugiausiai vaizdiniai, - 
akimis, taigi Bob Hawke akys atpa
žįsta, bet Bob Uoką - ne. Taip pat 
angliškai kalbą žmonės nesuprastų, 
kad "kauphy" yra cofee; taip pat 
skamba, bet visos raidės skirtingos.

Aš esu susipažinusi su J. Vaišnio 
redaguota "Dabartine lietuvių kalbos 
rašyba" ir keliais straipsniais ta tema 
"Pasaulio Lietuvyj" ir suprantu prob
lemą, bet vis dėlto, vienam straipsny 
turėtų būt naudojama viena formulė 
ištisai. Man atrodo, kad lengviausias 
būdas yra linksniuoti titulus, o palikti 
pavardes kaip jos yra, pav. dainininkė 
Joan Sutherland.

IEVA POCIENĖ

Prie savo kapo?

Šią nuotrauką gavome iš rašytojo Vytauto Janavičiaus. Keliaudamas 
aplink pasaulį, jis aplankė lietuvių kapines , kur jo dėmesį
patraukė neįprasta pavardė. "Maniau, kad stoviu prieš savo paties kapą", - 
toks autoriaus komentaras.

Ar ne laikas?

Gerb. Redaktore,
Kreipiuosi per jus ir bendruomenės 

laikraštį į visus tautiečius, lietuviškas 
organizacijas, į "Talkos" bendrovę ir į 
Australijos lietuvių fondą su klau
simu:

- Gerbiamieji, ar ne laikas įsteigti 
PASTOVIAS lietuvių kalbos sti
pendijas jaunimui, norinčiam pagilinti 
žinias Illinois universsiteto Lituanis
tikos katedroje Čikagoje?

Kiek žinau, Australijos lietuvių 
fondas remia važiuojančius į Vasario 
16 gimnaziją. Gal reikėtų daugiau 
iškelti pastovių stipendijų klausimą 
bendruomenės susirinkimuose ir per 
spaudą. Gal reikėtų dar kartą suremti 
pečius ir visiems pakrapštyti kišenė
se?

Isolda I. Poželaitė-Davis.

ELTA PRANEŠA

AME RI KIEČIŲ

rašytojai’

VI L NI UJE —
I R

„PR OPA G A N D OŠ 
TI N K L Ė

Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, 
lapkričio mėnesį įvykusį TSRS - JAV 
rašytojų susitikimą gruodžio numeryje 
išsamiai gvildena ELTOS biuletenis 
anglų kalba. Paminimi amerikiečių 
spaudos pranešimai apie dramaturgo 
Arthuro Millerio nesėkmingą mėgi
nimą perskaityti sovietiniuose konc- 
lageriuose kalinamų rašytojų sąrašą. 
ELTA primena, kad amerikiečių 
rašytojai buvo nutildyti ir kitu būdu. 
Partinė spauda nepaminėjo nė vieno jų 
kritiškų pastabų apie sovietinę siste
mą.

Anot vilniškės spaudos, amerikiečių 
rašytojai nenuilstamai tvirtino, jog jie 
labai nori taikos. ELTOS nuomone, 
Lietuvoje jie galėjo apsieiti be to. 
Karą ir dvi totalitarines okupacijas 
pergyvenę lietuviai taikos geidžia 
nemažiau už bet kurią kitą pasaulio 
tautą. Tačiau tai nereiškia, kad jie jau 
patikėjo Maskvos propaganda apie 
"taikingą" Kremlių ir Ameriką - 
"karo kurstytoją". Dauguma lietuvių 
žino, kad pagrindinis pavojus taikai 
kyla iš Maskvos militarizmo ir 
imperializmo.

Iš kol kas negausių amerikiečių 
spaudos pranešimų ELTAI atrodo, 
kad kai kurie amerikiečių rašytojai 
suprato, į kokį žaidimą jie buvo įvelti. 

Poetas Alienas Ginsbergas tiksliai 
pavadino sovietinius delegatus "pa
reigūnais, ne rašytojais". Trys lietu
vių atstovai - Maldonis. Mieželaitis ir 
Sluckis - yra talengingi autoriai, o 
.vienas - Laurinčiukas - paprastas 
partinis rašeiva. Tačiau visiems ketu
riems bendros šios savybės: nei vienas 
iš jų niekad nei vienu žodeliu nėra 
pakritikavęs tarybinio režimo už 
lietuviams ir kitoms tautoms pada
rytus nusikaltimus; visi keturi parei
gingai gamina primityvią antiameri- 
kietišką propagandą, kurios kokybė 
nepasikeitė nuo Stalino laikų; visi 
keturi buvo paskirti delegatais, nes jie 
yra patikimi okupacinio režimo rupo
rai.

Lietuviai, rašo ELTA, šiandien 
izoliuoti ir negali laisvai lankytis 
užsienyje. Todėl žinomų Amerikos 
rašytojų apsilankymas galėjo jiems 
būti svarbiu įvykiu - gryno oro 
padvelkimu. Tačiau lietuviai nori, kad 
tokie svečiai žinotų, kur jie lankosi ir 
ką jie daro. Jei amerikiečių rašytojai 
būtų nuvykę į Prahą 1939 metų 
pavasarį, ar į Kabulą šią vasarą, jie 
būtų žinoję, kad jie posėdžiauja 
okupuotuose kraštuose. Jie turėtų- 
žinoti, kad ir Vilnius, Riga ir Talinas 
yra okupuotos sostinės.

Pasak ELTOS, partinė spauda 
iškreipė amerikiečių rašytojų veidus 
ir mintis, paversdama juos Maskvai 
naudingais nežinėliais. Dabar jų eilė 
pasisakyti apie tuos iškraipymus.

API E
L1 KO

DAR

Gruodžio 6-8 dienomis St. Peters- 
burg’e, Floridoje įvyko bene antrą 
kartą šiame mieste Vyriausiojo Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto metinis 
suvažiavimas-seimas. V adovaujantis 
VLIKO statutu, VLIKO darbą vykdo 
valdyba, kurią prižiūri kas du 
mėnesius susirenkanti taryba ir me
tinis seimas. Valdybos dydis nėra 
nustatytas, bet turi būti tvirtinamas 
tarybos; taryba yra sudaryta iš 
penkiolikos VLIKĄ sudarančių grupių 
atstovų; metinis seimas yra viešas, 
bet balsuojančių narių yra po tris iš 
kiekvienos VLIKĄ sudarančių grupių, 
tai yra. keturiasdešimtspenki 
atstovai.

Šių metų seimas pasižymėjo da
lyvių gausumu ir gera organizacija. 
St.Petersburgiškių tvirtinimu, joks 
įvykis iki šio laiko nebuvo sutraukęs 
tiek dalyvių, kiek šeštadienį įvykęs 
VLIKO banketas, kuriame dalyvavo 
trys šimtai dvidešimt žmonių. Joks 
visuomenės susirinkimas St. Peters- 
burge dar nėra praėjęs taip oriai ir 
mandagiai, kaip VLIKO seimo posė
džiai, kuriuose kiekvienas svečias 
galėjo gauti balsą klausimams.

Seime dalyvavo ke
turiasdešimt vienas VLIKĄ sudaran 
čių grupių atstovas iš visų penkiolikos 
grupių.

Dalyviai buvo iš Čikagos, Detroito, 
Klyvlendo, Losandželo, Vašingtono, 
Toronto, Anglijos, Venecuelos ir. 
žinoma, iš St. Petersburgo. Labai 
demokratiškos tvarkos laikantis, joks 
VLIKO atstovas neturėjo progos 
panaudoti savo balsavimo privilegijos 
ir net rezoliucijų priėmimas įvyko 
netikrinant balsavusių mandatų.

įdomiausia visuomenei VLIKO sei-

1985 METU 
SEI MA

mo dalis yra nuo 1980 metų įvestos 
vakaronės, kuriose dalyviai gali sta
tyti klausimus bet kuriam valdybos 
nariui. Neformaliems pokalbiams pa
prastai pirmininkauja VLIKO val
dybos narys. Šiemet tokia vakaronė 
vyko St. Petersburgo Lietuvių na
muose, pirmininkaujant vicepirminin
kui inž. L. Griniui.

Formalių VLIKO posėdžių metu 
šeštadienį ir sekmadienio rytą prane
šimus padarė pirmininkas dr. K. 
Booelis, vicepirmininkas V. Jokū
baitis, vicepirmininkas L. Grinius. 
Tautos Fondo valdybos pirmininkas J. 
Giedraitis, Kanados Tautos Fondo 
atstovybės pirmininkas A. Firinavi- 
čius ir J.E. vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM. Dr. K. Bobelis taip pat 
pravedė svarstybas apie 1985 metų 
Europos įvykius, kuriose dalyvavo dr. 
J. Stikliorius. inž. L. Grinius ir dr. D. 
Krivickas. Seimo dalyviai taip pat 
pamatė video filmas apie Skandi
navijos žygį iš švedų ir vokiečių 
televizijos. Gyvos diskusijos vyko apie 
per mažą lietuvių dalyvavimą šiame 
žygyje. Vienas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos apologetas 
netgi paaiškino, kad PLB valdyba 
neprisidėjo prie pabaltiečių suruošto 
Sovietų Sąjungos teismo Kopenhagoje 
ir iškylos Skandinavijoje nei lėšomis, 
nei darbu, nei reklama todėl, kad 
nenorėta trukdyti VLIKO pastangoms 
pabaltiečių tarpe... Posėdžių salės 
sienos buvo užpildytos septyniomis 
juostomis, kuriose margavo Skandina 
vijos žygio iškarpos iš Europos, 
Amerikos, Sovietų Sąjungos, netgi 
Japonijos spaudos ir radijo pranešimų.
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A. SEMETAS

Jau praėjo, neįtikėtinai greitai, 68 
metai nuo Nepriklausomybės paskel
bimo. Per tuos daugelį metų musų 
tauta turėjo didelių pergyvenimų, 
sunkumų, nedateklių, bet ir džiaugs 
mingų dienų. Pradžioje, jaunai vos 
atsistojusiai ant kojų valstybei pagal 
bos 1S niekur nebuvo galima tikėtis. 
Triiko pinigų, maisto, bet netruko 
užsidegimo, entuziazmo dirbti savo 
tėvynei. Be to visko grėsė didelis 
pavojus nuo išbirėjusių. po pirmojo 
pasaulinio karo, rusų kariuomenės 
likučių, komunistų, bermontininkų ir 
lenkų. Nenorėčiau detaliai tos isto
rijos kartoti, bet dėka mūsų savano 
rių, paguldžiusių gaivus dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, mes tapome nepri 
klausomi. Tai buvo mūsų atgimimo 
metai - atgimimo laikotarpis.

Antrąjį laikotarpį aš pavadinčiau 
kūrimosi laikotarpiu, kai jauna, pilna 
užsimojimų valstybė dėjo visas pa
stangas kuo greičiau atsistoti ant kojų 
ir įrodyti pasauliui, kad esame verti 
būti pilnateisiais Tautų Sąjungos 
nariais. Atstatytas Vilniaus Univer
sitetas - mūsų mokslo židinys, įkurta 
kariuomenė. Per 22 metus jauna 
Lietuvos valstybė užaugino savo 
mokslininkus, pedagogus, menininkus 
bei valstybininkus. Ekonominiai Lie
tuva tuo metu sugebėjo savo lito 

nenuvertinti, nežiūrint kad 1930 ir 
1931 metais buvo pasaulinė finansų 
krizė. Mūsų ūkis, jaunų netuziastingų 
agronomų priežiūroje klestėjo, mo 
dernėjo ir darė didelę pažangų. 
Užsienio politikoje Lietuva stengėsi 
turėti gerus santykius su kaimyni
nėmis valstybėmis. Sporto srityje 
Lietuva laimėjo Europos krepšinio 
Meisterio titulų ir tuo įrodė pasauliui, 
kad maža valstybė savo gabumais bei 
pasiryžimu gali laimėti laurų vainikų.

Trečiuoju Lietuvos laikotarpiu aš 
laikyčiau Lietuvos tragedijų, kada 
mes nustojome nepriklausomybės dėl 
visiems žinomų aplinkybių. Sekė 
dvejos okupacijos, išvežimai ir pasi
traukimas užsienin, Vokietijon. Po 
penkerių metų iš Vokietijos atsidarė 
vartai išvažiuoti į Amerikų, Kanadą, 
Naująją Zelandiją, Angliją ir Austra
liją. Taip mes vėl pradėjome iš naujo 
ieškodami laimės kurtis tuose kraš
tuose, kur emigrantai buvo pageidau
jami. Daugelis mūsų jau iškeliavo 
amžinybėn, taip ir nesulaukę Laisvės 
dienos...

Amerikos lietuvių visuomenininkas 
Bronius Nainys yra gražiai išsireiškęs, 
kad "nėra didesnio skausmo, kaip 
nelaimėje prisiminti laimės dienas". 
Švenčiant Vasario 16-tąją, žaizda vėl 
atgyja, tad per tuos skausmus mums 

lieka vienintelis kelias būti vienin
giems, užauginti susipratusį jaunimą ir 
jiems padėti perimti iš vyresniosios 
kartos tą taip svarbų uždavinį.

Mes kiekvienas turime savo ideolo
giją, savo pažiūras ir, aišku, skiriamės 
vienas nuo kito, bet tai nereiškia, kad 
mes negalime sėsti prie vieno stalo ir 
spręsti svarbius mus visus liečiančius 
klausimus bei susidariusius nesklandu
mus. Tiek Australijoje, tiek kitur 
išeivijoje lietuviškose bendruomenėse 
randame gan didelį procentą jaunimo, 
kuris mažai domisi lietuviška veikla. 
Kyla klausimas kodėl? Ar jiems tas 
reikalas yra svetimas, sunkiai supran
tamas, ar juose nėra pakankamai 
tėvynės meilės supratimo? Į tų 
klausimą tur būt nėra lengva atsakyti, 
bet kažkaip nesinori juos per daug 
kaltinti, nes tas mūsų jaunimas 
gyvena ir auga visai pasikeitusiame 
pasaulyje. Jie atvažiavo į tuos kraštus 
būdami mažais vaikais arba jau gimė 
išeivijoje, čia jie augo, ėjo mokslus, 
kalbėjo svetima kalba, turėjo kitatau
čius draugus. Aišku, visa tai juos veikė 
ir atitolino nuo lietuvybės. Mano 
išvedžiojimai nėra pesimistiški, jie 
realistiški. Aišku, toliau seka klausi
mas. ką mes t uo reikalu darome, kokių 
priemonių turėtumėme siekti, kad 
galėtumėme mūsų jaunus tautiečius 
pritraukti prie taip svarbaus darbo. Ar 
nevertėtų Krašto Valdybai didesnėse 
apylinkių bendruomenėse sudaryti 
specialius komitetus, į kuriuos įeitų 

pedagogai, literatai, visuomenininkai, 
mokytojai. Jie pagal tam tikrą planą, 
galėtų rengti seminarus. Pagalvokime 
apie tai. Kiekvienas užsimotas darbas 
arba įdėja turėtų palikti gerus 
rezultatus. Mūsų darbų vertę apspręs 
mūsų atlikti POZITYVŪS darbai.

Tad ir šiemet, artėjant, mūsų 
garbingai šventei klausiame patys 
save: kas musų laukia? Kokiu mūsų 
ateitis? Kada mes vėl galėsime grįžti į 
laisvą, demokratiškų ir nepriklausomą 
Lietuvą? O gal mes liksime amžinais 
emigrantais?

Nepriklausomybės prasmė yra giliai 
įsisąmonėjusi. Mes nepriklausomybę 
pergyvenome, supratome jos reikšmę 
ir būtinumą. BŪTI LAISVIEMS Ilį 
NEPRIKLAUSOMIEMS YRA MŪSŲ 
GYVYBINIS UŽDAVINYS. Tad gy 
vendami vakarų pasaulio sferoje, 
matome jog Lietuvos išlaisvinimo byla 
darosi vis sunkesnė.

Mūsų broliai ir sesės Lietuvoje neša 
sunkią naštą gyvendami priespaudoje 
politiniai, religiniai ir ekonomiškai. 
Suėmimai, trėmimai - tai kasdieninis 
reiškinys. Lietuvos Katalikų Bažny 
čios Kronikų slaptas spausdinimas ir 
siuntimas vakarams parodo tikrąją 
padėtį Lietuvoje. Lietuvių bendruo
menės išeivijoje deda visas pastangas 
per savo kraštų vyriausybes iškelti 
Lietuvos išlaisvinimo bylą. Ar tai 
pavyks, parodys ateitis.

B. Matečiunas 
(1921 - 1986)

Išnyksiu, kaip durnas, neblaškomas 
vėjo
Ir niekas menęs neminės!
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, 
kentėjo.
O kas jų bent vardų atspės?

(Maironis)

Velionis Bonifacas Matečiunas gi
mė 1921 m. birželio 25 d.; mirė š.m. 
sausio 26 d. Sydnejuje. Jis buvo 
antrasis sūnus Lietuvos geležinkelių 

tarnautojo šeimoje. Vyresnysis jo 
brolis šiuo metu gyvena New Yorke ir 
-dirba ten gydytoju.

Bonifacas neturėjo palankių sąlygų 
įsigyti kurią nors pastovių profesiją, 
nes kai tik baigė vidurinę Radviliškio 
mokyklą, prasidėjo neramumai pasau
lyje, o kiek vėliau ir karas, kurio 
sūkurys velionį buvo įsukęs ilgesniam 
laikotarpiui. Kadangi velionis labai 
mėgo skaityti, įdomavosi politika ir iš 
viso gyvenimu, tai savomis pastan 
gomis pajėgė pasiekti aukštesnio 
išsilavinimo sampratos kaip politikoje, 
taip ir visuomeninio bendravimo 
srityje.

Kas pažinojo velionį, manau, be 
dvejojimų patvirtins, kad jis ir 
Lietuvoje ir išeivijoje tegyveno svar
biausiam mūsų tikslui - greitesniam 
musų tautos išlaisvinimui iš sovietų 
vergijos. Jis ištisus 4 metus ištarnavo 
lietuvių batalij -onuose rytų fronte.

Pasibaigus karui, kurį, mūsų nelai 
mei, laimėjo, Vakarų Demokratijų 
padedami sovietai. Bonifacas, kaip ir 
daugelis kitų jaunų Lietuvos vyrų, 
atsidūrė tremtyje Australijoje.

Kui su Bathursto lietuvių kapelionu
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kun. Jonu Tumuliu nutarėme leisti 
mėnesinį žurnalą " Užuovėją", velionis 
Bonifacas sutiko atlikti žurnalo 
spausdinimo darbą.

Pirmaisiais metais neturėjome be
veik jokių spausdinimo priemonių. 
Apie rašomąją mašinėlę su lietuvišku 
raidynu tebuvo galima tik svajoti. 
Šiaip taip gavome senų rotatorių, 
kuris nuolat gedo. Nežiūrint to, 
žurnalas kas mėnesį punktualiai 
išeidavo, dėka Bonifaco darbštumo ir 
sumanumo. Jis tą rotatorių taisydavo, 
tepdavo, vėl sukdavo ir žurnalas 
išeidavo gana skoningas ir gerai 
išskaitomas. Per tuo pirmuosius metus 
Bathurste dar sugebėjome paruošti ir 
išspausdinti pirmąjį knygos formato 
Australijos lietuvių kalendorių ir iš 
angių kalbos verstą knygutę "Austrą 
iijos šile" su dailiomis P. Pilkos 
iliustracijomis. Visus spausdinimo ir 
brošiūravimo darbus atliko Bonifacas.

Po metų iš Bathursto stovyklos 
buvome išsiuntinėti į (vairius darbus 
pagal sutartį su valdžia. Velionis 
Bonifacas dirbo fabrikuose, vėliau 
pramoko staliaus amato ir pagaliau 
nusipirko skalbyklą Sydnejaus prie

miesty Balmain, kur gyveno ir dirbo 
iki mirties.

Velionis visada būdavo pasiruošęs 
duoti auką lietuviškai veikiai, jei 
matė, kad tatai bent truputį padeda 
Lietuvos laisvės kovai. Jis itin daug 
aukų siųsdavo Tautos Fondui, nes 
skaitė, kad VLIK AS yra stipriausia ir 
patikimiausia kovos už Lietuvos laisvę 
organizacija. Taigi jis ir testamente 
visą savo turtą paskyrė Geležiniam 
Tautos Fondui, kuris pagrindinį pali- 
kiminį kapitalą tegalės naudoti tik 
atsikūrus Lietuvai.

Velionis savo testamente paprašė, 
kad būtų palaidotas kremacijos būdu, 
o jo pelenai paberti juroje.

Jo paskutinį norą vykdo Tautos 
Fondo Atstovybės Australijoje nariai: 
pirm. prel. P. Butkus ir ižd. A. 
Krumilius.

Lenkiame galvas prieš Bonifaco 
kovos dvasią ir tikime, kad ateities 
karta įrašys jo vardą Lietuvos laivės 
kovų istorijon.

JULIUS VfiTElKIS

T’estamento vykdytoj n 
PR A N EŠI M AS

Testamento vykdytojų vardu 
(Lithuanian National Foundation) 
pranešu, draugams ir pažįstamiems, 
kad Bonifacas Matečiunas, gyvenęs 38 
Montague St., Balmain, N.S.W., mirė 
širdies liga Balmain ligoninėje 26.1.86. 
Velionies palaikai buvo palydėti į 
Rookvood krematoriumą 29.1.86.

Nuoširdus ačiū Lietuvių laidojimo 
biurui ir jo direktoriui Kazimierui 
Butkui už suteiktą paskutinį patarna
vimų. Prel. P. Butkui ir Jonui Kedžiui 
už atsisveikinimo žodžius kremato

riume. Kaimynui Stasiui Jarmalauskui, 
p. Danutei Bižienei su šeima ir visiems 
kitiems,lankiusiems velionį Bonifacą 
ligoninėje ar bet. kuriuo būdu padėju - 
siems velionies Bonifaco vienišame 
gyvenime. Lai Aukščiausias atlygina 
už jūsų geras širdis.

A. Kramiiius
Testamento vykdytojų vardu.

K EIV1 K

A USTK AIDUOS LI ETŲ VI IJ

F O N O Ą

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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D N E JUS

VIENERI METAI BE 
VINCO KAZOKO

Australijos Lietuvių Bendruomenė pasigenda Vinco 
Kazoko, daugiamečio Mūsų pastogės redaktoriaus. Per 
tuos metus jau trečias redaktorius mėgina jj pakeisti, 
bet reikalai ne taip sklandžiai eina, kaip norėtume. 
Vincas buvo ne tik geras žurnalistas, bet ir žymus kul
tūrininkas, poetas, visada jo plunksna ir jo žodis buvo 
mums reikalingas, padrąsinantis, pakeliantis, paguo
džiantis ir, kai reikėjo, pabarantis. Vienam stulpui 
išgriuvus, neturime jam lygaus pakeisti.

Metams sukakus. Visų šventų dieną, našlė dr. 
Genovaitė Kazokienė suruošė Vincui pagerbti popietę 
savo sodyboje Kazokynėje, į kurią sukvietė būrelj Vipco 
bendradarbių, bičiulių ir kaimynų. Dideliame sode tarp 
aukštų medžių stovį lietuviškas stogastulpis, pastatytas 
Vinco atminimui. Niekas nesitikėjo, kad čia bus su
ruoštos tokios gražios ir prasmingos apeigos Vincui pa
gerbti. Apeigų vadovas inž. Vytautas Juška pranešė, kad 
atiduodame pagarbą Vinco atminimui ir pasigirdo lumz
delių ir kanklių muzikos liūdni tonai, iš namų išėjo 
našlė su sūnumi Kajumi, nešini tėvo pelenus molinėje 
urnoje. Kajus urną įkėlė j stogastulpį. Po to Jadvyga Vi- 
liūnienė padeklamavo Vinco Kazoko eilėraštį:

Mūsų protėviai prieš kurdami sodybas
Pirmiausia sodindavo medį
Ir gimus kūdikiui
Ir mirusiam ant kapo...

Tuo metu sūnus pasodino ąžuoliuku šalia stoga
stulpio.

Po trumpos susikaupimo valandėlės dr. A. Mau- 
ragis tarė žodį, įprasminantį šią iškilmingą, bet liūdną 
valandėlę, jis iškėlė Vinco nuopelnus ne tik Australijos 
Bendruomenei, bet ir aplamai mūsų tautai. Po to ėjo vėl 
Kazoko eilėraštis Žodis mirusiam draugui, kurį jautriai 
padeklamavo Juška.

Antras kalbėtojas buvo poetas Juozas Almis Jū- 
ragis, kuris vaizdžiai papasakojo bendrus išgyvenimus, 
kuriuos jam teko, dirbant spaustuvėje su Vincu, patirti. 
Čia jis iškėlė mažai kam žinomus faktus, kurie charak
terizuoja velionio didelį pareigos supratimą ir meilę 
savo šeimai. Aktorius Stasys Skorulis pabaigai padekla
mavo eilėraštį Broliai, nelaukite vakaro...

Tose iškilmėse trūko dukros Ugnės. Pasirodė, kad ji 
su savo vyru keliaudama po Indiją, tėvo prisiminimą pa
gerbė kitu būdu: gėlių vainiką su degančia žvake nulei
do į upės Gongo srovę... am

Iš "Pasaulio lietuvio" 1986 N r. 1
A.tA. Vinco Kazoko stogastulpis Kazokynėje.

METI NIS AT Z AE. OS" POBŪVIS
Vasario 1 d. Jurgio ir Jolantos 

Janavičių namuose North Manly buvo 
susirinkusi nemažu grupė "Atžalos" 
teatro aktorių ir per eilę metų 
buvusių režisierių.

Malonioje p.p. Janavičių sodyboje 
pasidalinta įspūdžiais iš teatrų festi
valio Melburne ir pasivaišinta ponių 
suneštinėmis gėrybėmis. Užlipus eile 
laiptų į Janavičių rezidencija žmogus 
atsirandi tarsi Botanikos sode. Viduje 
pilnos lentynos Jolantos keramikos 
išdirbinių. Net australišką vyną teko 
gerti iš molinių kielikų. kaip kad 
senovės lietuviai gerdavo midų.

Teatro administratorius Viktoras 
Šlitęris padėkojo režisieriams Ksanai 
Dauguvietytei, Juliui Dambrauskui ir 
Daivai Labutytei - Bieri bei admi
nistraciniam personalui, kurie eilę 
metų vienu ar kitu darbu prisidėjo 

prie "Atžalos" statomų veikalų. 
Dėkojo Elenai Jonaitienei už veikalų 
vertimus ir prašė parašyti ką nors 
originalaus "Atžalos" teatrui.

Režisieriai pasidžiaugė atsiektais 
rezultatais ir i grupę atėjusiais naujais 
veidais.

Laimingu sutapimu tarp svečių 
buvo ir du malonūs vyrukai iš 
Lietuvos, juos atsivedė giminaičiai.

Vienas iš jų turėjo apleisti šią 
malonią kompaniją anksti, nes ryto 
jaus dieną jau turėjo išvykti iš 
Australijos. Atsisveikindamas nuošir 
džiai padėkojo visiems už dovanėles ir 
globą Australijoje. Pareiškė, kad 
abejoja ar kada teks matyti tokį 
pasakišką kraštą, tokią puikią lietuvių 
bendruomenę.

a.k.

"MŪSŲ 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

:į REIKALINGAS ADMINISTRATORIUS

J "Mūsų Pastogei" reikalingas administratorius - ekspeditorius, vyras ar 
iį moteris. Suinteresuoti asmenys prašomi skambinti vakarais po 7 vai. dr. B. 
^Vingiliui (t.el. 602-6358) arba V. Jarui (tel. 682-3580)

K L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA

PAKELIAMA PAVIENIO "MJ1."' NUMERIO KAINA į

Su šiuo numeriu pavienio "Mūsų Pastogės" egzemplioriaus kaina pakeliama į: 
iki vieno dolerio. . į:

Metinis "Musų Pastogės" prenumeratos mokestis paliekamas tas pats, t.y„ jį
25 doleriai melams. jį

li.B. SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA iį

G E E E, O N G__ A

Mūsų lietuviškas sąmoningumas 
pasireiškia tik tada, kada tautiečiai su 
pagarba glaudžiai tarpusavyje 
bendradarbiauja, lanko lietuviškus 
parengimus, bet vienas iš svarbiausių 
išeivijos ramsčių, tai nuolatinis skai
tymas lietuviškos spaudos ir nenu- 
trauktinamas ryšys su lietuviškąja 
bendruomene.

Tik pažvelkime į š,m, pirmą ilgą 
savaitgali "Australia Day", daug kas 
praleido laiką nuobodžiaudami, ki
tiems net tikys apraibo bespoksant į

S ___________ .__________

televizoriaus ekraną, treti jautė 
širdies nusivylimą ir truktelėję plieč 
kūtę užsnūdo sodo pavėsyje, sapnuo 
dami Lietuvai laisvę.

Tuo tarpu geelongiškiai jau eilė 
metų kaip išnaudoja "Australia Day" 
visus tautiečius subūrimui, pabendra- 
vymu ir gražiam laiko praleidimui.

Š.m. gegužinės vieta pakeista, visi 
rinkomės prie "Connewarre Lake" 
šalia Barwon Heads miestelio. Atrodo, 
kad G.L. S-gos klubo valdyba parinko 
tinkamą vietą, nes sutraukė apie 

šimtūię žmonių - jaunų, senų ir visai 
mažų. Oras gražus, nuotaika gera, o 
stalai pilni gardumynų, net ir lietuviš
kų barankų mačiau.

Organizatoriai - S-gos klubo val
dyba vaišina dešrelėmis, kavute ir 
vaisvandeniais, tik džiaukis ir gėrėkis 
visų nuoširdumu.

Matėsi veidų net iš Daylesfordo ir 
Melbourno. Man labiausiai krito į akį. 
tai Melbourno Lietuviškos Radijo va
landėlės vadovas p. G. Žemkalnis, 
kuris vedė pasikalbėjimus su A.L. B-

Australia Day savaitgalis

nės Apylinkės pirm. O. Schrėderiu ir 
G.L. S-gos klubo pirm. J. Gailiumi, tuo 
pačiu turėjo progos susipažinti ir su 
kitais geelongiškiais.

Ne nepajutome, kaip saulutė nukri 
to vakaro link ir visi kupini tyro oro 
leidomės į namus.

Tikiu, kad bus ir daugiau panašių 
pobūvių vasaros sezone. Vidio or
ganizatoriams!

Buvęs

D AK Al'IE

atkelta iš 3 psl.
Seimo metu teko nugirsti kelias 

kritiškas pastabas. Esą, buvo berei
kalingai leista VLIKĄ sudarančių 
grupių atstovams skaityti sveikinimus 
(sako, sveikino save); pirmininkas dr. 
K. Bobelis per daug seimą dominavęs 
pats kalbėdamas arba pirmininkauda
mas; Skandinavijos žygio tema buvo 
įdomi, bet ji lietė praeitį, o ne ateitį; 
VLIK O reikalų vedėjos parūpintos 
knygos pardavimui (dr. J. Pajaujo

VLIKO SEIMĄ

"Soviet Genocide in Lithuania" ir A. 
Rinkimo "Lietuva ir VLIK AS") buvu
sios paliktos be priežiūros ir daugelis 
jų "išsivaikščiojo”... Priešpriešiais 
teigimui, kad nebuvo kalbėta apie 
ateitį, prisimintina, kad inž. L. Grinius 
penktadienio vakaronėje pasiūlė ruoš
tis gausiai dalyvauti 1986 m. lapkričio 
mėnesio Helsinkio pilnaties suvažia
vime Vienoje. Austrijoje, o šeštadienį, 
pranešime apie Skandinavijos žygį, jis 
pabrėžė reikalą planuoti ateities 

įvyki'US.Sios mintys, tačiau, nesulaukė 
diskusijų.

VLIK O seimui pirmininkavo Rytų 
Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pir
mininkas R. Misiūnas. Seimo ruošos 
komitetui pirmininkavo dr. I. Ma
čiūnienė.

Sekmadienio popietėje seimo proga 
buvo atnašaujamos iškilmingos mišios, 
kurias aukojo J.E. vysk. P. A. Baltakis 
padedamas šešių kunigų ir daly
vaujant evangelikų kunigui dr. E. 
Geruliui-Snarskiui.

Seimo proga St. Petersburgo Ame
rikos lietuvių tarybos skyrius sekma
dienio vakare sušaukė visuomenės 
susirinkimą Lietuvių namuose su 
pietumis, kuriuos paruošė Lietuvių 
namų moterys.

V LIK O seimą ir visus su juo 
susijusius įvykius domiai sekė "Nau
jienų" redaktorius M. Gudelis.
Teko taip pat nugirst pakuždąs, kad 
sekančių metų pradžioje "Naujienų" 

nukelta i 6 psl.
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MOKSLAS IR GYVENIMAS

Mokslui priklauso empirinė tikrovė, 
taigi realiai objektyvi sritis, kas 
pojūčiais pagaunama, kas leidžiasi 
eksperimentu patikrinama, kas ma
tematiškai apskaičiuojama, pas pro
tavimui pagristi prieinama. Kiekvie
nas mokslinis dėsnis, kiekviena 
mokslinė išvada seka iš tikrovės. 
Mokslinis pažinimas, tačiau, tikrovėje 
turi įžvelgti esmini dalyką, suvokti 
daiktų ir reiškinių esmę. To jis gali 
pasiekti logiškai samprotaudamas, 
taigi atitrūkti nuo konkretaus daikto 
ar reiškinio ir, eidamas abstrakcijos 
keliu, nuolat tikrindamas ir eksperi
mentuodamas, panaudodamas kitų 
mokslo sričių žinias, suvokdamas 
indukcijos keliu priežastingumo ryšį, 
prieiti tiriamo reiškinio esminių 
išvadų ir dėsnių formulavimo. Bet ir 
dedukcijos metodas veda į mokslini 
pažinimą: tai tada, kai iš visumos 
einama prie detalių, kai jos patik
rinamos ir iš to suvokiamas visumos 
faktorius.

Mokslinis pažinimas tėra dalinis, 
bet užtai nebaigiamas, bet ir kin
tantis. kai pasineša i apibendrinimus. 
Šiaip jau tikras mokslininkas nepre
tenduoja formuluoti visuotinos apim
ties dėsnių.

Kalbame apie mokslinio pažinimo 
moralę, kuri neleidžia mokslininkui 
nieko skelbti ar sakyti, kas nėra 
teisinga, kas dar neįrodyta, kas tėra 
tik hipotezė. Pažintos tiesos, tegu ji 
būtų ir dalinė, mokslo žmogus 
paprastai neslepia, nežiūrint įsiti
kinimų, pasaulėžiūros, naudos ar 
nenaudos saviesiems, nežiūrint ir 
galios turinčiųjų prieštaravimų. Tei
singo sprendimo reikalui nėra tat 
draugų ar priešų, nėra ir asme
niškumų. Mokslinis pažinimas ar tuo 
keliu dedamos pastangos nepripažįsta 
jokio kito autoriteto kaip tik moks
linio instituto bei mokslininko, tegu jis 
būtų ir skurdžiausias, labiausiai 
užsidaręs bei nuo gyvenimo atitrūkęs 
mokslo srities darbininkas. Kitas 
reikalas mokslo žinių bei atradimų 
panaudojimo moralė. Daugelis moks
lininkų, vienu ar kitu būdu prisidėję 
prie atominės bombos pagaminimo, 
jaučiasi nusikaltę žmonijai. Ir su 
pagrindu.

Iš filosofijos disciplinų mokslui tal
kina gnoseologija, kalbanti apie tiesą 
ir pažinimą apskritai, ir logika, 
formuluojanti protavimo dėsnius ir 
mokslinio pažinimo metodus. Tačiau 
nekritiškas tariamai filosofinių dėsnių 
formulavimas, dar labiau beato
dairiškas jųjų taikymas (turime gal
voje Regelio dialektinį dėsnį) padėjo 
susiformuoti dialektinio materializmo 
teorijai. Ji iki pajuokos taikoma TSRSfr 
ir satelitų kraštuose. Į jos rėmus 
beatodairiškai įspraudžiama istorija ir 
sociologija, kur taip aiškiai sutin
kamas žmogaus laisvos valios feno
menas, taigi su staigmenomis ir 
netikėtumais ypač ryškiai istorijoje. 
Savotišką reiškinį sutinkame psicho
logijoje. Tai iš to laiko, kol ji dar buvo 
kūdikio lopšyje. Įvedus nežinomąjį 
pasąmonės, ką angliškai vadina sub
conscious reiškinį, juo bandoma viską 
išaiškinti, užmirštant, kad jį patį 
reikia išaiškinti.

atkelta iš 5 psl.

turtas bus JAV valdžios išvaržytas už 
nesumokėtų tarnautojų mokesčių at- 
skaičiavimus. Taip, atrodo, baigsis 
seniausio Amerikos lietuvių dien
raščio dienos.

VLIK O seime buvo pranešta, kad 
1986 metais Pasaulio pabalt.iečių

Paprastai mokslas bei mokslinės 
institucijos naudojasi moksline auto
nomija. Dėstytojai universitetuose 
skiriami tik pagal jų mokslinį pasi
ruošimą bei užsirekomendavimą, visai 
nežiūrint jų politinių pažiūrų. Deja ne 
visur ir ne visada taip elgiamasi. 
Totalitarinių diktatūrų režimai igno
ruoja mokslinę autonomiją. Nacis
tinėje Vokietijoje eilė nacizmui nepa
lankių mokslininkų buvo suspenduota. 
Heidelberge suspenduotas buvo ir 
pasaulinio garso filosofas K. Jaspers. 
Greičiausiai ne tiek dėl jo folosofijos, 
klek dėl žydų kilmės žmonos, su kuria 
jis nesutiko išsiskirti. TSRS mokslas 
turi derintis su komunizmo ir marksiz
mo doktrina. Mokslas turi tarnauti 
politikai, "mokslas yra svarbiausias 
socializmo įrankis" (Red. kolektyvas; 
"Mokslinis komunizmas", Vilnius, 
1973,p.274). Iš mokslininkų rei
kalaujama visai nemokslinių darbų: 
"...reikia sutelkti mokslininkų pas
tangas svarbiausioms problemoms 
spręsti, stiprinti mokslo ryšius su 
komunizmo kūrimo praktiką" (Ibd. 
p.275). Visuose TSRS universitetuose 
tedėstoma tik vienos pakraipos bei 
vienos mokyklos filosofija - dialek
tinis materializmas.

Nežiūrint klystkelių, šiandien at
pažįstame gyveną žmonijos istorijos 
mokslinėje eroje. Nenuostabu todėl, 
kad visur susirūpinta, kad kuo daugiau 
būtų tikrai giliai išsimokslinusių 
žmonių. Tai dėl paties mokslo 
pažangos, bet ir dėl pažangos mokslu 
mintančių praktinių žmonijos pa
sireiškimų - technikos. Tiesa, kad 
technika sena kaip žmogus žemėje, 
bet ji tūkstančius metų buvo tik 
rezultatas patyrimo, bandymo, pačių 
reiškinių dėsnių nežinant, jų esmės 
bei sąveikos nesuprantant. Mokslas 
įgalina fizinių, cheminių, biologinių 
reiškinių dėsningumą suvokti; dėsniais 
manipuliuoti ir pasiekti naujų išra
dimų. Techniką ypač paspartino naujų 
mašinų išradimas, jų pagerinimas, 
gamybos proceso automatizacija iki 
roboto įkinkimo. Tiesiog stulbinančiai 
veikia, kai pagalvoji, XIX irXX amžių 
mokslo ir kartu technikos pažanga.

Niekad žmonijos istorijoje nebuvo 
tokio aukšto procento jaunimo uni
versitetuose kaip dabar. Universite
tas. jei ir nepadaro žmogaus 
mokslininku, tai bent atveda į 
mokslinio galvojimo ir elgsenos kelią. 
Mokslinis galvojimas persunkia giliau 
ar lėkščiau visą gyvenimą (šiais 
laikais ypač talkina televizija), ir taip 
darosi lengviau bendruomenėje susi
kalbėti su žmonėmis, nyksta prietarai, 
pasaulėžiūriniai kampuotumai, net 
religiniai priešingumai. Mokslinis gal
vojimas sulaiko žmogų nuo staigių 
sprendimų, tuo pačiu nuo nepagrįstų 
išvadų. Socialiniame gyvenime galima 
kalbėti apie mokslinę sąžinę, kuri 
verčia bet kurį gandą nuodugniai 
patikrinti, teiginį įrodyti, neįrodytus 
ar neįrodomus kaltinimus atmesti ar 
bent su sprendimais susilaikyti.

A. ZUBRAS.

santalkai pirmininkaus lietuviai. 1984 
ir 1985 metais lietuvių atstovavimu 
rūpinosi VLIK O vicepirmininkas inž. 
L. Grinius. Yra teigiama, kad įvykdęs 
Pabaltlečių žygį Skandinavijoje, inž. 
L. Grinius nėra linkęs toliau likti 
1984-1985 metais Santalkos darbe 
nedalyvavusio dr. K. Bobelio antri-

.launimo Kongreso ruoSa

Jeigu apie Kongresą paskutinius 
keletą mėnesių galėjome daugiau 
pasiskaityti užjūrio lietuvių spaudoje 
negu vietinėje, tai tas yra gana 
suprantama. Turėjome kalėdines 
šventes Ir atostogas, sporto šventę, 
teatrų festivali, bendruomenės prob
lemas. Visa tai Jaunimo Kongresą lyg 
ir nustūmė į antrą eilę. Bet iš tikrųjų 
jaunimas daug kur dalyvavo, o kai kur 
stebėjo, kaip reikia ir kaip nereikia 
dalykus tvarkyti - tai irgi pasiruo
šimas ateičiai.

Be didelio garsinimosi Organiza
cinis Komitetas toliau vykdė save 
darbą. Kongresas susidės iš dviejų 
pagrindinių dalių - studijų dienos 
Canberroje ir stovykla Adelaidėje. 
Atidarymas Sydnejuje, uždarymas - 
Melbourne.

Paskutiniame organizacinio komi
teto suvažiavime diskusijoms buvo 
patiektos studijų dienoms siūlomos 
temos, suskirstytos i tris dalis:

1. Susipažinimas su dabartine Lie 
tuvos padėtimi.

1. Ryškesni tautinio, socialinio ir 
religinio protesto pasireiškimai per 
pastaruosius du dešimtmečius.

2. Kas pavojingiau tautos egzi
stencijai: rusifikacija ar tarybinimas?

3. Dabartinis Lietuvos jaunimas: 

S Y D N EJUJE

PR A D E D AMAS

.JAUNIMO KONGRESO

A U K U V A.J U S

Sydnejaus jaunimas stoja aukų rinkėjų eilėse su pasiryžimu uždegti 
entuziazmu kongresui visus Sydnejaus lietuvius ir tikrai neatsilikti nuo 
Melbourno ir Adelaidės surinktomis aukomis.

Neužilgo sydnejiškiai būsite aplankomi nanuose su kvietimu prisidėti 
sėkmingam kongreso pravedimui Australijoje. Jaunimas prašys Jūsų finansinės 
paramos. O finansinių išteklių jaunimui reikės tikrai nemažų.

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas Australijoje vyks nuo 1987 
gruodžio 19 d. iki 1988 sausio 10 d. Sydnejuje, Kanberoje, Adelaidėje ir 
Melburne. Tikimasi apie 120 kongreso atstovų iš JAV, Kanados. Venecuelos, 
Argentinos, Brazilijos, Vokietijos. Anglijos, Prancūzijos ir Naujosios 
Zelandijos. Taip pat su atstovais, tikriausiai, atvažiuos gal dar 300 svečių iš 
užsienio.

Šiam didelio masto įvykiui turės būti sudarytos tikrai stambios lėšos. 
Pastebima, kad Pietų Amerikos jaunimas buš reikalingas finansinės paramos 
dalyvauti Kongrese.

Kongresas Australijoje garbingai tęs Lietuvos Nepriklausomybės 
siekimo ir tautinės sąmonės išlaikymo darbą tarp jaunimo.

Pirmasis PI,J Kongresas įvyko Šiaurės Amerikoje 1966. Po to kas ketveri 
metai jie buvo:

Šiaurės Amerikoje - pirmas ir antras,
Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje) - trečias,
Europoje (Anglija, Vokietija) - ketvirtas,
JAV ir Kanadoje - penktas.
Kongreso tikslas yra padėti jaunimui sąmoningai suprasti, kad jie yra 

lietuvių kilmės, garbingos Lietuvos ainiai. Parodyti jaunimui, kad jie esamose 
sąlygose gali veikti ir dirbti Lietuvos naudai, išlaikyti lietuvybę bei ją perduoti 
sekančioms kartoms. Dauguma jaunimo Lietuvos nėra matę, tod,ėl savo širdyse 
patys turi išauginti norą dirbti Lietuvai ir ieškoti jai laisvės kelių.

Pasaulio Jaunimo Kongresai padeda ugdyti jaunimo meilę Lietuvai ir, 
suvažiavus iš visų pasaulio kraštų, pajusti, kad juos riša Tėvynė Lietuva. Taip 
pat moko išlaikyti lietuvių kalbą, papročius, kultūrą, tautinius šokius, damas ir 
tautosaką.

Kiekvienam dalyviui Kongresas palieka įspūdžius visam gyvenimui ir 
užsiangažavimas lietuvybei palieka amžinas.

Kviečiame skaitytojus įvertinti jaunimo pastangas ir dosniai paremti 
Kongresą aukomis.

JAUNIMO KONGRESO SYDNEJAUS FINANSŲ TELKIMO KOMITETAS

Pirmininkas - Vytenis Šliogeris. Nariai - Rita Bar kūtė, Balys Barkus, 
Laurie Cox, Juhani Pullinen, Rikis Šliteris

įsitikinimai, nuotaikos, pasipriešinimo 
galimybės.

4. Religijos vaidmuo dabartinėje 
Lietuvoje.

5. Tautos išlikimo perspektyvos.

II. Lietuvių išeivijos veikla gyve
namo krašto akivaizdoje.

1. Lietuvių jaunimo politinės 
veiklos kryptis išeivijoje.

2. Kokia yra lietuvių reputacija 
gyvenamuose kraštuose ir kaip ją 
galima būtų pagerinti? Pav. Politiniai 
- dešinieji ekstremistai; socialiniai • 
girtuokliai; istoriniai - nacių kolabo
rantai naikinant žydus.

3. Kaip sudominti kitatauti 
draugą (kaimyną), bendradarbį da
bartine Lietuvos padėtimi ir sužadinti 
simpatiją mūsų tautos kovai už laisvę.

III. Lietuvių kalbos reikšmė lietu
viškai veiklai.

1. Vyčiai (JAV) - lietuviška 
veikla be lietuvių kalbos.

2. Lietuvių kalbos išlaikymo 
mišriose šeimose galimybės.

3. Gilesnis lietuvių kalbos paži
nimas - būtina sąlyga išeivijos 
kultūrinės veiklos podirvio sudarymui.

Informacijos komisija.
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36—J e SPORTO S VENTĖJE

Krepšinis ir Tinklinis Sporto klubų atstovų suvažiavimo dalyviai. M. Atkinson nuotrauka
Sporto sk. redaktoriaus paprašytas, 

kaip buvęs krepšinio ir tinklinio 
žaidėjas, treneris ir neoficialus teisė
jas, ir dabar domėdamasis šiomis 
sporto šakomis, išreiškiu savo asme
ninę nuomonę apie paskiras komandas 
ir jų žaidimų lygį.

Krepšinio varžybos 36-je sporto 
šventėje pravestos kitaip, negu anks
čiau. Buvo naudojama olimpinė siste
ma, kur komandos paskirstytos j dvi 
grupes ir grupių laimėtojai žaidė 
pusfinalius ir finalus. Ne visos 
komandos galėjo žaisti viena su kita ir 
pvz. Sydnejaus I-ji nesusitiko su 
Melbourne I-ja, tuo tarpu kai kurios 
kitos tarpusavyje žaidė net du kartus. 
Ši sistema gal tiktų varžybose 
dalyvaujant daug komandų, bet. 
paskutinėje šventėje, kur priedo 
nedalyvavo Kanberos krepšininkai, 
galima buvo palikti seną sistemą, 
leidžiant vioms komandoms sužaisti 
vienai su kita, ko visi ir norėjo. Laiko 
ir aikštelių buvo pakankamai. Atei
nančioje šventėje gal reikėtų grįžti 
prie senos sistemos.

Krepšinio ir tinklinio varžybos 
pravestos tvarkingai, teisėjai austra 
lai buvo geri, niekas nevėlavo, 
nesiginčyjo. Tai krepšinio ir tinklinio 
vadovų D. Atkinson, P. Gustafson ir J. 
Belkaus nuopelnas.

KREPŠINIS. Bendrai paėmus, 
krepšinio lygis geras. Sudarytoji vyrų 
rinktinė, išskyrus gal būt Australijos 
Tautinę Lygą, kur žaidžia profesio
nalai ir pusiau profesionalai Amerikos 
negrai, mūsų rinktinė galėtų žaisti su 
kiekviena geriausia Australijos "A" 
klasės komanda - kova būtų apylygė. 
Jauniai turi dar daug padirbėti, kad 
susilygintų su geriausiais australų 
jauniais. Daugumas jų žaidžia austra
lų pirmenybėse, turi labai gerų 
krepšininkų savybių, todėl jaunių 
ateitis atrodo daug žadanti. Moterų 
krepšinyje, išskyrus Sydnejų, yra 
susidariusi didelė spraga tarp mergai
čių ir moterų ir reikės gal kelis metus 
palaukti, kol mergaitės išaugs į 
merginas ir žais vyresniųjų grupėje.

Vyrų krepšinio nugalėtojai - ne
barto "Perkūnas" yra, galima sakyti, 
Stanwix šeimos komanda. Trys broliai 
ir tėvas, kuris irgi atrodo kaip brolis, 
yra komandos pagrindas. Visi trys 
Stanwix broliai žaidžia Tasmanijos 
rinktinėje ir Hobarto "National Lea
gue" komandoje. Aukšti, kovingi, geri 
metikai, klausydami tėvo - trenerio 
nurodymų, parodė gražų susižaidimą 
ir buvo verti laimėtojo vardo, nors 
pirmąsias rungtynes prieš "Varpo" I- 
ją komandą ir pralaimėjo (su teisėju 
negalima ginčytis, nors ir esant 
komandos "žvaigždei").

Antrąją vietą užėmęs Melbourno 
"Varpas" nustebino puikiu susižai- 
dimu ir greičiu. Jie gražiai žaidė, nors 
ir neturėdami tokių aukštų žaidėjų, 
kaip Hobartas ar Sydnejus. Po susižei- 
dimo kuri laiką nežaidęs jaunasis P. 
Adomavičius padarė labai didelę 
pažangą. Taip pat E. Ragauskas ir S. 
Balnionis aikštėje buvo tiesiog nesu
gaunami. Finale prieš "Perkūną", 
varpiečiai kone visą laiką vedė, tačiau 
pabaigoje rezultatas išsilygino ir gal 

tik dėl jaudinimosi ir Įtampos, 
perkūniečiams turint vieno taško 
persvarą, "Varpo" žaidėjas paskuti
nėje sekundėje neįmetė baudos.

Trečioje vietoje atsidūręs Sydne
jaus "Kovas" ši kartą nuvylė savuo
sius. Kelis metus buvę švenčių 
laimėtojai savo komandoje turėdami 
australiškąjį Sabonį - A. Svaldenj. 
atrodo, jie per daug savimi pasitikėjo. 
Per visus metus kartu beveik nežaidę, 
prieš varžybas neturėję net gerų 
treniruočių, jie neįstengė atsispirti 
stipriai, susižaidusiai "Perkūno" ko
mandai. Gi Svaldenį, uždengus dviem 
broliam, taip pat ne ką mažesniems už 
ji, kiti žaidėjai neįstengė išnaudoti 
nedengiamos vietos ir blogais meti
mais negalėjo atsispirti "Perkūnui". 
Reik tikėtis, kad koviečiai prieš 
sekančią šventę rimčiau padirbės ir 
parodys, kad buvę čempionai gali ir 
vėl jais tapti.

Ketvirtos vietos laimėtojai "Kovo" 
II-ji komanda, kurią daugumoje suda
ro anksčiau buvę geri žaidėjai, padarė 
didelę staigmeną, parodydami puikų 
kovingumą aikštėje ir, kas stebėtina, 
žaidimo greitį, ko nieks nesitikėjo.-Jie 
nugalėjo Adelaidės "Vytį", o prieš 
jauną Melbourno "Varpo" I-ją ko
mandą pralaimėjo tik trimis taškais. 
Puiku, veteranai! Laikykitės ir toliau, 
parodydami, kad metai ir retėjantys 
plaukai nekliudo būti ir gerais 
krepšininkais.

Adelaidės "Vyčiui" šiose varžybose 
gal labiausiai nesisekė. Komanda 
atrodė nesusi žaidusi, anksčiau taip 
geri metikai mėtė blogai, nors 
komanda buvo ir greita.

Geelongo "Vyčio" komanda, kurio
je taip pat žaidė keli krepšinio 
veteranai, parodė žaidime ryžtin
gumą, reikia juos sveikinti, kad 
dalyvavo šiose varžybose.

Jaunių krepšinyje Sydnejaus kovie
čiai turi labai gerą prieauglį. Aukšta
ūgiai žaidėjai P. Šumskas, S. Ankus ir 
stiprus gynėjas A. Lašaitis, padedant 
kitiems jaunesniesiems pelnė čempi
ono vardą. Jų ateitis atrodo šviesi. 
Adelaidės "Vyčio” jauniai turi taip 
pat gražios medžiagos, tik reikia juos 
sujungti ir išlaikyti vienoje koman
doje. Kitų miestų jauniai buvo 
sumaišyti su australiukais ir žaidė 
draugiškas rungtynes. Ateityje turėtų 
būti įtraukta daugiau savųjų žaidėjų.

Mergaičių krepšinyje stipriausios 
buvo Adelaidės vytietės. Jos aikštėje 
kovojo ir mėtė gerai ir, atrodo, 
Adelaidė vėl greitai turės stiprią 
moterų komandą.

Geelongo mergaitės turi komandoje 
geros žaidybinės medžiagos, tik ją 
reika išdirbti, per paskutiniuosius 
metus geelongiškės yra padariusios 
labai didelę pažangą.

Jauniausios ir tik prieš kelis 
mėnesius pradėjusios žaisti Sydnejaus

" Kovas” kviečia 

Pošventinis "Kovo” sporto klubo B.B.Q. įvyks VASARIO 15 D. 2 popiet. 
Jutos ir Viktoro Šliterių rezidencijoje (40 "B" Fiddėns Wharf Rd., Killara).

Laukiame sportininkų, svečių, prijaučiančių - visų kas nori gerai 
praleisti laiką, pabendrauti su sportininkais ir jų rėmėjais.

jaunės kovietės parodė tikrai didelę 
pažangą. Komanda atrodo labai 
draugiška. Daugiau darbo ir "Ko
vas" turės labai gerą mergaičių 
komandą.

Moterų krepšinio nugalėtojos Syd
nejaus "Kovas" žaidė labai gerai ir 
buvo daug pranašesnės už kitas. Šaltu 
galvojimu, puikiomis pasuotėmis, visos 
komandos žaidimo dirigavimu ir ste
bėtinai gerais metimais išsiskyrė 
veteranė, buvusi N.S.W. komandos 
žaidėja, nepamainoma Snaigė Gustaf
son - Motiejūnaitė.

Adelaidės "Vyčio" merginos, dau
gumoje žaidusios ir už jaunes, turi 
gražią ateitį, tik reikia dar daug darbo 
įdėti į pavieni ir komandinį žaidimą.

Krepšinio varžybose svečių teisė
mis dalyvavo kelios komandos, kuriose 
daugumoje žaidė australai, neužskai- 
tant toms komandoms taškų. Pagal 
taisykles tai galima, tačiau, kai 
tokioje komandoje žaidžia tik vienas 
ar du lietuviai ir tai kartais tik kaip 
atsarginiai, o visa komanda sudaryta 
iš paskirų rinktinių žaidėjų, kurie be 
pasigailėjimo "pila krepšius" mūsų 
pradedantiems jauniesiems, tai ma
nau, tas yra neteisinga ir labai numuša 
ūpą pradedantiems.

Baigiant apie krepšinį, tenka tik 
pasidžiaugti, kad 36-je sporto šven
tėje, kur žaidžia daugumoje jau čia 
gimę žaidėjai, krepšinio lygis yra 
aukštas, vis gerėja ir mūsų lietuviš
kojo krepšinio ateitis Australijoje 
atrodo šviesi.

TINKLINI žaidė tik dvi 
komandos - Sydnejaus ir Hobarto. 
Gaila, kad ši, pasaulyje vis labiau 
populiarėjanti sporto šaka, mūsų 
šventėse labai susilpnėjo. Kur gi dingo 
gerosios Melbourno, Adelaidės ir 
Geelongo komandos? Ne gi jau visi 
tinklinio veteranai ir buvę tų miestų 
ir klubų žaidėjai užmigo letargo 
miegu, patys nežaidžia ir nesudaro 
jaunųjų komandų? Pats laikas atsi
busti!

Stebint rungtynes, pagalvojau, ko
dėl negalėjo, kaip ir krepšinyje, 
dalyvauti antroji "Kovo" tinklinio 
komanda? Žaidėjų juk turi pakan
kamai. Jų dalyvavimas būtų pagyvinęs 
varžybas.

Varžybų nugalėtojai "Perkūnas" 
užtikrintai du kartus laimėjo prieš 
"Kovą". Komandos pagrindą, kaip ir 
krepšinyje, sudarė Stanwix šeima ir, 
reikia pasakyti, jų žaidimas, kirtimai, 
sviedinio perdavimai bei priėmimai 
buvo stebėtini.

"Kovo" komanda, kurią be pagrin
dinių ankstyvesniųjų komandos 
"žvaigždžių", papildė ir keli jaunes
nieji, dar turi įdėti daug darbo, kol 
pasieks buvusį komandos lygį.

Veteranas J.

"Kovo" valdyba

Švent ės nutiki mat

Pirmą kartą per mūsų sporto 
švenčių istoriją, Sydnejaus vyrų 
krepšinio komanda buvo pasipuošusi 
naujomis uniformomis, kurių nugaroje 
buvo įrašytos žaidėjų pavardės. Ši 
naujovė, paimta iš gerųjų Amerikos ir 
Australijos komandų, suteikia labai 
teigiamą ir gražų komandos vaizdą. 
Gal dėl to, padedami ir kitų gražiai 
apsirengusių koviečių, "Kovo" klubas 
laimėjo geriausiai pasirodžiusio 36- 
sios sporto šventėje vardą. Sveiki
name.

Nors šiuo metu visi karai ir 
Vietname, ir Korėjoj, neskaitant. 
Afganistano, kur kariauja ne Austra
lijos, bet Lietuvos piliečiai, yra 
pasibaigę, tačiau sydnejiškis kovietis 
Gary Atkinson atrodė kaip tikras karo 
veteranas su sugipsuota koja ir 
ramentais. Tačiau žalia "Kovo" 
uniforma parodė, kad nors ir ne 
aikštėje, bet už jos, yra jis su visa 
komanda. Net gipsuota koja buvo 
apvyniota "Kovo" spalvom.

Šventės metu paaiškėjo, kodėl 
Hobarto "Perkūnas" buvo toks laimin
gas. Gi jiem laimę atnešė jau anksčiau 
ją pagavęs tėvas P. Stanwix, kuris 
prieš pat Kalėdas, Melbourno loteri
joje laimėjo 15.000 dolerių. Ši laimė jį 
ir komanda atsekė net ir iki 
Sydnejaus. įdomu kaip pasibaigė 
rungtynės su pokerio mašinomis?

Jauniausias šventės sportininkas 
buvo Snaigės ir Ph. Gustafson 
jaunesnis sūnus Antaniukas. Jis ne tik 
padėjo mamai treniruoti jaunes, bet ir 
visam stadionui rodė "Space" dvira 
čių sporto meną. Gi kitas sūnus 
Petriukas, norėdamas pasiekti Svalde- 
nio ūgio, valgo vitaminų daugiau už 
tėvą.

"Kovo" mergaitės krepšininkės, 
kurios susiorganizavo tik trys mėne
siai prieš šventę, pasirodė labai gerai, 
o po sunkios kovos, kai jos Geelongui 
pralaimėjo trimis taškais, taip susi
graudino, kad net ašarėles kai kurie 
tėveliai turėjo nušluostyti

Brisbane įsikūrus "Baltia" klubui, 
kuris taip pat turi jaunų mergaičių 
komandą, kovietės jaunės, o gal ir 
jauniai, norėtų metų bėgyje aplankyti 
Brisbaną ir ten sužaisti draugiškas 
rungtynes. Tikrai būtų labai gražu. 
Pagalvokit vadovai.

Sporto šventės atidarymai, bei 
uždarymai yra privalomi visiems, o ne 
tik krepšininkams ir tinklininkams. Jau 
pats laikas, kad sporto vadvovybė, ar 
rengėjai pasirūpintų, kad atidary
muose dalyvautų visi dalyviai. Kas iš 
to, kad registruotų šventės žaidėjų 
yra 300 - 400, o atidaryme matosi tik 
100.

Įdomiausios, tik ne sporto aikštėje 
įvyko EŽY klubo subuvime varžybos, 
tarp dviejų žemaičių klubo pirmi 
ninko ir naujo nario iš Lietuvosvar' 
žybos buvo baigtos lygiomis, nors 
Lietuvos žemaitis po to turėjo ir eiti 
ilgesniam poilsiui. Rimas Gailius 
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PRANEŠIMAI Sy cin ėj us

Aukos VI PLJK

VI jam PI.JK Sydnejuje aukojo:
A. ir A. Adomėnai $ 20
j. ir R. Venclovai $ 20
A. ir V. Kabailai $ 100
B. ir V. Barkai $ 500
0. Miniotienė $ 100
p.p. Zablockiai $ 20
Sydnejaus Lietuvių Pensininkų 
Klubas $ 100

Aukos "M-T-*.”

ASR. Vic. $ 25
Juozas Jesulaitis, Vic. $ 25
S.Šalūgienė. N.S.W. $ 15
V.J. Kaunienė, Vic.
Apolionija -

$ 15

Hepburn Springs $10
T. Kašauskas, S.A. $10
J. Paškevičius, Tas. $10
A. Mikelait.is, Tas.
M.Palubinskas, N.Z.

$5
$5

K. Jonušas, Kanada $5
0. Alekna, Vic. $5
E.Šidlauskas, Vic. $5
A. Matusevičius, S.A. $5
J. Rapkauskas, Vic. $5
V.. Aukštiejus. Vic. , $5
J.Krutulis, Tas. $5
S. Augustavičius. Tas. $5
P.Duoba, S.A. $5
V.Melnikas,N.S.W. $ 5
K.Burneikis.N.S.W. $ 5
V. Brilingas, N.S.W. $10
G. Žemkalnis, Vic. $10
F. Panks, N.S.W. $5
J. Vaičius, N.S.W. $ 5
L. Henderson, S.A. $ 10
0. Kuprienė, N.S.W. $ 5
J. Kurblane. Vic. $ 5

Vietoje gėlių, pagerbdami a.a. B.
Matečiūnų "M.P." aukojo: 
S. Jarmaiauskas, N.S.W. $ 25
Vincenta Jasiūnienė, N.S.W. $ 10

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

N raųji " M. K
skai tytoj ai

B. Pavasaris, Qld.
J. Pranckūnas, NSW
P. Brūzga, NSW
A, Lozoraitienė, NSW
Z. Anucauskas, Vic.

Sveikiname naujus lietuvių bend 
ruomenės laikraščio prenumeratorius 
ir tikimės, kad lietuviškas spausdintas 
žodis, atneštas į namus, suteiks jiems 
džiaugsmo.

"M.P." administracija

P ei maldos 
už Tėvynę

Vasario 16-ji šiais metais gražiu 
sutapimu išpuola sekmadienį.

Tad. kai savo pamaldose St: 
Joachim's baž. Lidcombe (11.30) 
susikaupsime maldoje, - tai tarsi, 
susijungsime su viso pasaulio lietu 
viais: ir su savo kankiniais tėvynėje ar 
Sibire.

Tad tegu tos Vasario 16 pamaldos 
giliai paliečia visų mūsų širdis ir sielas 
- ir pažadina maldai ir aukai.

Jų iškilmingumui "Dainos" choras? 
vad. Broniaus Kiverio ir Birutės 
Aleknaitės, išpildys mūsų jautrias 
giesmes. Tegu apsupa altorių mūsų 
pagarbios vėliavos.

Mūsų aukos Tautos Vadavimui per 
Tautos Fondų (šventoriuje) ir parama 
lietuviams klierikams (II-ji rinkliava) 
tegu bus simboliu ir mūsų didesnės 
aukos!

G avėni a i r Vėl ykos
Šiais metais labai greit artėjam į 

Velykas.
VASARIO 12 D. JAU PRASIDEDA 

GAVĖNIA. Nors čia Užgavėnės be
veik nejaučiamos, bet Pelenų trečia 
dienį (vasario 12 d.) bažnyčia ragina 
pasninkauti, o per visų gavėnią 
penktadieniais nevalgyti mėsos, o 
ypač daugiau melstis, vengti pramo
gų, atsisakyti savo pomėgių, aukoti 
labdarybei arba Religinei Šalpai.

REKOLEKCIJOS SYDNEJUJE 
VERBŲ SEKM. SAVAITGALį: KO
VO 21, 22 IR 23 D.D. ŠV. VELYKOS 
šiais metais BUS KOVO 30 D.

Apie tai bus aiškinama bažnyčioje 
ir musų spaudoje.

Prel. P. Butkus

SKAUTU 
SP A U D A

Pakartotinai pranešame, kad 
"Skautų Aido" prenumeratą Australi
joje A $ 7.70 galima apmokėti per 
skautiškos spaudos platintoją J. Zin- 
kų. 84 Victor Ave., Picnic Point. 
N.S.W., 2213. Taip pat priimamos ir 
aukos. Siunčiami pinigai platintoją 
turi pasiekti iki kovo 2 d.

Asmeninių pranešimų "Skauto Ai
do" prenumeratos reikalu nebus.

Sydnejaus skautų Židinio sueiga 
įvyks vasario 16 d. 10.30 vai. 
Lidcombe.

Židinio vadija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

VASARIO 16 minėjimas
sekmadienį, vasario 16 d.

2 vai. parodos atidarymas.
3 vai. paskaita, pa sirodymai

Vasario 23 d., sekmadienį,

TURGUS
Kaip visuomet, dideli laimikiai! Laukiame.

PA R API J OS
S A V AI T G ALI O
M O K Y K L A 
PRADEDA

MOKSLO METUS

Primename, kad mokiniai renkasi šį 
sekmadienį, vasario 9 d., 9.30 ryte, St. 
Joachim bažnyčios mokyklos patal
pose John st. Lidcombe pradėti šiuos 
mokslo metus.

Mokyklos veėja yra J. Lašaitienė. 
Jai padeda mokytojai p.p. N. Vencio 
vienė ir E. Viržintienė bei J. Biretas. 
Mokykla veikia kiekvienų sekmadienį 
tarp 9.30 ir 11.30 vai. ryto.

Vaikai mokomi lietuvių kalbos, 
poezijos ir dainų: supažindinami su 
Lietuvos istorija, geografija, gyvūnija 
ir augmenija. Mokiniai šoka tautinius 
šokius ir pasirodo su vaidinimėliu. 
Mokykla rengia išvykas į gamtų ir 
piknikus.

Tėveliai kviečiami atvežti visus 6 
12 metų amžiaus vaikučius į mūsų 
mokyklą. Atsiminkime: lietuviška mo 
kykla yra svarbiausias indėlis, kokį tik 
galėtume duoti išlaikymui mūsų vi
suomenės tęstinumo, ryšiui su tautos 
kamienu ir visais lietuviais pasaulyje.

Tad brangūs tėveliai, atlikite savo 
svarbiausių tautinę pareigų ■■ perda
vimą vaikams mūsų kalbos, kultūros ir 
tautos siekimų. At.vežkite vaikučius į 
mokyklą! Seneliai, padėkite, paska
tinkite tai atlikti. Visi, kurie tik 
galite, pasiūlykite tėvams savo pagal
bą.

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

KOREKTŪROS KLAIDA

Praeitame (4) "M.P." numeryje 
skelbime "Vasario 16 angliškai" 
įsivėlė korektūros klaida. Teisinga dr. 
R. Kavaliauskaitės radijo laidos data 
ir stotis duodama skelbime kairėje.

Me 11> iii- n as

V jas a r i o 16
Mel bourne

Pranešame lietuvių bendruomenei 
Melbourne, kad Vasario 16 minėjimas 
prasidės su Šv. Mišiomis Šv. Jono 
bažnyčioje. Prašome visas organiza
cijas dalyvauti su vėliavomis ir 
uniformomis.

Po pietų 2.30 Lietuvių namuose 
koncertų salėje bus mums žinomo 
visuomenininko ir "Baltic News" 
redaktoriaus A. Taškūno paskaita. Po 
paskaitos seks įdomi meninė progra 
nia.

Prieš minėjimą bus renkamos aukos 
bendruomenės reikalams. Malonėkite 
būti dosnūs, nes tai vienintelė proga, 
kada jūsų apylinkės valdyba prašo 
finansinės paramos. Ta proga visi 
galės susimokėti solidarumo mokęstį.

Prašome šioje Nepriklausomybės 
šventėje skaitlingai dalyvauti.

Apylinkės valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta: "Pasaulio Lietuvis"
10/192/85. "Lituanus" 3-85. "Lie
tuviški antropologiniai tipai", Čikaga 
72. Aukojo: P. Binkus "The Voice of 
the Martyrs", Christian Mission to the 
Communist World LTD, NSW, January 
86. "Laiškai Lietuviams", spalis 85. 
"Šv. Pranciškaus Varpelis", 4-85. 
"Karys", 8-85. Mrs. Galina Leonas 
iš USA - savo mirusio vyro a.a. 
Algirdo Leono jaunimui skirtos istori 
niai beletristinės knygos "Giedrė" du 
egzempliorius, Chicago 84. Po $5 - A. 
Luneckas, P. Šukienė. Nuoširdi padė
ka.

Bibliotekos vedėjas.

Voaario 16 n.įnėjimiis Atsiprašome.

'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 
lietuviu 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.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

Ntatmsmt
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

«■.- 7 Redaktorė R. Juzėnaitė 
P.O. Box 550, Bankstown 2200 

Tel. (02) 70-3233
APIE VASARIO 16 ANGLIŠKAI

Vasario 14 d., penktadienį, 8 vai. vakaro per radijo stotį 2 MBS-FM 
102,5 Megahertz bangomis anglų kalba bus transliuojama vienos 
valandos programa, skirta Vasario 16, Lietuvos Nepriklausomybės 
diena,. Laidą paruošė dr. Rūta Kavaliauskaitė.

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 S 40 
Oro paštu kitur S 55 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turini redakcija neat
sako.
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