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KAD KALBĖTU IR APIE 
B A VE R G T Ą LIETUVA

Lietuva ir kitos sovietų pavergtos tautos, jų tarpe ir tos, kurios nuolatinėje 
ginklų grėsmėje randasi Kremliaus hegemonijoje, neramiai seka Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidento Ronald Reagano ir Sovietų Sąjungos visagalės 
komunistų partijos vadovo Michailo Gorbačiovo susitikimą gruodžio 8-10 
dienomis Washingtone. Oficialus susitikimo tikslas yra vidutinio nuotolio 
branduolinių raketų eliminavimo sutarties pasirašymas, bet susitikę dviejų 
didžiųjų valstybių galvos palies, reikia manyti, ir klausimus, turinčius didelės 
reikšmės kitoms valstybėms bei tautoms.

Kaip praeities faktai rodo, imperialistinių bei diktatūrinių kraštų vadovų 
susitikimuose, pasirašant sutartis su demokratinių valstybių galvomis, 
dažniausiai nukenčia teisingumą, talką ir žmonių laisvę gerbianti pusė. Tokių 
ideologiniai priešingų dviejų pusių draugiškumo aktai yra, be kita ko, kartais, 
kad ir netiesioginiai, padaromi ir mažųjų tautų sąskalton. Tat.ne be pagrindo 
ir mes, kurių gimtoji ar tėvų žemė yra sovietų pavergta, esame susirūpinę 
rengiamu Gorbačiovo apsilankymu Washingtone.

Brutali sovietų reakcija į viešai pasireiškusius laisvės reikalavimus Vilniuje, 
Rygoje ir Taline parodė, kad Gorbačiovo "glasnost" samprata žmogaus ir 
tautų laisvės atžvilgiu beveik niekuo nesiskiria nuo senosios Kremliaus 
politikos. Ji skirta daugiau tarptautinei opinijai, stengiantis maskuoti 
sovietinio bolševizmo veidą.

Kai šimtai stipriai apginkluotų sovietų divizijų tebestovi Pabaltijo 
okupuotose valstybėse ir visoje Rytų Europoje, Kremlius palyginti nesunkiai 
sutiko eliminuoti kai kurias branduolines raketas, gerai žinodamas, kad niekas 
sovietų imperijos nepuls. Šituo Gorbačiovas siekia sustiprinti savo prestižą 
sovietų Rusijos viduje ir užsienyje, tačiau, pavergtoms tautoms siekti 
išsivadavimo gali dar daugiau pasunkėti.

Mes kreipiamės j lietuvių organizacijas ir j visą mūsų išeiviją, kuriai rūpi 
padėti iškovoti sovietų okupuotai Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę, o taip 
pat laisvę ir visiems kraštams, kurie grumiasi su sovietų Rusijos ekspansija po 
komunizmo priedanga, prašydami,
1. Siųsti telegramas ir laiškus prezidentui Ronald Reaganui, kad, 
pasirašydamas sutarti dėl atominių ginklų sumažinimo,pareikalautų, jog 
Sovietų Sąjunga anuliuotų 1939 m, Ribbentropo ir Molotovo pasirašytos 
sutarties slaptojo protokolo padarinius, grąžinant valstybini suverenumą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai:
2. Kuo skaitlingiausiai iš visų vietovių vykti j Jungtinio Pabaltijo Tautų 
Komiteto gruodžio 8 dieną rengiamą.Washingtone, Lafayette parke, kuris yra 
priešais Baltuosius rūmus, demonstraciją.
3. Visomis teisėtai (manomomis priemonėmis prabilti i viešąją Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir kitų kraštų opiniją apie sovietų padarytas ir 
tebedaromas žaizdas Lietuvai, Latvijai, Estijai ir visur, kur Kremliaus 
įsakymu laisvė yra brutualiomis priemonėmis užgniaužta.

Laisvėje gyvenančių lietuvių pareiga prabilti, kai Lietuvos okupantas, 
norėdamas visokeriopai sustiprinti savo poziciją, veidmainingai siekia 
draugiškumo laisvąjame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

PAŠAU LYJE

Jo Ekscelencija vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM atvyksta į Sydnejų 
gruodžio 18 d., penktadienį, "Qantas" lėktuvu 8 vai. 45 min. ryte.

Vyskupas P. Baltakis yra pakviestas dalyvauti VI-jam P.L.J. Kongrese. 
Gruodžio 20 d., sekmadienį, pusėj pirmos St. Marys katedroje, Sydnejuje, 
College St. vyskupas P. Baltakis koncelebruos šv. Mišias kartu su prelatu P. 
Butkum, kun. P. Martūzu ir svečiu kun. A. Saulaičių.

Viešėdamas Australijoj vyskupas P. Baltakis stengsis aplankyti visas 
didžiąsias lietuvių kolonijas.

NIUJORKAS

Jungtinių Tautų archyvuose yra 
pradingusios 433 bylos iš Karo 
Nusikaltimų rinkinio. Dr. Kurt Wald- 
heimo bylos nėra, pranešė New York 
Post laikraštis.

Archyvų direktorius Alf Erlandsson 
oficialiai pranešė, kad iš 8,100 bylų, 
kurios nebuvo užrakintos, 433 bylų 
stinga. Manoma, kad stingančios bylos 
dingo 1940 metais. Pernai apie tai 
archyvo tarnautojai sužinojo, kai 
pradėjo bylas "micro" būdu filmuoti.

Izraelio oficialūs pareigūnai, kurie 
kasdien knisasi archyvuose ieškodami 
Dr. Kurt Waldheimo nusikaltimų karo 
metu, buvo pritrenkti žinios, kad jo 
byla yra dingusi.

VAŠINGTONAS

Netekėjusi Episcopalian kunige yra 

pirmoji pagimdžiusi kūdikį, kai ji buvo 
apvaisinta dirbtinu būdu. Ji nori tokiu 
pat būdu pagimdyti antrą kūdikį. 
Pirmą kūdikį ji pagimdė 1985 metais, 
kai buvo apvaisinta iš trijų "šaltinių".

Kunige, pavarde Northup, 40 metų, 
nesiruošia ištekėti, bet negali adop- 
tuoti vaikų, nes nėra turtinga. Ji sako, 
kad ji nepadarė nieko nelegalaus ar 
nemoralaus. "Šaltiniai", kurių dėka ji 
tapo nėščia, yra nevedę. Lytinio akto 
taip pat nebuvo, taigi ji nesijaučia kuo 
nors ir kam nors nusikaltusi.

MASKVA

Černobilyje, atominėje jėgainėje 
šiais metais įvyko trys pavojingi 
sutrikimai ir radiacija nesiliauja kėlusi 
rūpesčius. Apie tai pranešė komunistų 
partijos oficialus pareigūnas, pavarde 
V. Lukjanenko. Jis yra Slavutič 

miestelio komunistų partijos vyriausia 
"galva". Slavutič yra pastatytas po 
1986 m. balandžio 26-tos, kad jame 
galėtų gyventi Černobilio jėgainės 
tarnautojai ir jų šeimos.

Lukjanenko pranešė straipsniu "So- 
cialističeskaja Industrija", kad pas
kutinių dešimties mėnesių laikotar
pyje jėgainėje buvo 36 sutrikimai, 
kurių pasėkoje trys asmenys mirė. 
Nežiūrint visokių apsaugos priemo
nių, kad būtų saugu, radiacija nuolat 
pavojingai prasiveržia, straipsnyje 
sako Lukjanenko ir teigia, kad 
kontrolieriai ir jėgainės darbininkai 
nėra pakankamai atsargūs jėgainėje.

Lukjanenko smulkmenų neaiškino. 
Laikraštyje buvo pareikšta bendra 
nuomonė, kad Černobilio jėgainė nėra 
taip saugi, kaip turėtų būti.

JERUZALĖ

31-sis Sionistų kongresas, arba 
Pasaulinis Žydų parlamentas susirinko 
pasitarimams. JA V-bių delegatai rei
kalauja daugiau galios pagrindinėse 
žydų organizacijose, kurias kontro
liuoja Izraelio politinės sferos.

Amerikiečių delegatai, kurie Izra
eliui surenka milijonus dolerių kas
met, pareiškė, kad Izraelio vadai 
kreiptų daugiau dėmesio į Diaspora 
žydų pageidavimus.

Rabinas Alexander Schindler, Ju
daizmo reformų tvarkytojas JAV- 
bėse pasakė: "Jūs neturit mumis 
pasinaudoti, kaip įrankiais ir po to mus 
nusviesti į šalį. Mes norim balso, kuris 
būtų girdimas Izraelyje laisvai ir 

tiesiai".
Izraelio Užsienio Reikalų ministras 

ir darbo partijos vadas Shimon Peres 
700-am delegatų pasakė, kad jo 
partija priešinsis taip vadinamai "Law 
of Return", nes toji teisinė sistema 
suskaldė Izraelio vadus ir Amerikos 
žydus.

"Law of Return" reiškia, kad 
Izraelis pripažįsta pilietybę tiems, 
kuriuos pagimdė žydė arba perėju
siems į Judaizmą. Ortodoksai žydai 
įvedė teisinį parėdymą šįmet, pagal 
kurį reikalauja, kad jie kontroliuotų 
perėjimą į Judaizmą. Nors teisinis 
parėdymas nebuvo pravestas, negavus 
pakankamai balsų, bet ortodoksai 
žydai yra užsispyrę jį pravesti.

Žydų parlamente visi entuzias
tingai plojo, kai Peres pareiškė, kad 
darbo partija "Law of Return" išims 
iš politinio akiračio dešimčiai metų.

"Amerikiečiai mums diktuoja - mes 
sutinkam paklusti".
31-sis Sionistų kongresas tarsis pen
kias dienas. Bus išrinktas pirmininkas, 
kurio pareigos apims abi žydų 
organizacijas: Žydų Agentūrą ir 
Pasaulinę Sionistų organizaciją.

Šių abiejų organizacijų veikla 
dažnai veikia bendrai, kas liečia 
paramą žydams Amerikoje ir naujiems 
imigrantams Izraelyje.

Manoma, kad dauguma balsuos už 
Simcha Dinitz, buvusį Izraelio amba
sadorių Vašingtone, nes jis yra 
numatytas, kaip tinkamiausias pirmi
ninko pareigoms.
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KARIUOMENES Š V E N TĘS MI NEU M AS

Rašo: ALEKSANDRAS KANTVILAS - A.L.B.
Krašto Tarybos pirmininkas.

Lapkričio 21 d. hobartiškiaipaminėjo Kariuome
nės Šventę, susirinkę vaišingų Bonifaco ir Bildės 
Šikšnių namuose. Paskaitų, pora eilėraščių, 
trumpas paaiškinimas angliškai, kuriuos padarė 
Ramūnas Tarvydas ir puikios vaišės, - tai ir visas 
minėjimas.

BRISI MI N D AMAS KARŽYGIUS
Pasinaudodamas proga, norėčiau 

pasidalinti keletu minčių, kurios buvo 
iškeltos minėjimo paskaitoje. Prisi
mindamas karžygius protėvius, kurie 
gynė Lietuvą nuo kryžiuočių, lenkų, 
totorių, švedų ir rusų, prisimindamas 
sukilėlius, knygnešius, kovotojus dėl 
tikėjimo ir kalbos ir Sibiro tremtinius, 
prisimindamas nepriklausomybės kovų 
savanorius ir karius, paskaitininkas 
atkreipė dėmėsi ir į tuos karius, kurių 
likučiai dar tebegyvena mūsų tarpe, - 
tuos, kurie tarnavo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje ir ruošėsi ginti 
tėvynę nuo priešų.

Jų adresu esame skaitę ir girdėję 
dar iki šių dienų užgauliojimų ir 
priekaištų: kodėl nekariavote, kodėl 
nešaudėte. Dažnai ir mums patiems 
buvusiems kareiviams tebekyla abejo
nės ir mintys, kodėl pasitraukėm, 
kodėl pabėgom?

Istorija kada nors vėliau atsakys į 
klausimus ir paaiškins tą tautos 
gyvenimo laikotarpi kuriame ir mūsų 
gyvenimas praėjo. Būsime jau sutrūni
ję Australijos žemėje ir tų įvykių 
vertinimas, klausimai - kodėl tas 
jvyko taip o ne kitaip, kas už ką buvo 
atsakingas ar kas kaltas, mums bus 
nebereikalinga. Tačiau, kol mes dar 
gyvi, negalime abuojai žvelgti į savo 
gyvenimo dalj, nesistengiant sužinoti 
bent reliatyvią teisybę.

Vienas trumpas laikotarpis mūsų 
valstybės gyvenime, mūsų pačių 
išgyventas įvykis galėtų skaisčiai 
nušviesti tamsius mūsų likimo kelius ir 
grąžinti mūsų kariams veteranams, 
išblaškytiems po visus pasaulio kam
pus bent truputį garbės ir pasididžia
vimo.

Tai spontaniškas lietuvių sukilimas 
prieš okupantus rusus 1941-jų metų 
birželio 22 d., prasidėjus vokiečių - 
rusų karui. Sukilimas ir jo padariniai - 
Lietuvos nepriklausomybės ir laikino
sios vyriausybės paskelbimas, nors 
užsitęsė vos kelias savaites, tačiau 
mūsų tautai buvo ir tebėra nepapras
tai reikšmingi įvykiai.

Šiandien, kada Sovietų Sąjunga vis 
dar tvirtina ir nesiliauna įrodinėjusi, 
kad Lietuva savanoriškai įsijungė į 
komunistinės Rusijos imperiją, suki
limo faktas kaip tik šį tvirtinimą ir 
aiškinimą sugriauna. Pragyvenę dabar 
kelis dešimtmečius ir istorijos pamo
kyti, matome ir galime suprasti, kiek 
ir kur mūsų valstybės pasipriešinimas 
prieš Vokietijos ir Rusijos galybes 
būtų pakreipęs istorijos eigą, tačiau 
1941-ųjų metų sukilimas buvo de
monstracija, parodžiusi tada ir pa
tvirtinanti dabar, kad bolševikų 
okupacija buvo prieš tautos valią.

SU KI LI MAS

Nebekartojant apie šio sukilimo 
tikslus ir procedūrą, reikėtų įsidėmėti 
kai kuriuos faktus. Sukilimas buvo 
paruoštas mūsų vadovaujančių žmo
nių - politikų, diplomatų, taip pat ir 
šimtų mūsų karių: atsargos karinin
kų, šaulių, eilinių kareivių. Jame 
dalyvavo apie 100.000 lietuvių pa
triotų - vyrų ir moterų, kurie laike 
20-ties metų buvo atlikę karinę 
prievolę ir pasirengimą nepriklau
somos Lietuvos kariuomenėje.

Jeigu 1940 metų gegužės mėn., 
bolševikų kariuomenei žygiuojant į 
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Lietuvą, mūsų vadams atrodė, kad 
beprasminga lieti kraują, tai dabar 
abejonių jau nebuvo ir tauta išėjo su 
ginklais į gatves. Atsargos kariai, 
šauliai, studentai, tarnautojai ir 
moksleiviai, išsitraukę šiauduose, pa
lėpėse ir rūsiuose suslėptus ginklus, 
puolė bolševikų sargybas prie paštų, 
geležinkelių, radijo stoties ir ka
lėjimų ir greitai užėmė tas vietas. 
Lietuvių partizanų sukilėlių ryžtinga 
ir drąsi veikla be abejonės paskubino 
rusų kariuomenės pasitraukimą iš 
Lietuvos ir išgelbėjo daugybę kalinių 
ir suimtųjų.

Lietuvos reguliarios kariuomenės 
daliniai, stovėję tuo laiku Varėnos ir 
Pabradės paligonuose demoralizuoti 
sėmimų, apsupti rusų kariuomenės, 
infiltruoti politrukais, rusais karei
viais ir žemesniais vadais, vos 
pasirodžius pirmiesiems karo gais
rams, pasigirdus pirmiesiems šūviams, 
neabejodami pradėjo savo sukilimą, 
atsipalaiduodami nuo rusų vadovybės. 
Varėniškiams tai pavyko padaryti 
beveik visu 100 procentų, ir tik 
pabradiškiai, deja apsupti besitrau
kiančios rusų kariuomenės dalinių, 
buvo priversti trauktis į Rusijos 
gilumą prieš savo norą.

Juozas Ambrozaitis - Ambrazevičius
Norėčiau čia dar prisiminti to meto 

laikinosios vyriausybės pirmininko J. 
Brazaičio - Ambrazevičiaus žodžius 
pasakytus laidojant žuvusius sukilimo 
kovotojus Kauno kapinėse.-

"Nebe pirmas kartas šioje vietoje 
prasiveria duobės, kad priimtų kūnus 
tų, kurių kraujas reikalingas palaikyti 
tautos laisvę... Tai rodo, kokia stipri 
tėvynės meilė yra išaugusi tautos 
vaikų širdyse, kad ištisi jų būriai, 
šimtai ir tūkstančiai - savo noru 
ryžtasi mirti... Pajaučiame šių gilių 
kapų akivaizdoje visos tautos pasiry
žimą gyventi per mirtį".

šis pasiryžimas pasireiškė vėliau, 
kaip po 3-jų metų tūkstančiai nuėjo 
į miškus ir su ginklu rankoje kovėsi 
beveik 10-tį metų nelygioje kovoje. 
Tai buvo tie patys kareiviai, sugrįžę 
nuo limento ežero, iš Rusijos lygumų, 
lietuvių rinktinės likučiai ir vėl tie 
patys buvę šauliai, atsargos kariai ir 
karininkai, kurie nestokojo karžygiš- 
kumo ir drąsos ir su kaupu atpirko tą 
kario garbę, kuria ir mes čia toli nuo 
tėvynės galime dalintis nesigėdin- 
dami.
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ABI E
O KUBU OTA

MI NTYS 
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Bendravimas su savo tautiečiais 
vyksta jau nuo seniai, kai mes 
pradėjome pasikeisti pirmaisiais laiš
kais su tėvais ir kitais giminėmis, kai 
jie gaudavo mūsų siuntinius ir kai 
pagaliau ' mes patys įsidrąsinome 
nuvykti aplankyti savųjų kapus ir 
išlikusius gyvuosius. Labai panašus 
bendravimas yra ir tada, kai kas nors 
atvyksta iš ten pas mus: ar tai būtų 
brolis ar sesuo, žmona, ar nepažįs
tamas dainininkas, sportininkas ar 
koks nors menininkas.

Mes nežinome, tik galime spėti, 
kiek jiems tenka meluoti, pažadėti, 
prisižadėti ar užmokėti, kol jie gauna 
leidimus išvažiuoti. Kai mes važiuo
jame į ten kaip turistai 5-kioms 
dienoms ar kartais ilgesniam laikui, 
tada esame pasiruošę beveik išbu
čiuoti ambasados pareigūnus, muiti
ninkus ir dar visokius kitokius, kad tik 
mus įsileistų. Tada mes pildome visas 
okupanto taisykles Ir nepripažįstame, 
nei kritikos nei kokių kaltinimų, kad 
tik pamatytume savo seserį ar brolį. 
Atvykstantiems dainininkams, meni
ninkams ar šiaip kokiems neaiškiems 
pareigūnams mes esame mažiau atlai
dūs. Dažniausiai jiems pridedame 
KGB agentų titulus.

Gal tie pastarieji atvykėliai yra 
KGB agentai, gal jie okupanto 
pataikūnai, gal jie atvykdami čionai 
pasižada mus supjudyti ir pasėti 
nepasitikėjimo sėklų tarpe mūsų. 
Tebūnie ir taip. Nejaugi mes esame 
laisvame krašte tokie silpni, kad koks 
nors agentas gali pakeisti mūsų 
įsitikinimus ir nuomones? Mūsų jauni
mas yra visiškai nepriklausomas, ir jei 
kartais jų galvojimas sutampa su 
mūsų, tai yra malonus atsitikti
numas, tačiau galvoti, kad mes galime 
pakeisti savo vaikų pažiūras, yra 
truputį nerealu.

Kiekvienas, atvykęs iš sovietinės 
Lietuvos ar tai atviras valdžios 
pareigūnas ar slaptas KGB agentas ar 
gimlnaitisė yra mums ir mūsų jaunimui 
įdomus ir vertas sutikti, pakalbėti, 
išklausyti. Ką tas asmuo parsiveš 
namo į Lietuvą, priklausys nuo mūsų: 
ką mes papasakojom, parodėm, kaip 
priėmėm ar sutikom. Jie daug greičiau

40-TTS 
T

METU PI RMAJAM 
R A N SB O R T UI

Ar kas galvojo, kad teks praleisti 
šiame kengūrų, emių ir ančiasnapių 
krašte 40-tį metų. Netik pragyventi, 
bet susenti ir ne vienam numirti.

Kai 1947-tųjų lapkrityje keturi 
šimtai su viršum jaunų vyrukų ir taip 
nedaug jaunų merginų išlipo šiame 
žemyne po keturių savaičių siūbuo
jančios jūros kelionės, vargu ar katras 
pagalvojo, kad čia teks pasilikti ant 
visados.

Hobarte nedidelis būrelis , tik 8-ni, 
to pirmojo transporto likučių susi
rinko ukrainiečių salėje pasivaišinti, 
gal kokią dainą užtraukti ir prisiminti 
savo jaunystę. Susirinko ne vieni, 
pasikvietė dar ir visus savo gimines - 
vaikus, marčias, žentus, uošvius ir 
draugus, kad tokioj draugijoj pasi
džiaugtų, jog dar tebegyvena.

Prisimenu seniai, seniai, dešimt
mečio minėjimą. Pilna salė tada 
apsėdo stalus, nukrautus vaišėmis. 
Juodaplaukiai, šviesiaplaukiai, išsišie
pusiais veidais, žaibuojančiomis aki
mis, tvirtai kratydami rankas, linkėjo 
viens kitam laimės, sėkmės, turtų ir ... 
sveikatos.

Šiandien gal tik penktadalis, gal dar 
mažiau, apsėdo stalus. Žilos, prapli
kusios ir visai nuplikusios galvos 
palinko prie vaišių. Jei nebūtų buvę 
vaikaičių, žentų ir marčių... beveik ir 
juoktis nebesinorėtų.

Bet visgi pamažu, bešnekučiuojant,

BENDRA VI MĄ
TEVY NE

apsikrės mūsų "bacilom", negu mes 
jųjų-

KGB pareigūnus mes galėtume net 
pagąsdinti, kad ateis laikas, ir jie 
turės atsakyti už savo nuodėmes. 
Užtat pasistenkime, kad įspūdis, kurį 
padarome savo tautiečiams iš ten, 
būtų toks, kokio mes norime. Negali
me jiems rašyti visko, negalime 
nusiųsti savo literatūros, savo propa
gandos, tai kaip gi kitaip mes galime 
paveikti savo tautiečius. Turime 
išnaudoti visas progas ir priemones 
kaip nors prasiskverbti pro geležinę 
uždangą su savo idėjomis, kad ir per jų 
pačių agentus; tuo labiau, kad tokiais 
atvejais mums nereikėtų net meluoti.

Be to tie, kurie turėjome progą 
nuvažiuoti į Lietuvą ar turėjome savo 
giminių čia Australijoj, negalėjome 
likti akli ir nematyti, ką mūsų 
tautiečiai padaro savo krašto gerovei 
nepalankiausiose sąlygose. Rezultatai 
etnografijos, archeologijos, lituanis
tikos, meno, technikos ir daugelyje 
kitų sričių yra gražūs ir verti. Jie 
džiaugiasi savo darbo laimėjimais, 
didžiuojasi vaisiais ir nori kartais 
kukliai pasigirti. Mums negražu, 
neprotinga, net kenksminga uždaryti 
akis ir nevertinti pozityvaus pri
spaustų tautiečių darbo.

Tik per bendravimą su visais mes 
galime paveikti savo tautiečius ir 
turėti kokios nors jiems įtakos. 
Kultūrinė kova su rusais, politinis 
pasipriešinimas turi vykti vieningai. Ir 
tie, kurie rizikuoja savo laisvę ir 
gyvybę, kalbasi su okupanto valdžios 
pareigūnais, ir mes čia be jokios 
rizikos neturėtume bijoti nei agentų 
nei pareigūnų. Neatrodo, kad visi 
potvarkiai, taisyklės ateina tik iš 
Maskvos. Daugelį varžtų uždeda, 
daug žalos pridaro ir mūsų pačių 
lietuvių valdžios asmenys, norėdami 
įtikti, prisilaižyti, ne visada iš 
biaurumo, kartais iš kvailumo ir 
nesupratimo. Todėl jei pavyktų bent 
truputėlį apšviesti čia atvykusį agen
tėlį jau būtų gerai. Tikėdami savimi, 
tikėkime ir savo jaunimu - mes galime 
daugiau žalos pridaryti komunistinei 
santvarkai, negu jų idėjos mums.

atsirado ir juokas ir daina. Buvo 
prisiminta ir pagerbta į amžinybėn 
iškeliavę draugai, pakalbėta apie 
pirmąsias pionierių dienas, kai tek
davo dvi pamainas padirbėti, kad tik 
daugiau tų svarų užkalus. Su svarais 
atsirado sklypai, barakai paskui jau ir 
nameliai, mūrai ir pilys.

Pasirodo nevienoda laimė šypsojosi 
tautiečiams. Vieni šiandien ištiesę 
kojas lr sunkiai pakabinę "krūtines” 
ant diržų, gėrėjosi mintimis apie 
namuose paliktus minkštus fotelius, 
spalvotą televizorių ir video, tik 
retkarčiais pertraukdami minties giją, 
ar nesužinos Socialinė apsauga apie tą 
ar kitą tūkstantinę užsūdytą už mas
kuotėj banko sąskaitoj, ar pensijos 
nesumažins, kiti kažkaip, lyg užnešti 
ant seklumos, liūdniau žiūrėjo į pusiau 
nugertą stiklą alaus ir prisiminė... 
nerūpestingas jaunas dienas.

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

20 METŲ STALČIUJE
Žinomo lietuvių rašytojo J. Mike

linsko romanas "Juodųjų Eglių Šalis", 
išgulėjęs 20 metų rašytojo stalčiuje, 
pagaliau išvydo dienos šviesą. Roma
nas buvo parašytas 1962-1967 metais, 
o atspausdintas "glasnost sąlygomis” 
tik dabar "Pergalės" žurnale.
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GREIT TURĖSIM KARO 
NUSIKALTIMU ĮSTATYMĄ

Lapkričio 26-tą dieną parlamente 
buvo skaitomas antrą kartą "War 
Crimes Amendment Bill 1987." Ką 
įstatymas numato, jau buvo skelbta 
spaudoj. Užteks čia tik suglaustai 
pakartoti. Bus tyrinėjama įrodoma 
medžiaga prieš tuos Wiesenthalio ir jo 
tautiečių nurodytus asmenis, kurie 
būk tai yra padarą karo nusikaltimus. 
Savo kalboj Attorney General pabrė
žė, kad atsakingi būsią buvę ne tik 
Ašies, bet ir Vakarų - Sovietų 
Sąjungos pusėj, jei yra nusižengę 
šitam (statymui.

Šis įstatymo pritaikymas visiems, ne 
tik nacių nusikaltėliams, buvo įvestas 
paskutiniu momentu, pamačius cirku
liuojančią tarp parlamentarų kritiką, 
kurios negalima būtų atremti. Deja, 
tas pat Mr. Bowen parlamente 
gerokai nustebino paskelbdamas, kad 
Pabaltijo kraštai buvo užimti be 
pasipriešinimo, atseit, ten nebuvo 
karo ir dėl to NKVD padaryti 
nusikaltimai nėra liečiami šio įsta
tymo. Taigi, iš vienos pusės įstatymas 
lyg laikosi teisės principų, iš kitos 
gudriu išvedžiojimu neleidžia jo pa
naudoti prieš sovietų nusikaltėlius.

Kalbant apie šitą valdžios gudra
vimą, reikia prisiminti, kad ne vien 
Pabaltis buvo paimtas be pasiprie
šinimo, bet ir Luksemburgas ir Danija 
buvo užimtos vokiečių armijos be 
pasipriešinimo. Pasakyk žydam, kad jų 
persekiotojai tuose kraštuose nėra dėl 
to jokie karo nusikaltėliai. Šis valdžios 
suktas gudravimas iššaukė aštrių 
opozicijos narių kritikas, nes Pabaltijo 
okupacija buvo (vykdyta ginkluotų 
sovietų jėgų ir buvo dalis bendro karo 
sąmokslo tarp Hitlerio - Stalino. Taip 
opozicija pasiūlė pakeisti tą liečiančią 
(statymo dal(. N. Brown, M.P. 
karštai ir argumentuotai rėmė šį 
pakeitimą. Vienok, balsų dauguma 
pasisakė prieš šitą iniciatyvą (prieš- 
66 balsai, už-48 balsai.)

Buvo dar vienas svarbus opozicijos 
pasiūlymas padaryti pataisymą, kad 
būtų aiškiai pasakyta, kad niekas 
nebus išduodamas marksistinio rėžimo 
kraštam ir kad išdavimas kitiem 
kraštam dėl karo nusikaltimų turi 
būti po neabejotino prima facie 
nusikaltimo įrodymo.

Ši opozicijos iniciatyva remiama 
Hon. Mr. N. Brown buvo atmesta 67 
prie 48 balsus.

Kritikas apie sovietų teikiamos 
medžiagos priėmimą Mr. Bowen 
mėgino atremti aiškindamas , kad 
sovietų liudininkai bus apklausinėjami

U Z D AL Y V A VI MĄ D E MO NST R ACI.JOJ 
MOBILIZUOJA I KARIUOMENĘ

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad karinis komisariatas ima 29 
m. amžiaus lietuvį į karinius apmo
kymus už dalyvavimą lapkričio 18 d. 
Rygos demonstracijoj minint Latvijos 
nepriklausomybės šventę. Toks pat 
likimas gręsia ir jo 35 m. broliui 
kunigui. Čia pateikiame pranešimą iš 
Lietuvos.

Š. m. lapkričio 18 d. į Marijampolės, 
dabartinį Kapsuko, karinį komisariatą 
buvo kviečiamas atvykti Petras 
Gražulis, 1958 gimimo metų. Jis dirba 
Sasnavos bažnyčioj pagalbiniu darbi
ninku. Tą pačią dieną į Alytaus karinį 
komisariatą kvietė atvykti Alytaus 
vikarą, kun. Antaną Gražulį, gimusį 
1952 m. Matyt, neatsitiktinai pasi
rinko lapkričio 18-ąją Latvijos nepri
klausomybės dieną, kad broliams 
sutrukdyti nuvažiuoti į Rygą. Tačiau 
Petras Gražulis su Garliavos vikaru 
kun. Vytautu Prajara lapkričio 18 d. 
apie 13 vai. ryto Rygoje prie Laisvės 
statulos padėjo gėlių puokštę, o į 
karinį komisariatą nuėjo lapkričio 20 
d.Jam liepė rašyti pasiaiškinimą kodėl 

Australijos teismuose. Tik čia vėl 
antra įtartina gudrybė: "išskyrus, jei 
tų liudytojų sveikatos stovis neleis 
jiems keliauti". Aišku, kad visi sirgs, 
išskyrus kokį patikimą KGB agentą.

Nors mums pavyko sukelti ant kojų 
gana stiprią opoziciją šitam vienaša
liškam įstatymui, nežiūrint, kad tas 
vienašališkumas yra gana gerai užtu
šuotas, opozicijos skaičius yra per 
mažas, kad priversti padaryti reika
lingus pakeitimus ir išvengti vienaša
liškumo ir galimų neteisybių.

Buvo valdžios priimti tik tie 
pataisymai, kurie neturi daug reikš
mės, kaip metinis raportas parla
mentui apie Specialios Komisijos 
nuveiktą darbą ir su juo surištas 
problemas, arba apribojimas trimis 
metais traukimų teisman laiko.

Dar senatas gal galėtų išreikalauti 
pakeitimų įvedimo. Jau nuo gruodžio 
mėn. 7 dienos šis įstatymo projektas 
gali būti įteiktas senatui. Nelieka 
daugiau laiko atkreipti jo narių 
dėmesį į įstatymo dalis, kurios galėtų 
duoti progą neteisingiem apkal
tinimam ar vienašališkumui. Gaila, 
kad iš mūsų pačių kai kurie davė 
progą pavartoti savo neprotingus 
laiškus prieš mūsų interesus. Mr. 
Bowen įrodinėdamas, kad žmonių 
išvežimai ir žudynės Pabaltyj laike 
rusų okupacijos nėra karo nusikal
timai, panaudojo pačios Federalinės 
Baltų Tarybos laiško dalį, kur 
sakoma: "As you know, the Baltic 
States were occupied by the Soviet 
Union in 1940 pursuant to a Nazi- 
Soviet agreement on 23 August 1939 
because there was no war between the 
occupying and occupied powers."

Kaip tik to ir reikėjo Mr. Bowen, 
kad patys pabaltiečiai skaito sovietų 
invaziją ne karo aktu. Iš vis, kam buvo 
prirašyta šita bereikalinga sakinio 
dalis? Kam buvo mūsų pačių sutin
kama su sovietų įrodomos medžiagos 
priėmimu, jei ta medžiaga bus gerai 
patikrinta? Kam buvo kalbama apie 
galimybes išduoti apskųstuosius, kad 
ir į Izraeli? Bet galėjo būti Ir dar 
blogiau, jei net ir paskutiniu momentu 
nebūtumėm sukrutę iškelti planuo
jamos medžioklės juodąsias puses, 
atseit, tinkamiau informuoti mūsų 
politikus, iš kurių negalima reikalauti, 
kad jie pažintų mūsų karo istorijos 
smulkmenas. Buvo ir gera pamoka, 
kaip ir kada turime veikti, jei norime 
ne tik būti pataikaujančiais "diploma
tais", bet ir atsiekti užsibrėžto tikslo.

Dr. Jonas Kunca

jis neatvyko lapkričio 18 d., bet 
Gražulis Petras atsisakė. Tada jam 
pranešė, kad nuo lapkričio 27 d. jį ima 
į karinius apmokymus, o kun. Antanui 
Gražuliui kariniame komisariate 
Alytuje liepė pasitikrinti sveikatą. Po 
patikrinimo pranešė, kad jis yra 
tinkamas karo tarnybai ir bet kokiu 
metu gali būti paimtas kariniams 
apmokymams. Sasnavos klebonas, pas 
kurį dirba Petras, kun. Albinas 
Deltuva, parašė į karinį komisariatą 
raštą, kad jis Petro Gražulio karinio 
apmokymo metu jam algos nemokės - 
temoka jie patys. O Petras Gražulis 
parašė TSRS Gynybos ministrui 
Yazovui ir nuorašą Kapsuko miesto 
karinio komisariato viršininkui, kurį 
jau išsiuntė, atvirą laišką.

Gražulio Petro Antano, gyv. Kap
suko rajone, Sasnavos kaime

ATVIRAS LAIŠKAS

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės septyniasdešimtmečiui, 

aš, Gražulis Petras, Antano sūnus 
protestuoju prieš Lietuvos okupavimą, 
kurį dviejų gruobikiškų valstybių - 
Rusijos ir Vokietijos atstovai, Molo
tovas ir Ribentropas, slaptai pasirašė 
1939 m., o 1940 m. okupavo Pabaltijį. 
Šis protestas yra plačiai išdėstytas 
1987 rugsėjo 8 d. pareiškime, parašy
tame ir adresuotame šių dviejų 
valstybių vadovams ir SNO Pirmi
ninkui, kurį pasirašiau ir aš. Protes
tuodamas prieš okupaciją, atšaukiu ir 
prašau laikyti negaliojančia priesaika, 
kurią daviau tarnaudamas sovietinėje 
armijoje.
Apmokymams, į kuriuos esu šaukiamas 
1987 lapkričio 27 d. vykstu kaip 
vergas, pavergtos tautos sūnus, kuris 
neturi teisės į laisvą apsisprendimą. 
Kategoriškai atsisakau: 1. Vykti į 
Afganistaną, nes š( karą laikau 
grobikišku.

VASARIO 16 —TĄJĄ
DEMO NSTR AGI JOS

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad Vilniaus saugumas tardymo 
metu įspėjo Petrą Cidziką, dalyvavusį 
demonstracijoj Rygoje Latvijos nepri
klausomybės dieną, kad panašus 
reiškinys Vasario 16-ąją Vilniuje yra 
griežtai draudžiamas. Cidzikui gręsia 
ir pakartotinas priverstinis psichiat
rinis gydymas. Čia pateikiame prane
šimą iš Lietuvos.

Lapkričio 20 d. į KGB rūmus buvo 
iškviestas Petras Cidzikas. KGB pulk. 
Cesnavičius jį barė, kad lapkričio 18

Ž l N
CANBERRA

Grupė žurnalistų vykusių i Sov. 
Sąjungą su ministru pirmininku Bob 
Hawke, buvo įspėti, kad reikia su 
savim pasiimti tualetinį popierių, nes 
sovietiškasis yra šiurkštus. Apie tai 
jau ^seniai visi žinojo, bet ne taip 
plačiai buvo žinoma apie trūkiimą 
geros rūšies popierio, ant kurio yra 
pasirašomos sutartys.

Mr. Hawke pasirašys daugybę 
oficialių raštų - susitarimų: dėl 
prekybinių ryšių, techniško bendra
darbiavimo, medicinos mokslų ir 
erdvės tyrinėjimų, sportinio ben
dradarbiavimo, galbūt ir žmonių 
susižinojimo vienas su kitu.

Australai manė, kad sovietai parū
pins geros rūšies popieriaus susita
rimams, kurie liks, kaip istoriniai 
dokumentai. Deja, sovietai stokoja 
popieriaus susitarimų patvirtinimui. 
Canberra gavo iš australų pareigūnų 
Maskvoj užklausimą ar galima spaus
dinti angliškus tekstus ant paprasto 
"bond" popierio, nes sovietai turi 
labai mažai specialaus popieriaus 
susitarimų pasirašymui.

Pareigūnams Canberroje nieko kito 
nebeliko, kaip sutikti dėl "bond" 
popierio naudojimo susitarimams.

TURISTAI I§ SOV. SĄJUNGOS

Turistai iš Sov. Sąjungos atvyksta į 
Australiją, bet jų laikysena kukli, 
nekrinta į akis. Šiuo metu yra turistas 
iš Lietuvos, Vilniaus, inžinierius Mark 
Cikhman, 46 m. Jis yra žydas. 
Daugelis jo giminių emigravo į Izraelį 
ir Australiją. Jo giminės kvietė j( 
anksčiau apsilankyti, bet du kartus 
jam nedavė leidimo. Chikman pasakė, 
kad dabar lengviau gauti leidimą 
lankytis kituose kraštuose negu anks
čiau.

Estė Ilsė - Melita Vahi atvyko 
aplankyti brolio Lembit Mae, gyven
ančio Sydnejuje. Brolis pasakė kad jis 
jai aprodys visas dideles parduotuves, 
bet sesuo dar nesugalvojo ką ji pirks.

Jai patinka Australijoj, bet neno
rėtų čia gyventi. Ji gyvena ūkyje, 
saloje prie Baltijos jūros. Ji, taip pat, 
du kartus negavo leidimo aplankyti

"Mūsų,

2. Tarnauti Černobilyje, kadangi ( 
ten įstatymiškai vyksta tik savanoriai. 
Esu tikintis, todėl apmokymo metu 
reikalauju sudaryti sąlygas, kurių 
nebuvo tarnaujant privalomoje 2 metų 
karinėje tarnyboje.

1. Sekmadieniais ir šventadieniais 
išklausyti šv. Mišias ir neversti dirbti.
2. Skirti laiko ryto ir vakaro 
maldoms.
3. Nedrausti naudotis religine lite
ratūra.

Tai yra bažnyčios įstatymai, kurių 
privalau laikytis. Kviečiu visus geros 
valios žmones solidarizuotis su manimi 
ir prašau paremti malda.

Petras Gražulis
1987 m. lapkričio 23 d. 

Sasnava.

JO KI OS 
NEBUS

d. jis buvo Rygoje Latvijos nepriklau
somybės šventėje. O labiausiai pyko, 
kad pasikvietė Vasario 16-tai dienai į 
Vilnių užsienio korespondentus. Pulk. 
Cesnavičius pakeltu tonu šaukė: 
"Lietuvos saugumo komiteto vardu 
griežtai tave įspėju: pasakyk Terlec
kui, Bogušiui, Sadūnaitei ir Cidzikui, 
kad Vasario 16-ąją Vilniuje jokios 
demonstracijos nebus, o tave jeigu 
reikės - pagydysiml"

(L1C)

I O S
brolį, bet dabar esą daug lengviau 
išvykti.

Sovietų generalinis konsulas Syd
nejuje Andrew Knyazhinsky pareiškė, 
kad turistai iš Sov. Sąjungos išlei
džiami lengviau ir dokumentų suda
rymas vyksta sparčiau.

KOPENHAGA J

Europos Bendruomenės metinis su
sirinkimas vėl iširo, nes vadai negalėjo 
išgalvoti finansinio ramsčio, kuris 
būtų sulaikęs nuo bankroto ateinan
tiems penkeriems metams.

Prancūzijos prezidentas Miteranas 
tame (žiūrėjo simbolinę prasmę:

Europos nėra tarp tų, kurie dabar 
spręs pasaulio ateitį. (Prez. Miteranas 
turi mintyse prez. Reagano ir 
Gorbačiovo pasitarimus.)

12-ka Europos Bendruomenės gru
pių susirinks ateinančiais metais li
tą ir 12-tą dienomis. Manoma, kad 
iširusio susirinkimo metu buvo pada
ryta pažanga finansų programos 
sudaryme. Britų ministrė pirmininkė 
M. Thatcher yra optimistiška, kas 
liečia susirinkimą ateinančiais metais.

Manoma, kad Europos Bendruo
menei pavyks sudaryti vieningą pre
kybini frontą Vakarų Europoje 1992 
metais.

Vak. Vokietijos kancleris Dr. Kohl 
pasakė, kad Europos Bendruomenė 
turės daug padirbėti, kad prieitų prie 
tvirto kompromiso vasario mėnesio

ČILE
Čilės prezidentas, generolas Au

gusto Pinochet viešai apkaltino Kubos 
prezidentą Fidel Castro 1986 m., kad 
jo paliepimu Pinochetą bandė nužu
dyti Čilės kairiųjų partizanų grupė, 
veikianti vardu: Manuel Rodrignez 
Patriotic Front. Toji grupė prisipažino 
bandžiusi Pinochetą nužudyti, bet 
žuvo tik penki apsaugos sargybiniai.

Pinochet pasakė, kad tuo pačiu 
laiku šiaurinėj Čilėj buvo aptikta 
daugybė ginklų, kuriuos siunčia Fidel 
Castro, norėdamas Čilėje sukelti 
civilinį karą.

Čilės valdžia sako, kad partizanų 
grupė yra Čilės komunistų partijos 
ginkluotas dalinys.
astogė" N,r, .49 1987., 12, ,14,,pusi. 3,
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JAUNI JAV VEIKĖJAI 
A UST R ALI JOJE

Rastauskaitė Daniela

ATSTOVAI
ARGENTINOS

Gaidimauskaitė Analija

Rastauskaitė Ariana

Ruplėnas Nestoras

Aglinskas Herman
Studijuoja antrus metus 
psichologiją, Buenos Ai
res universitete.

Levanavičius OsvaldasAglinskas Daniel 
Studijuoja reklamą Lo
mas de Zamora universi
tete ir Argentinos Rek
lamų agentūrų komisi
joje. Nuo vaikystės šoka 
Argentinos Lietuvių 
Centro šokių grupėje. 
Dalyvavo 7-toje Tauti
nių šokių šventėje, Cle- 
velande, 1-moje Argen
tinos Lietuvių šokių 
šventėje Berriso mieste.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso organizacinio komiteto ir Aus
tralijos lietuvių bendruomenės Krašto 
valdybos kviečiami šių metų pabai
goje į Australiją atvyksta du jauni, bet 
plačiai žinomi lietuvių veikėjai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Gintė 
Damušytė ir Viktoras Nakas.

Abu jie dirba Lietuvių Informacijos 
Centre, vadovaujamame kun. K. 
Pugevičiaus. Šis centras priklauso 
vysk. P. Baltakio vadovaujamai Lietu
vių religinei šalpai.

Gintė Damušytė baigė politinių 
mokslų ir istorijos fakultetą Wayne 
State University, Detroit. Persikėlusi 
į New York, ji dirba LIC reikalų 
vedėjo pavaduotoja, bei LIC žinių 
agentūros vadove. Užsienio spaudai 
Gintė yra parašiusi visą eilę straips
nių apie žmogaus teisių pažeidinė
jimus Sovietų Sąjungoje, i anglų kalbą 
išvertus daug Lietuvos pogrindžio 
spaudos ištraukų. Jos straipsniai buvo 
patalpinti Londono dienraštyje 
"Times", "Frankfurter Allgemeiner 
Zeitung" ir "El Mundo". Gintė 
Damušytė dažnai dalyvauja konferen
cijose, svarstančiose religijos būklę 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje. Ji yra 
kviečiama, apie Lietuvos padėtį, 
informuoti į Sovietų Sąjungą vykstan
čius politikus ir diplomatus, bei duoti 
parodymus JAV kongreso apklausose.

Viktoras N akas vadovauja Lietuvių 
Informacijos Centro Vašingtono biu
rui. Baigęs politinių ir istorijos mokslų 
fakultetą University of Michigan, 
vėliau jis įsigijo Vašingtono Univer- 
site Magistro laipsnį iš rusų ir sovietų 
istorijos. Viktoras, vadovaujančiose

Gintė Damušytė

vietose, dalyvavo visoje eilėje JAV 
lietuvių jaunimo organizacijų, bei 
rašė ir rašo į lietuviškus laikraščius ir 
žurnalus, kaip "Ateitis", "Akiračiai", 
"Darbininkas", "Draugas", "Laiškai 
lietuviams", "Pasaulio lietuvis", "Tė
viškės žiburiai".

Vašingtono biuras informuoja JAV 
sostinėje esančius diplomatus, palaiko 
ryšius su Amerikos balsu. Laisvės 
radiju Europoje ir Vatikano radiju. 
Lietuvių informacijos centro pastan
gomis painformuoti dviejų Amerikos 
dienraščių, Los Angeles Times ir Neų 
York Times, korespondentai nuvyko į 
Vilnių ir aprašė ten vykusias Molo
tovo- Ribentropo sutarties metinių 
proga, įvykusias demonstracijas.

Gintė Damušytė ir Viktoras Nakas 
laike dalyvavimo VI PLJ Kongrese 
duos pranešimus ir Australijos lietu
vių bendruomenei.

MELBOURNE

AMERI K OS

1. Alvarado Lina
2. Ardytė Indra
3. Balčiūnas Ramūnas
4. Bublytė Vija
5. Bublys Taurus
6. Čekanauskaitė Daiva
7. Dirvonytė Violeta
8. Gaižutytė Ramunė
9. Garbauskaitė Viktorija
10. Hartvigas Rima
11. Ivaška Darius

Abromaitytė Bernadeta 
Adamonytė Marytė 
Balaišytė Marytė 
Beržaitytė Birutė 
Cuplinskaitė Indre 
Cuplinskas Vytas 
Grajauskaitė Dana 
Janavičiūtė Kristina 
Kalendra Daina

12. Jasaitytė Aušra
13. Kezelis Robertas
14. Kirstenaitė Rūta
15. Matusaitytė Kristina
16. Matvekaitė Alma
17. Motekaitytė Milda
18. Petrusevičiūtė Danutė
19. Račkauskas Jonas
20. Radvenytė Gailė
21. Radvenis Tauras
22. Raisytė Rasa
23. Raisys Viktoras
24. Saulytė Lina
25. Šernaitė Monika
26. Šnapštytė Vyta
27. Snipaitė Naida
28. Sodonis Algis
29. Sruogenytė Laima
30. Sužiedėlis Darius
31. Tamulis Andrius
32. Toliušytė Indre
33. Vaišnytė Vaiva
34. Vardytė Rūta
35. Vasiliauskaitė Lora
36. Vasiliauskas Erikas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Kalendra Ričardas
11. Krausaitė Veronika
12. Krivinskaitė Angelė
13. Kuraitė Rūta
14. Lukoševičiūtė Vilija
15. Paškus Andrius
16. Pleinytė Aušra
17. Pleinytė Ramunė
18. Prakapaitė Zita
19. Rudaitytė Rita
20. Spudaitė Monika
21. Stanulytė Loreta
22. Stonkus Anrius
23. Šaltmiraitė Mirga
24. Uleckas Gintaras
25. Vaičiūnas Andrius
26. Vaidila Aidas
27. Vaitonytė Leta
28. Žukauskaitė Onutė

1. Stasiūkynaitė Diana

1. čalnarytė Regina

37. Veitaitė Audra
38. Virkutytė Rūta
39. Visgirdaitė Rymanta
40. Viskanta Paulius
41. Vismanas Laurynas
42. Zakarka Rita
43. Žemaitaitis Algimantas
44. Žmuidzinas Simonas Dr.

DĖMES
Studijų Dienų programa kuri bus 

pravesta Sydnejuje yra Iškabinta 
Lietuvių klube, Bankstowne.

Kas nori ateiti ir pasiklausyti 
paskaitų ir simpoziumų, prašomi 
pasitikrinti datas ir laikus.

Dr. A. V. Stepanas
VI PLJK Studijų Dienų
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Kanados lietuvaičių kvartetas 
"Sutartinė", kuris dalyvaus Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese Australi
joje šių metų pabaigoje. Iš kairės: 
vadovė Nijolė Benotienė, Danutė 
Pargauskaltė, Daina Gurklytė, Zita 
Gurklytė.

KVIETIMAS I KONGRESO 
UŽDARYMĄ

Melbournas organizuoja VI-jo PLJ 
Kongreso uždarymą, kuris susidės iš 
kelių parengimų: šokiai - Daniaus 
Kesmlno vadovaujamas orkestras; 
talentų vakaras; iešminė prie Yarros 
upės ir grandiozinės uždarymo iškil
mės.

Melbourno jaunimas kviečia jaunus 
lietuvius ir visus, dvasioje dar jaunus, 
gausiai dalyvauti visuose kongreso 
uždarymo parengimuose.

Snieguolė Žemkalnienė

ALIO ! ALIO !

300 jaunų tautiečių atvyks į 
Melbourną iš Jaunimo Kongreso sto
vyklos. Melbourne jie bus trumpai: 
nuo sausio 8-tos, iki 10-tos, sekma
dienio.

Atverkite savo širdis ir namų duris. 
Pasiūlykit nakvynę jaunimui.
Skambinkit Nijolei Kairaitienei tele
fonu: 842 3403.

Kongreso uždarymo komitetas

SUTARTINĖ DAINUOJA 
A U ST R ALI J OJE

MELBOURNE
LIETUVIŲ NAMUOSE, SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 20 D. 6.30.

SYDNEJUJE
LIETUVIŲ KLUBE, ANTRADIENI, GRUODŽIO 22 D. 7.30.

CANBERROJE
LIETUVIŲ KLUBE, ŠEŠTADIENį, GRUODŽIO 26 d. 6.30.

ADELAIDĖJE
LIETUVIŲ NAMUOSE, ŠEŠTADIENį, SAUSIO 2 D. 6.30.

Kviečiame visus Australijos lietuvius atsilankyti ir pasigėrėti Kanados
lietuvaičių išpildoma dainų pyne.
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TALKA SUMAŽINO NUOŠIMČIUS 
UŽ PASKOLAS

Nuo Naujųjų Metų už paskolas su 
įkeista nuosavybe Lietuvių koope
ratinė draugija Talka nuošimčius 
sumažino iki 13.5. Šios paskolos 
(įkeičiant nuosavybę), gali būti trum
palaikės, iki vienų metų, mokant tik 
nuošimčius, arba ilgalaikės, iki 15 
metų mokant mokesčius ir skolą. 
Kiekvienas narys gali pasiskolinti iki 
50,000. Jei nuosavybės vertė yra 
pakankamai didelė, keli šeimos nariai 
gali šią sumą pasiskolinti, įkeičiant 
vieną nuosavybę.

Už asmenines paskolas (Personai 
Loans) Talka ir toliau ima tik 16.5 
nuošimčių. Talkos imami nuošimčiai 
yra apskaičiuoti taip, kad paskolą 
progresyviai atmokant, atmokėjimai 
už nuošimčius palaipsniui mažėja. Tas 
yra pabrėžiama dėl to, kad kai kurios 
kitur imamos paskolos, ypač perkant

PA R APIJOS
Gruodžio 29 d. Sydney savaitgalio 

Parapijos mokykla užbaigė mokslo 
metus. Pirmą kartą koncertas įvyko 
Lietuvių klube Bankstowne. Žiūrovai 
patogiai sėdėjo vėsinamoje salėje, o 
jaunieji artistai turėjo gerą sceną 
parodyti savo talentus. Reikia tikėtis, 
kad ir ateityje mokykla pasinaudos 
patogiomis klubo patalpomis.

Mokyklos vedėja Julė Lašaitienė 
savo kalboje apgailestavo, kad tiek 
mažai lietuvių tėvų parodo norą savo 
vaikus leisti į lietuvišką mokyklą. Šiais 
metais mūsų mokykloje tebuvo vos 18 
mokinių. Latviai turi apie 60, o rusai 
net 300. Australijos valdžia remia 
etninius reikalus, skatina imigrantus 
išlaikyti savo kalbą ir tradicijas. 
Gėda, kad mes lietuviai pasirodom 
tokie apatiški savo tautiniams 
reikalams.

Scenoje mokinukai parodė savo 
sugebėjimus keletoje trumpų vaidi
nimų, taip pat šokdami ir dainuodami. 
Jų entuziazmas maloniai nuteikė 
žiūrovus. Programai pasibaigus, penki 
abiturientai, Daina Dičiūnaitė, 
Andrius Dičiūnas, Darius Ankus, 
Andrius Lašaitis ir Markus Venclovas 
tarė atsisveikinimo žodžius, pažymė
dami, kad mėgo eiti į savaitgalio 
mokyklą, ten surado daug draugų. 
Sveikindamas abiturientus, prel. P. 
Butkus apdovanojo juos maldaknygėm 
ir palinkėjo kad ir toliau dalyvautų 
lietuviškame gyvenime. Taip pat 
sveikino tėvų komiteto pirm. K. 
Dičiūnienė ir Apylinkės pirm.
A. Giniūnas.

Po koncerto, (vyko iškilmingi 
pietūs, pagerbti mokyklos vedėją 
Juliją Lašaitienę, septyniolika metų 
vadovavusią mokyklai. Prie skoningai 
papuoštų stalų, mokinių tėvai, senuo
liai ir draugai prisėdo prie skanių 
Janės paruoštų lietuviškų pietų. 

MO KYKLOS

padėka
Mirus mūsų brangiai motinai

A. A.
K. Kazakevičienei,

nuoširdžiai dėkojame visiems, nepabūgusiems lietaus ir palydėjusiems 
mūsų motiną į kapines. Ačiū prelatui P. Butkui atlaikiusiam šv. Mišias, 
taip pat visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu. J. P. 
Kedžiui už paskutinį atsisveikinimo žodį. A. Meiliūnienei už 
prisiminimą radijo pranešime, taip pat visiems už gėles ir užpirkusiems 
šv. Mišias

Duktė Meilutė ir sūnus Arvydas.

A. A.
ONAI MA K AR O VI E NEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jos seseriai Natalijai Čelkienei ir jos 
šeimai. Liūdžiu kartu su jumis.

M. Radzevičienė

automobilius, rodo mažesnius nuošim
čius, bet tie nuošimčiai yra mokami už 
pilną pasiskolintą sumą per visą 
atmokėjimo laiką, praktiškai padvigu
binant imamus nuošimčius. Už pinigus 
paimtus ant įvairių kredito kortelių 
(Credit Cards), kaip Bankcard, Ma
stercard dabar imama 23 nuošimčiai.

Kai kurios pinigų skolinimo įstaigos 
taip pat ima paskolos suieškojimo ir, 
atmokėjus, (discharge- uždarymo) 
mokesčius. Talka be nuošimčių ir, jei 
reikalinga, teisinių patarnavimų ap
mokėjimo, daugiau jokių mokėjimų 
neima.

Už terminuotus indėlius, laikomus 
iki finansinių metų pabaigos, Talka 
nuo Naujųjų Metų mokės iki 13 
nuošimčių. Už neterminuotus indėlius 
ir toliau bus mokama 9 nuošimčiai.

J. Mašanauskas

U Ž B AI G A
Atsisveikinimo ir padėkos kalbas 

Julei tarė tėvų komiteto pirmininkė 
Kristina Dičiūnienė įteikdama dovanų 
J. Palaitienės nutapytą paveikslą. 
Jautrią padėką išreiškė mokyklos 
dvasinis vadovas prel. P. Butkus, taip 
pat kalbėjo Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas, katalikų federacijos 
vardu A. Vinevičius, kun. P. Mortūzas 
ir Julės pirmtakis prieš septyniolika 
metų buvęs mokyklos vedėjas Br. 
Genys. Besiskirstant namo, po jaukiai 
praleistos popietės galima tik pa
linkėti Parapijos mokyklai ir toliau 
tęsti jau ant pagrindų pastatyto 
lietuviškumo ugdymo darbą.

Dalyvis.

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
FONDUI

A. a. A. Matuke vičienei mirus 
(Latrobe Valley,) vietoj gėlių: $ 50 
V. Grigonis (6425). Po $ 20 V. 
Koženlauskienė (165) ir K. Šimkūnas 
(100), Po $ 10 A. Eskirtas (191) ir A. 
Šabrinskas (310).

Per mūsų įgaliotinį Canberroje J. 
Kovalskį gauta:
A.a. Anelės Juodvalkienės atminimui: 
$20, Pocius (50) ir $ 10 M. Lodą (15). 
A.a. Broniui Savickui Melbourne 
mirus, vietoj gėlių: $ 20 Arv. ir Elv.

Antanas Rūkas

Kuo gi aš kaltas

Kuo gi aš kaltas, kad toks nerimtas, 
kad toks, kaip vėjo botagas, 
iš mėlyno rojaus žvaigždelės krinta 
ir linksmos dega.

Kuo gi aš kaltas, kad man pagailo 
tokių mažiukų daiktelių, 
kaip baltakriaunio lenktinio peilio 
ir karklo dūdelės.

Kuo gi aš kaltas, kad tos žvaigždelės 
mėlyną naktį krito iš rojaus, 
o aš, išpjovęs karklo dūdelę, 
amžiną giesmę giedojau.

Giesmė skambėjo per žemę mielą, 
žiedas ir lapas drauge skambėjo, 
o ją nešiojo, aukštai iškėlęs, 
nerūpestingas vėjas.

Dėl to nerimtas gulsiu į grabą, 
po karklo krūmu toks išsitiesiu, 
mano žvaigždelei krintant ir degant, 
karklo dūdelės giesmę girdėsiu.

Krausai (Kanada). Po $ 10 V.ir G. 
Ališauskai (580), M. ir S. Eimučiai 
(20), Jūratė Fail, A. ir A. Kesminai 
(205), M. Kemešienė (77), K. Lynikas 
(160) ir J. Paragienė (207). Po $ 15 A. 
Boveinis (60), M. Didžys (255), A. ir 
A. Ramanauskai (124) ir F. Sodaitis 
(183).
A.a. G. Jonaitienei mirus, vietoj gėlių 
$ 10 J. ir Z. Pranckūnai (342).

Nuoširdus ačiū F. Skabeikai 
(Adelaide) už $500 auką (605). 
Sveikiname naują šimtininką K. 
Šimkūną ir ačiū visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Aukos
BALTIC NEWS

J. Penkaitienė $ 20
V. ir J. Ramanauskai $ 20
Dr. A. Mauragis $ 10
J. Venclovienė $ 10
S. Norvilaitis $ 10
A. Savickienė $ 5

Visiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

‘Baltic News" atstovas
NSW ir ACT.

Vietoj 
geJiŲ

pagerbdama

A. A.
Laimei Deikienę

$t10 aukoju "Mūsų Pastogei"

Salomėja Zablockienė

pagerbdamas

A. A.
Joną Penkaltį

$ 25 aukoju "Mūsų Pastogei"

Bronius Šidlauskas.

"Mūsų

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Fidži karinis diktatorius brig, 
generolas Sitiveni Rabuka sugrąžino 
civilinę valdžią nepriklausoma res
publika pasiskelbusioje valstybėje. 
Respublikos prezidento pareigas suti
ko priimti buvęs Fidži generalguber
natorius ratu Penaia Ganilau. Ministe - 
riu pirmininku paskirtas Ratu Mara, 
kuris šį postą turėjo 17 metų, prieš 
pralaimėdamas paskutinius demokra
tiniai pravestus rinkimus.

Sovietų spaudoje pasirodė pareiški
mas, kad ir šiandien Černobilyje 
darbininkai nuolat išstatomi aukštos 
radijacijos pavojams. 1987 metais 
Černobilio jėgainėje įvyko 36 radia
cinės nelaimės, nuo kurių žuvo 3 
žmonės.

Pagal Sovietų oficialius šaltinius, 
nuo 1986 metų balandžio 26 dienos 
branduolinio reaktoriaus katastrofos 
žuvo 31 žmogus.

Paryžiuje vykstą pasitarimai tarp 
Vietnamo pastatyto Kampučijos mi- 
nisterio pirmininko Hun Sen ir 
tremtyje gyvenančio opozicijos vado 
princo Norodom Sihanouk sukėlė 
vilčių, kad bus prieita prie susitarimo, 
pagal kurį Vietnamo kariuomenė 
pasitrauks iš Kampučijos.

Šiuo metu apie 140,000 Vietnamo 
karių kovoja su įvairių pasaulėžiūrų 
Kampučijos sukilėliais.

Irano karo laivai atnaujino savo 
puolimus ant neapsaugotų neutralių 
tanklaivių Persų (lankoje. Vienas 
danų tanklaivis sužalotas, turėjo 
žmonių aukų, kitas padegtas ir 
nuskandintas. Padegtas ir Singapūro 
tanklaivis.

Praeitą savaitę Sovietų lyderis 
Gorbačiovas pirmą kartą viešai prisi
pažino pokalbyje su amerikiečių 
televizija, kad sovietai jau seniai 
ruošiasi strateginei gynybai, pramin
tai "Žvaigždžių karu". Iki šiol 
Sovietai išsigindavo, šioje srityje ką 
nors darą ir kaltindavo amerikiečius, 
kad šie norį didinti atominio karo 
erdvėse pavojų.

Sovietų diplomatai Canberroje už 
sipuolė australų žinių agentūras, kad 
jos per daug dėmesio kreipia į 
žmogaus Teisių problemas Sovietų 
Sąjungoje. Pagal Sovietus, visas dė
mesys turėtų būti kreipiamas, kaip 
išvengti atominio karo.

Ruošdami dirvą viršūnių susiti
kimui, Sovietai Vakarų diplomatams 
pranešė, kad leis išemigruoti kokiems 
60 iki 75 Sovietų piliečių. Jų tarpe 
suminėtas ir vienas lietuvis, Povilas 
Pečiulaitis, turįs kartu amerikiečių ir 
Sovietų pilietybę.

Autobusas, nuvykęs iš Lenkijos į 
Vokietiją pilnas turistų, grįžo tik su 
šoferiu ir ekskursijos vadovu. Visi 36 
turistai pabėgo, ekskursijai atvykus 
į Niurnbergą.

Lenkijos vyriausybė, lapkričio 29 d. 
pralaimėjusi referendumą ekonominių 
reformų klausimu, atsisakė nuo plano 
pakelti visas kainas apie 40 procentų.

Stipraus vėjo užvarytas ant uolų 
sudužo australų Antarktikos bazių 
aprūpinimo laivas Nella Dan.

Nelaimė įvyko ties australų Mac
quarie sala, pusiaukelėje tarp Tasma
nijos ir Antarktikos, kai bangos 
nutraukė inkaro grandinę. Visi keliavę 
laivu, apie 50 žmonių, išgelbėti ir 
susispaudę gyvena Macquarie salos 
bazėje. Iš ten juos paims kitas 
Antarktikos tiekimo laivas, Icebird.
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"AUŠROS" TEATRALU TALENTAS

Drąsus buvo užsimojimas "Aušros" 
teatro režisierės Vilties Kružienės 
pastatyti lapkričio 15 d. Melbourne 
scenoje tokį sudėtingą veikalą " Eglės 
Namai". Režisierė neėjo vaikščiotais 
keliais, o ieškojo jaudinančio aspekto, 
kuris pateisintų šio spektaklio prem
jeros gimimą.

"Eglės Namams" kankorėžio sėklą 
pasodino Danguolė Baltutienė ir 
entuziastingai veikalo pastatymą rė
mė ir tikėjo, kad jis išaugs scenoje ir 
susilauks žiūrovų pagarbos. Taip ir 
įvyko. Susidomėjimas iš publikos buvo 
didelis ir spektakli pamatyti atvyko 
virš 200 žmonių.

Nors darbas pradėtas tarsi nuo 
nulio, sukaupiant tik patirti, kviečiant 
ir renkant veikėjus, dirbta iš visų 
jėgų, tartum tas būtų paskutinis 
kūrinys. Veiksmas vyksta mūsų dieno
mis.

Manyčiau reikia ir pažymėti, kad 
dosni asmenybės šviesa, viešnia iš 
Lietuvos, Ligija Rosėnaitė, kuri yra 
Kauno Valstybinio teatro koncert
meisterė, kaip tik į Australiją buvo 
atvykusi atostogoms pas savo gimi
naitę Ireną O'Dwyer. Paprašyta, ji 
mielai sutiko režisierei duoti patari- 
mąjj žodi. Veikalas "Eglės Namai" 
gautas iš Lietuvos, G. Mareckaitės 
parašytas ir Ligijai gerai žinomas. Tai 
dviejų dailų, šešių paveikslų baladė 
apie buvusius ir esančius. Ligija ir 
padėjo priderinti muziką ir bendrai 
negailėjo laiko ir triūso - jai priklauso 
didelė padėka.

"Eglės Namai", veikalo siužetas, 
atsiskleidžia dabartinėje Lietuvoje. 
Jauna, graži duktė Eglė (Rasa 
Baltutytė) studijuoja neakivaizdiniu 
būdu, yra jau trečios kartos gyventoja 
senoje sodyboje. Ji tartum sodybos 
širdis, o gilai jaugusi į gimtąją žemę. 
Eglės rolėje pasireiškė Rasos įgimtas 
vaidybai talentas. Nepaprastai susi
kaupusi, tarsi sugėrusi į save visą ją 
supančią aplinką, ji sugebėjo išreikšti 
kartais griežtoką, nervingų veido 
bruožų dinamiką, o jos vaidilutės 
linijų švelnumas patraukė ir neapleido 
netik žiūrovus, bet ir jauną barzdotą, 
džinsuotą archeologą Žilviną (Euge
nijų Baltuti), atvykusi kasinėti pilia
kalnį ir jo apylinkes. Žilvinas į sodybą 
užėjo pasiteirauti ar negalėtų pas juos 
pasidėti kai kuriuos daiktus.

Motina (Vita Jablonskienė), žvali, 
rūpestinga, labai įtikinanti savo 
rolėje, rimtų veido bruožų, staigių, 
bet lengvų judesių, gyvena šeimos ir 
sodybos rūpesčiais.

Tėvas (Petras Baltutis), natūraliai 
atstovavo pagyvenusį žmogų, bet visi jie glaudžiasi prie namų. Eglė 
pagal to laiko dvasią neūsuotas. Jis klausia, ką reiškia jų tylus buvimas 
sugebėjo prisitaikyti prie kiekvienos namuose? Gal jie juos saugo? Klėtyje 
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ASMENINES dovanos

GIMINĖMS LIETUVOJE
3
S Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
| naudingų dovanų.
| Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami oro 
g paštu k pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką.
s E
| SIUNTINYS 12 - 1987.
g Vyriškas arba moteriškas bliusonas - striukė, išeiginiai marškiniai, moderni o 
S bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas arba moteriškas = 
| nertinis.
5 Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $330. S
= E3 —
= SIUNTINYS 14 - 1987. S
Į Sportinis kostiumas "Adidas" firmos arba kitokios jei klientas pageidauja, = 
f vyriškas arba moteriškas, vyriški arba moteriški labai geros rūšies f 
= spci-tiniai batai, puiki bliuskutė. g
= Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250.

□ Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba sudarome tokius □ 
| kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles.
| Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu |
g paveldėtojui būdu. S

Lt. JUnAj, —
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
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situacijos.
Žilvinas prisiminė čia užsukęs su 

kitais studentu būdamas, rinkdami 
dainas ir pasakas. Prisiminė jis ir 
senutę Karoliną, kuri sėdėdama po 
aukšta, šimtamete egle begales dainų 
ir raudų jiems pažėrė. Karolina buvo 
jau labai sena, seniai gyveno, seniai ir 
numirė.

Rasa Baltutytė - Eglės rolėje.

Susitinka Žilvinas su Egle ir meilė 
tarp jų rutuliuojasi fantastiška istori
ja. Netikėtai čia pati mintis banaliu 
siužetu Žilvino dangstoma, visvien 
prasimuša švieson. įdomu, kodėl 
žmogus kartais neišmoksta tokio 
paprasto dalyko - džiaugtis ir 
(vertinti ką turi.

Trapioje moteryje atsispindėjo min
tys, jausmai ir užuojauta. Mūsų tautos 
istorija skausminga, Paveldėjome kul
tūrą ir gyvybę išsaugotą tarpais 
žiauriausiomis sąlygomis. Eglė nega
lėjo atsiplėšti nuo gimto sodžiaus,u o 
Žilvinas, nors myli Eglę, bet Eglės 
idealai ir įsitikinimai nesiderina su jo 
jausmais. Eglė papasakojo Žilvinui 
apie šių namų mirusius gyventojus. 
Namas sodyboje pastatytas 1863 
metais, vos panaikinus baudžiavą. 
Dabartiniai sodybos gyventojai girdi, 
kaip šnabždasi Anupras (Antanas 
Bajoras) dvasiniame stovyje su Domi
cėlė (Irena O’Dwyer), kaip Karolina 
(Astrida Baltutienė) šlama šakose, ar 
tyliai rymo ant suolelio po egle. Ir 
Mykolas (Jonas Venckus) ir Pranė 
(Aldona Butkutė) perskirti mirties 
gyvena amžinai kartu. Visi jie numirė 
ar žuvo, 

gyvena dvasia Bernardo (Vincas 
Lipkevičius), mamos brolio, nušautas 
paskutinę karo dieną. Jia čia gyvena 
kaip seniau, prieš šimtą, prieš pusę 
šimto metų. Tik svetimi jų niekados 
nemato.

Antrame veiksme sugrįžta iš kelio
nių Povilas (Aleksas Gabas), sūnus 
palaidūnas, jūrininkas, su juodu lopu 
ant akies. Jam kur tai prie uosto, 
gulinčiam neblaiviame stovyje Grifas 
iškapojo snapu akį. Koks geras 
aktorius Aleksas Gabas, labai įtiki
nančiai pavaizdavo jis Povilą, kaip 
asmenį ieškantį užmaršties linksmy
bėse, alkoholyje ir traumuojantį 
artimuosius.

Nesugebėčiau čia išvardinti visų 
Alekso talentų, tik paminėsiu tas 
pulkais scenos dekoracijas ir papūgą 
Markizę su narvu. Sugebančios jo 
rankos ir vaizduotė dailiai pasidar
bavo.

Papūgą Markizę parsivežė Povilas iš 
Afrikos. Dalyvavo ji scenoje narve 
pakabinta ant eglės, kartais kambary 
je, vis įsiterpdama savo įvairiais 
epitetais, kas publikai sukėlė daug 
juoko ir įdomumo. (Papūgos balsą 
vykusiai atliko Astrida Baltutienė).

Mirusieji sodybos pradininkai, dva
sios, tarpais vis pasirodydavo scenoje 
rūko dūmais apsuptos, tik tas rūkas su 
dūmų skoniu vis ir į žiūrovų pusę 
rideno. Dvasios kalbėjosi tarp savęs ir 
dabartinėje savo būsenpoje rūpinosi 
kas vyksta sodyboje. Ir jos jautė tą 
priverstiną šeimos atplėšimą nuo 
sodybos ir visi paskutinį kartą 
susirinko Joninių naktį atsisveikinti su 
šiais namais, kurių daugiau čia 
nebebus.

Vyriausia iš jų - senolė Karolina. Ji 
gyveno didelėje šimtmetinėje eglėje 
prie pat namų. Sodybos gyventojai 
girdėdavo ją dainuojant senovės 
raudas. Ir Eglė vykusiai tos raudos 
dainavimą pavaidino, klausantis Žil
vinui. Faktinai raudą jausmingai 
išpildė už scenos Birutė Šaulytė - 
Kymantienė. O muziką raudai pritaikė 
M.K. Klajūnas.

Joninių naktį į dvasinį pavidalą 
įžengė ir prie kitų dvasių prisijungė ir 
jūrininkas sūnus Povilas, kuris neblai
viame stovyje pateko po automobilio 
ratais. Gyviesiems tik vėliau apie jo 
žuvimą pranešė paštininkas (Vincas 
Lipkevičius), kuris ir paskaitė raštą su 
įspėjimu, kad iki lapkričio pirmos 
triobesiai turi būti nugriauti, šulinys 
užverstas, vaiskrūmiai ir medžiai 
išrauti.

Dideliai sujaudintas papūgos Marki
zės šauksmu: kokodrilla, apars, ap
sės.., aparrs, apaarrrs..., tėvas trenkė 
papūgos narvą į žemę ir išėjo 
sakydamas, kad išraus mus iš čia kaip 

piktkrūmius, kitur jau neprigysim.
Eglė kitą rytą atėjusiam atsisvei

kinti Žilvinui pasakė,kad ir Karolina 
apleido jau eglę. O Žilvinas pranešė 
Eglei, kad netikėtai gavo pranešimą 
išvykti į ekspediciją užsienin.

Žilvinas pažadėjo Eglei sugrįžti ir 
atvyks jis su žalčiais (draugais) ją 
išsivežti - spygliuotą, žalią, karū
nuotą Eglę. Jis ir pažadėjo jai rašyti. 
Eglė tyliai paklausė - Kur?

Nejučiomis kyla mintis, ar tūlas 
išėjęs po vaidinimo pagalvojo, kad 
režisierė, aktoriai, padėjėjai ir Kraš
to valdybos narė kultūriniams reika
lams - Aldona Butkutė, sudėjo visas 
jėgas ir dvasinę stiprybę, kad šituo 
dviejų valandų spektakliu jie galėjo 
duoti pramogą žiūrovui lietuvių kalba 
pajusti tą ryšį tarp jaunimo ir tėvų, 
tarp dabarties Ir praeities. Pasirodo 
ne tarp kartų, o tarp žmonių išauga 
sienos.

Klausiu savęs, kas vedė juos po 
darbo dienos du, kartais net tris 
kartus per savaitę, į repeticiją? 
Kiekviena diena režisierei juk sklidina 
nuolatinių pareigų, o po jų 100 km 
kelio į repeticiją. O juk režisierei teko 
būti viskuo.

Ar pagalvojome, kad jaunų aktorių 
lietuvių kalba yra jų antroji kalba, bet 
manau kiekvienas pasakys, kad jie 
meistriškai atliko sunkius literatū
rinius išsireiškimus ilguose dialoguose 
ir monologuose.

Noriu nepamiršti paminėti ir tą 
jaunimą, kuris profesionaliai tvarkė 
šviesų ir garsų montažą, tai Petras 
Kružas ir Algis Karazija. Kitų 
nežinau, bet buvo padėjėjų.

Atrodo sufierės - Laimos Lipkevi- 
čienės mažai prireikė, bet ji dėl 
atsargos vlstik buvo. Rūbus tvarkė 
Monika Sodaitienė.
Visiems "Aušros" teatro vardu nuo
širdžiai - Ačiū.

Gėlėmis padėką scenoje gavo 
režisierė ir aktoriai iš (vairių asmenų.

Apylinkės pirm. K. Lynikas pasvei
kino juos gerai atliktu vaidinimu. 
Po visų ceremonijų, nervams atsilei- 
dus, visi suėjo į klubo salę pasivaišinti 
skaniu suneštiniu maistu, pyragais ir 
kava. Buvo tikra puota. Žodį tarė rež. 
Viltis Kružienė, kuri ir pasakė, kad ta 
didžiausia puokštė gauta iš Sydnejaus 
"Atžalos" teatro. Dar kalbėjo ir 
Krašto valdybos pirm. Dana Baltu
tienė, Apylinkės pirm. K. Lynikas ir 
teatro administratorė Danguolė Bal
tutienė.

Dar buvo pamąstyta ir atsilepta į 
gyvenimo virpesius.

Linkėtina, kad "Aušros" teatralai 
neužmigtų ant laurų.

Alisa B.

PADĖKA
Mylimam vyrui, tėvui ir dėdukui

A. A.
JONUI PENKAICIUI

mirus, nuoširdžią padėką reiškiame visiems draugams ir pažįstamiems 
lankiusiems velionį ligoninėje, pareiškusiems užuojautą žodžiais ir 
raštu.

Esame dėkingi prel. P. Butkui už lankymą ligoninėje, gražiai atliktas 
laidojimo apeigas.

Ačiū už atsisveikinimo kalbas:
A. Giniūnui - Apylinkės valdybos ir Br. Geniui - draugų vardu.

Visiems pagerbusiems maldomis, bei užpirkimu šv. Mišių, gėlėmis, 
dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems į paskutinę poilsio vietą.

Nuliūdę: Juzė Penkaitienė
sūnūs Jonas ir Juozas su šeimomis.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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38 —TOST OS SPORTO 
ŠVENTĖS PROGRAMA

Skaitytojai pasisako

1. Šeštadienį, gruodžio 26 dieną 
sportininkų registracija. Lietuvių na
muose, 128 Douro St.. North Geelong.
2. Sekmadienį, gruodžio 27 dieną, 8 
vai. ryto sporto klubų atstovų ir 
sporto šakų vadovų informacinis 
susirinkimas. Lietuvių namuose.
9.30 vai. ryto Iškilmingos pamaldos St. 
Johns bažnyčioje, St. David St., North 
Geelong. Dalyvaujama organizuotai 
su vėliavomis.
1 vai. po pietų, 38-tosios Sporto 
Šventės atidarymas. Corio Leisure 
Time Centre, Corio.
2 vai. popiet pirmosios atidarymo 
krepšinio rungtynės. 6 vai vakare 
sportininkų vakarienė Golf View 
Hotel - Motel, Thompson Rd., North 
Geelong.
Svečiai galės dalyvauti ir pavalgyti 
nusipirkdami $6 bilietą.
8 vai. vak. susipažinimo šokiai - disco, 
Golf View Hotel- Motel.

Šokių salėj baras pardavinės tik 
nealkoholinius gėrimus. Šokiai baigsis 
12 vai. nakties.
3. Nuo pirmadienio, gruodžio 28 
dienos iki trečiadienio 30 dienos - 
sporto varžybos.
4. Klubų atstovų ir ALFAS posėdis 
įvyks pirmadienį, gruodžio 28 dieną 10 
vai. ryto, Corio Leisure Time Centre.
5. Pirmadienį, gruodžio 28 d. 7.30 
vai. vak. Lietuvių namuose Jaunimo 
Sąjungos ruošiami šokiai.

Gyvenimas Adelaidėje
Lapkričio mėnesio gale ir gruodžio 

pirmomis dienomis Adelaidėje lankėsi 
PLB valdybos vice-pirminlnkė Birutė 
Jasaitienė. Be Adelaidės ji aplankė 
Sydnejų ir Melbourną. Lankymosi 
tikslas - susipažinti su Australijos 
lituanistiniu švietimu. Centro atstovė 
labai stengėsi, per trumpą laiką (tris 
dienas) susipažinti kuo daugiau vei
kėjų ir gauti kuo daugiau informacijų, 
kurių, atrodo, trūksta PLB valdybai.

Lapkričio 30 d. ji dalyvavo politi
niame pasitarime, kur išsamų prane
šimą padarė Krašto valdybos narys 
politiniams reikalams Jurgis Rūbas. Be 
minėtų dviejų svečių pasitarime 
dalyvavo Apylinkės v-bos pirm, su 
dviem nariais, Lietuvių informacijos 
biuro trys nariai ir Australijos 
Lietuvių Fondo atstovas.

Posėdžio pagrindinė tema buvo 
"Karo nusikaltėlių paieškojimas ir 
teisimas Australijoj". Apie tai, turbūt, 
painformuos Krašto valdyba. Posėdžio 
metu buvo paliestos ir kitos šiuo metu 
aktualios temos, kaip isikorporavlmas 
ir kt. Klek ilgiau buvo sustota prie 
Australijoj išleistos anglų kalba 
knygos "The Baltic Peoples". Auto
rius B. Birškys. Du Apyl. v-bos nariai 
ir vienas Informacijos biuro narys 
pareikalavo, kad Krašto valdyba 
kreiptųsi į Australijos Federalinę 
Švietimo Ministeriją ir prašytų minėtą 
knygą išimti iš vidurinių mokyklų 
programos kaip netinkamą ir klaidi-' 
nančią.

Toje pačioje knygoje informacija 
apie okupavimą Latvijos ir Estijos yra 
teisinga, tuo tarpu lietuvių informa
cija skamba sekančiai: "Kai kurie 
lietuviai žiūrėjo (regarded) į invaziją 
kaip į dvigubą išlaisvinimą iš Vokieti
jos nacių ir iš savo nuosavos valdžios 
(laisvas vertimas). ... "Toks pareiš
kimas atsiduoda sovietiška propa

6. Antradienį, gruodžio 29 d. 7.30 
vai. vak. Lietuvių namuose GLSK 
"Vytis" ruošiami šokiai.
7. Visos krepšinio rungtynės bus 
pravestos "round robin" sistema, 
kiekviena komanda žais su kiekviena, 
ir pirmosios dvi komandos surinkusios 
daugiausia taškų žais finale dėl 
pirmosios vietos, Sporto Šventės 
uždarymo dieną.

Manome, kad pravedus varžybas 
pagal šią sistemą žiūrovų ir sporti
ninkų tarpe bus didesnis susidomė
jimas.
8. Trečiadienį, gruodžio 31 d. fina
linės krepšinio rungtynės, ir 3 vai. 
popiet dovanų įteikimas ir Sporto 
Šventės uždarymas.
7.30 vai. vakare šaunus Naujųjų Metų 
balius, Deakin Universiteto Recre
ation Hali. Kaina įskaitant smorgas
bord vakarienę, suaugusiems $ 20, 
jaunimui $ 15 asmeniui. Prašome visų, 
kurie yra numatę dalyvauti, iš anksto 
pasirūpinti bilietais. Gėrimus pasirū
pina patys.
9. Penktadienį, sausio 1 dieną, 1988 
m. 12 vai. atsisveikinimo iešminė 
Stasio ir Trish Šutų sodyboje.

Atveju Sporto Šventės programoje 
įvyks pakeitimų, apie tai bus pranešta 
spaudoje.

K. Starinskas - GLSK "Vytis" 
sekretorius

ganda. Vietoj "The Baltic Peoples" 
prašoma pasiūlyti australų mokykloms 
kitą knygą turinčią teisingus faktus.

Gruodžio 1 d. B. Jasaitienė susitiko 
su Adelaidės lietuvių mokyklų moky
tojais ir kultūrininkais. Mokytojai 
nusiskundė neturį tinkamų mokyklinių 
vadovėlių. Dabartiniai esą jau pasenę, 
vaikams neįdomūs ir apsunkiną dėsty
mą. Prašė B. Jasaitienę kreiptis į PL 
fondą ir prašyti, kad Jis skirtų premiją 
ir ragintų, kad kas nors parašytų 
tinkamą mokyklinį vadovėlį.

Posėdžio dalyviai prašė, kad Litua
nistikos Katedra daugiau Informuotų 
Australiją apie galimybes pasiusti 
jaunus žmones, bebaigiančius ar jau 
baigusius auštąjį mokslą, tolimesnėm 
lituanistinėm studijom.

B. Jasaitienė paaiškino, kad PL 
fondas iš palūkanų kasmet skiria 
ketvirtį milijono dolerių lituanisti
niam švietimui. Taigi esanti galimybė 
ir Australijos lietuviams gauti stipen
diją. Taip pat esanti galimybė 
studijuojantiems apsigyventi Čikagos 
lietuvių šeimose. Suinteresuotieji gali 
kreiptis į Katedros vedėją dr. B. 
Vaškelį.

Susirinkusius nustebino B. Jasai
tienės pasiūlymai: 1. Australijai 
perimti PLB valdymą ir 2. PLJ 
sąjungą (jungti į PLB valdybą... 
Nejaugi "lietuvybės smegenys" jau 
pavargo ar aptingo? Quo vadls 
Amerika?! b m

A. A.
ONUTEI MAKAROVIENEI

mirus, jos dukrą Nijolę ir Laimutę su šeimomis, sesę Nataliją ir jos 
dukteris Dalią ir Laimutę su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

J. ir P. Tallat - Kelpšai

Svariuose straipsniuose, progno
zėse ar analizėse yra paprastai 
nurodomi žinių šaltiniai ir statistikos 
duomenys. To pasigendu dr. J. Kuncos 
straipsniuose. Kaip pavyzdį galima 
pacituoti jo politinės apžvalgos "Azi
ja Ateities Galybės Centras? "M. P.”, 
1987. lapkr. 16 d. minimus kai kurių 
Azijos kraštų gyventojų skaičius ir 
tokius teiginius kaip: 
"Patriotizmas, šeimos vienybė ir 
menka įtaka marksistų ir tarpautinių 
spekuliantų sudaro idealias sąlygas 
veik neribotam Azijos progresui."

Nesiimu nagrinėti šiame sakinyje 
visų minėto autoriaus išreikštų min
čių tikslumo ar logiškumo, bet sunkiai 
kas bepatikės, kad marksistai turi 
"menljįą įtaką" Azijoje. Žemiau išvar
dinti Azijos kraštai turi marksistinę 
santvarką.
Kinijoje buvo 1985 m. apie 
1.034.750.000 gyventojų. Šiaurės Ko
rėjoj buvo 1986 m. apie 20.550.000 
gyventojų, Vietname buvo 1986 m. 
apie 61.595.000 gyventojų, 
Kombodijoje buvo 1985 m. apie 
6.232.000 gyventojų, Afganistane 
buvo 1986 m. apie 10.000.000 gy
ventojų, Viso: 1.133.127.000 gyven
tojų 

SPAUDOS SĄJUNGOJE
Gruodžio 6 d. Lietuvių klubo 

Bankstowne mažojoje salėje įvyko 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos dešimtasis metinis narių susi
rinkimas.

Minutės tyla pagerbti mirę Sąjungos 
nariai. Spaudos Sąjungos iždininkas A. 
Milašas peržvelgė finansų Spaudos 
Sąjungos raidą per pirmąjį jos gyva
vimo dešimtmetį. Susirinkimas patvir-
tino- finansinę apyskaitą ir naująjį 
valdybos sąstatą.

Iš senosios valdybos nebekandida- 
tuojant A. Migui ir ilgamečiui iždi
ninkui A. Milašui, valdybą sudaro: Dr. 
B. Vingilis, A. Adomėnas, A. Dudaitis, 
V. Jaras, V. Patašius ir K. Protas.

Susirinkimui pirmininkavęs dr. B. 
Vingilis pažymėjo, kad dėl įvairių 
įsipareigojimų jis yra numatęs iš 
Sąjungos valdybos pasitraukti, nepa
sibaigus sekančiai kadencijai.

I R AŠ T E N B U V A U

Spaudos Sąjungos metiniai susirin
kimai praeityje buvo labai populiarūs, 
gausūs dalyviais ir gana triukšmingi. 
Susirinkdavo virš pusės šimto narių.

MUSŲ DOSNIEJI
Kiekvienais metais Sydnejaus lietu

vių šeima Pranas ir Margarita 
Mikalauskai dalyvauja vietos sporto 
klubo "Kovo" parengimuose. Sporto 
Švenčių metu juos matome stadione 
sekančius mūsų sportuojančio jaunimo 
varžybas, kartu jie yra didžiausi 
finansiniai rėmėjai. Ir šiais metais P.ir 
M. Mikalauskai sporto klubui " Kovas" 
paaukojo 300 dolerių bet per klaidą 
buvo paskelbta netiksli suma.

Atsiprašome.

Gruodžio 19 d. šeštadienį, 8 vai. 30 
min. vakare, ukrainiečių salėje, Ho- 
barto lietuvių sporto klubas 
"Perkūnas" ruošia trofėjų naktį - 
balių.

("Statesman’s Yearbook", 124 ed., 
John Paxton, 1987-1988 edition)

Vien tik aukščiau paminėtuose 
marksistinės santvarkos kraštuose, 
net neįskaitant Sovietų Sąjungos 
Azijos dalies gyventojų skaičiaus, 
buvo gerokai virš bilijono. Visoje 
Azijoje, be Sovietų Sąjungos dalies, 
buvo apie 2.731.000.000 gyventojų 
1983 metais. (Whittaker's Almanak - 
1986-1987.)

Daleidus, kad per trejus metus 
gyventojų skaičius padidėjo ir ne 
marksistinės santvarkos Azijos kraš
tuose, tai galima teigti,’ kad 1986 
metais buvo Azijoje apie 
2.800.000.000 gyventojų. O tai reiš
kia, kad 40 procentų gyveno marksis
tinės santvarkos kraštuose. Tai didelis 
procentas ir nėra kaip dr. J. Kunca 
teigia "... menka įtaka marksistų..." 
Azijoje. Anaiptol!

P.S.: Nepamirškime, taip pat, kad 
Japonijoje veikia komunistinė te
roristų organizacija "The Red 
Guards" ir, Filipinuose vyksta nuola
tinė kova prieš krašte įsitvirtinusius 
komunistus.

Isolda I. Požėlaitė-Davls 
Pietų Australija

Norinčių kalbėti tautiečių pavardė
mis būdavo užpildyti sieksniniai sąra
šai. Tik laimingieji turėdavo progos 
tarti žodį, nes dauguma būdavo 
nutildomi Sąjungos surašytais para
grafais ir valstijos (statymais. Kritiš
kesnį jų žodį užgoždavo paragrafai, 
taisyklės, įstatymai.

Šiais metais pravėręs duris į 
Spaudos Sąjungos metinį susirinkimą
net apstulbau. Prie ilgo stalo sėdėjo 
septyni buvusieji Spaudos Sąjungos 
valdybos šulai, o narių tik saujelė. 
Suskaičiau ir pridėjęs savo "griešną” 
dūšią gavau velnio tuziną - trylika!

Matomai praėjusių metų susirin
kime dalyvavę nariai buvo "gardžiai 
pamaitinti" paragrafais, todėl šiais 
metais nesiteikė atvykti į susirinkimą.

Nespėjęs pajusti sėdynės kietumo, 
staiga išgirdau pirmininkaujančio žo
džius: "Ačiū už apsilankymą. Susirin- 
klmą laikau uždarytu."

Atsistojau ir nusivylimo paveiktas
Ištariau: "Dieve, padėk jiems..."

V. A.

Bilietai 15 dol. asmeniui, užsisakyti 
pas J. Paškevičių tel. 726 360.

Kviečiame dalyvauti.

PRANEŠIMAS

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
organizacinis komitetas gavo laišką iš 
Peter Falman Productions, kad į 
televizijos programą" Australia Live 
- The Celebration of a Nation" - 
ryšium su Australijos 200 metų 
sukakties minėjimu, bus (jungti ir 
mūsų nusiųstų lietuvių sportininkų 
nuotraukų epizodai.

Ta programa bus rodoma 1988 m. 
sausio 1 d. vakare per 9-tą. ABC ir 
SBS stotis ir tuo pat metu transliuo
jama į Europą, JAV-bes bei Paclfiko

III P.L.S. Ž. Org. komitetas
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:
E. Laurinaitienė NSW $ 10
St. Abramavičius NSW $ 5
A, Zienienė NSW $ 5
A. Šabrinskas Vic. $ 25
P. Česnienė Vic. $ 20
A. Grikepelis Vic. $ 10
B r. Šidlauskas NSW $ 25
S. Zablockienė W. A. $ 10
J. Jesulaitis Vic. $ 5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

J. Kružikas Vic.
J. Muskin NSW

CANBĖRROJE
BENDROS KŪČIOS

Canberros lietuvių klubas praneša, 
kad bendros lietuviškos kūčios įvyks 
klubo patalpose, ketvirtadienį, gruo
džio 24 d., 7 v.v.

Kaina: $ 5 asmeniui.
Norintieji dalyvauti prašomi užsi

registruoti ir užsimokėti klubo rašti
nėje nevėliau kaip iki penktadienio, 
gruodžio 18 dienos.

Klubo valdyba

MELBOURNE
"Mūsų Pastogės" prenumeratas Mel
bourne prieš ir po lietuviškų pamaldų 
priima Parapijos kiosko vedėjas Felik
sas Sodaitis.

Jam galite įteikti skelbimus, adresų 
pakeitimus ir per jį apsimokėti už 
padėkas ir užuojautas.

SYDNEJUJE
Gruodžio 23 d., trečiadienį, 10 vai. 

ryte, Lietuvių klube, Bankstowne, PLJ 
VI-jo Kongreso Studijų Dienų prele
gentai susitiks su Sydnejaus tautie
čiais. Manoma, kad jie kalbės ir 
atsakys į klausimus iki pirmos valan
dos popiet.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
susirinkti tuo pagerbiant didžiai 
gerbiamus svečius, paaukojusius laikų 
ir lėšas, kad atvyktų į tolimųjų 
Australijų.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE
K O N G R ES O 
RAMA L D OS

Gruodžio 20 d., sekmadienį, istori
nis momentas didingoje Sydnejaus St. 
Mary katedroje, 12 vai. 30 min. 
iškilmingos atidarymo pamaldos.

Šv. Mišias laikys J. E. vysk. Paulius 
A. Baltakis, O.F.M., su juo conceleb- 
ruos: prel. P. Butkus, kun. P. Martūzas 
ir svečias kun. A. Saulaitis.

Savo dalyvavimu mus pagerbs 
Sydnejaus arkivyskupas J. E. Edv. 
Clancy.

Pajuskime lietuvio kataliko pareigų 
- dalyvaukime pamaldose.
Jaunimas su mumis - tad ir mes su jais!

Tų dienų lietuviškų pamaldų Lid- 
combe bažnyčioje nebus.

PASVEIKINIMAS KŪČIOSE

Jau daug metų tęsiau lietuviškų 
Kūčių tradicijų 7 vai. vakare. 
Šiais metais darau naujų bandymų. 
Susikaupimo valandėlė bus Kūčių 
vakare 9 vai. per 2 EA radijo stotį. 
Gavau 15 min. slovakų programoje. 
Bus mano pasveikinimas skirtas para
pijiečiams ir svečiams perpintas 
Kūčių bei religinėm mintim ir 
apjungtas lietuviškų Kalėdinių gies
mių.

Tad Kūčių vakare gruodžio 24 d., 
ketvirtadienį per 2 E A radijo stotį (po 
slovakų programos) bus mūsų lietu
viška radijo valandėlė.

Priminkime vieni kitiems šį prane
šimų.

Prel. P. Butkus
Sydnejaus lietuvių kapelionas

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švie
timo ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisei su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais 
privalomais dalykais. Kiekvienas lie
tuvis jaunuolis-lė gali baigti austra
liškų gimnazijų su lietuvių kalbos 
pažymiu. Taip pat turi kiekvienas 
mokinys progos giliau susipažinti 
klasėje su lietuvių tautos kultūra ir 
istorija.

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbų 

registruojasi vasario 6 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Ashfield Boys High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto. Mokslas prasideda vasario 
13 d., šeštadieni, 8.30 vai. ryto, ten 
pat.

Dvyliktųjų metų studentams moks
las prasideda vasario 6 dienų.

Informacijai skambinti: 332 1471
A. Vesčiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių kursų vedėja.

Dė mesi oi

Svečių apgyvendinimo reikalu 
skambinti Apylinkės pirmininkui 
A. Ginūnui, tel: 787 4596.

dpeoeoeoooeeeeeoedxaoooeeeeooooeeeeseoeoeea

I Naujųjų Metų Sutikimo

BALIUS
j j įvyks Lietuvių namuose, North Melbourne gruodžio 31 d.
I | Geras orkestras, puiki vakarienė. Šampanas.
I I Stalus prašom iš, anksto užsisakyti pas: Agnę Kuncienę 857 5854,
I j Jonų Tamošiūnų 859 6291
l i Pradžia 8 vai. vak. Kaina $20.

1 1 Melbourne Apylinkės valdyba
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i SYDNEJAUS LIETUVIŲ I 
į NAMUOSE I

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWNTci. 708 1414 į

| DĖMESIO 6

1 Jaunimo Kongreso atidarymas įvyks gruodžio 20 d. sekmadienį - todėl | 
= Kalėdų eglutė klubo narių vaikams neįvyks. Užsirašę dalyvauti prašome S 
| atsiimti dovanas savo vaikams klubo raštinėje. 3

| KŪČIOS g

E Kūčios ruošiamos ketvirtadienį 7 vai. vakaro, dalyvaus ir Jaunimo š 
S Kongreso dalyviai. Visi norintys dalyvauti prašome užsirašyti Lietuvių g 
f klube. Paskutinė užsirašymo diena sekmadienis gruodžio 20. |
= Suaugusiems $12, vaikams iki 12 metų $ 8. =
g ....................................   |

Gruodžio 25 d. g
= kai.Edij itrmą dieną

klubas bus atidarytas nuo 12-30 p.p. =
= ►***♦**♦*♦**##♦*#♦#*##**#*###*#**#**♦#♦♦#*******#**********♦**************** =

Gruodžio 31 d. Ketvirtadienį 8 v. v. rengiamas |

NAUJU METU BALIUS •'
§ š

įėjimas $ 25 asmeniui - įskaitant vakarienę ir šampanų l;
Bilietai gaunami klubo raštinėje. •

= Klubas bus atidarytas Jaunimo Kongreso dalyvių registracijai į 
S gruodžio 18, 19, ir 21 dienomis nuo 9 vai. ryto. į
OmKxiiiMmianiHUiiiiioiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiHiiomiHMiiiioiiitiiiiiiiioiiiniHiuiioiiiiiiiHmDimwHtHO

SYDNEJUJE
GYVOJI PARAPIJA

Metai praeina, bet atminimai bran
gūs pasilieka.
Gyvi tebėra įspūdžiai Lietuvos Krikš
to 600 m. Jubiliejaus Sydnejuje.

Dar kartų dėkoju visiems, kurie 
padėjo organizuoti, kurie įdėjo daug 
darbo ir aukos. Ypač, suteikė mums 
dvasinio pakilimo meno formose o ir 
visiems , kurie pakilia širdim daly
vavo!

Sunku čia būtų pilnai įvertinti bei 
padėkoti, o ypač visus išvardinti... 
Tebūnie tai džiaugsmui ir garbei 
visiems, o ypač tiems, kurie savo 
pareigas uoliai atliko, ar suteikė 
pagalbos rankų, davė patarimo žodį - 
malda palydėjo!

Visa tai ženklina, kad Parapija 
gyva, kad veiklioji dvasia dar nemirus. 
0 tai ypač džiugina ir teikia vilčių ir 
mūsų ateities darbams, ir tiems 
uždaviniams kurie mūsų laukia jau 
dabar - dar šių metų pabaigoje.
Nes juk Parapija yra nuolat gyvas ir 

pulsėjantis gyvenimas - supintas iš

džiaugsmo ar liūdesio ir švenčių!
Advento giesmės ir varpai veda mus 

į Kristaus Užgimimo Šventę, bet jau 
šiemet jungiasi ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo VI Kongreso pradžia - 
Sydnejuje. Tai mums suteikia garbę, 
bet ir uždeda pareigas.

GANYTOJO SUTIKIMAS
į Jaunimo Kongresų ir su jaunimu 

atvyksta ir mūsų vyskupas J.E. Paulius 
Baltakis, bet jo sutikimui , jaunimas 
prašo Parapijos pagalbos. Priimkim 
kaip garbę šių pareigų.
Gruodžio 18 d. - penktadienį 

’Qantas" lėktuvu 8.45 m. ryte 
atvyksta vyskupas. į šį sutikimų 
kviečiu Bronių Genį atstovauti Para
pijų, o taip pat ir kartu organizacijų 
atstovus o ypač kuo daugiau moterų ir 
jaunimo pasipuošusių tautiniais - 
iškilmių rūbais.

Manau, kad pavyks įpareigoti 2EA 
ir TV reporterius, o gal ir spaudos 
atstovus. Laiko nedaug - ruoškimės !

Prel. P. Butkus

Jeigu nori 1988 m. nuvykti į Lietuvę - pasinaudok musų patarnavimu. 
Kainos pigiausios, sųlygos geriausios!

EASTER N TRAVEL

Mes paruošiame dokumentus giminėms, kad atvyktų į Australijų. Priimame 
užsakymus kelionei į Lietuvę, 10 dienų Vilniuje, priedas: kelionė autobusu į 
Rygę ir Talinę. 25 dienų kelionė $4.380.

Skambinti Jayne (02) 262 1144.

75 King St. 3-čias aukštas - kamb. 305 Sydney, NSW. Tel. (02) 262 1144.

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

Laidė jas Lietuvių Bundr ueaaads Spaudos Syjnnya

Redaktorius V. Augustinavičius
Leidėjo, adainistraeijos ir redakcijos adresas: P. O. Boa 550 

Bankstovn. N. S. V. 2200
Telefonai: Admioistraci įos 682 - 6628, Redakcijom (02) 70 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra.Rankraščiai negręžinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata, metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje aro paštu $ 55
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