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TIKINTIEJI GORBAČIOVUI — 
GRĄŽINKITE VILNIAUS 

KATEDRĄ SVEIKI ATVYKĘ
Iš Vilniaus gautas pranešimas ir 

kreipimasis i laisvojo pasaulio lietu
vius jungtis maldomis su tikinčiaisiais 
Lietuvoje, kad jiems būtų grąžinta 
Vilniaus Katedra. Visoje Lietuvoje, 
prie bažnyčių renkami parašai po šiuo 
tekstu: 
T.S.K.P. Centro Komiteto Generali
niam Sekretoriui, M. Gorbačiovui.

1987-ais metais, švęsdami Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukaktį, mes 
buvome nuliūdinti, kad negalėjome 
šio, mums brangaus jubiliejaus atšvęs
ti istorinėje Vilniaus Katedroje - toje 
vietoje kur prasidėjo lietuvių krikštas 
ir kur ilsisi vieno iš Lietuvos 
krikštytojų, Vytauto Didžiojo žemiš-

ATSISAKO B 
K ARI NĖS T

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad traukiamas karinėn tarny
bon lietuvis jaunuolis, Romas Že
maitis, atsisako duoti priesaiką sovie
tinei armijai. Kai Žemaitis buvo 
iškviestas prieš tris metus į karinį 
komisariatą, kaip šaukiamas privalo
mai karinei tarnybai, jį tuoj pat 
areštavo ir netrukus nuteisė 2 metams 
už religinės eisenos į kapines urgai.š- 
žavimą, Jis buvo paleistas 1986 m. 
lapkričio mėn. 12 d. iš Orienburgo 
^Pities, Čaškano lagerio, bausmę 
atlikęs tarp kriminalinių nusikaltėlių, 
ypatingai sunkiose sąlygose ir labai 
jauname amžiuje. Perduodame jo 
parašytą ir jau išsiųstą pareiškimą.

TSRS Gynybos Ministrui

Romo Žemaičio, Petro sūnaus, 1966 
m. gimimo gyvenančio Kybartuose, 
Ostrovskio 9

Pareiškimas

UŽDRAUDĖ V'

KGB pagrąsino suimti du vilniečius, 
kurie tikėjosi dalyvauti neoficialioj 
žmogaus teisių konferencijoj Maskvoj, 
praneša Lietuvių Informacijos Cen
tras. KGB pulkininkas Česnavičius 
gruodžio mėn. 8 d. perspėjo į 
konferenciją besiruošiančius vykti 
Antaną Terlecką ir Petrą Cidziką, kad 
jeigu jie bandys vakare traukiniu 
važiuoti į Maskvą, jie bus sulaikyti ir 
Maskvos nepasieks. Terleckas ir 
Cidzikas buvo painformuoti, kad jie
gali iš Vilniaus išvažiuoti tik gruodžio 
mėn. 15 d. konferencijai jau pasibai
gus.

Konferenciją sušaukė Glasnost 
spaudos klubas, kurį sudaro buvusieji 
sąžinės kaliniai ir kiti žmogaus teisių

TRAGIŠKA AFGANISTANO
SU K A KTI S

Kūčių dieną prasidėjo 9 metai, kai 
sovietų Sąjunga padarė invaziją į 
Afganistaną. Ir nesimato jokio karinio 
sprendimo. Pabėgėliai iš Afganistano 
tebebėga į Pakistaną. Afganai sako, 
kad žuvusiais pasiekė vieną milijoną, 
Diplomatai sako, jog afganų rezisten
cija sustiprėjo prieš sovietų pastatytą 
vyriausybę ir prieš pačią sovietų 
kariuomenę. Afganistano laisvės ko
votojams padeda amerikiečių teikia

kieji palaikai. Vilniaus Katedra, 
centrinė Lietuvos katalikų ir Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčia, jau daugiau 
kaip 35-eri metai paversta paveikslų 
galerija ir koncertų sale.

Ruošiantis Rusijos krikšto 1000- 
ties metų jubiliejui, tikintiesiems 
provoslavams buvo sugrąžintas Mas
kvos Danilovo vienuolynas.

Prašome, kad minint Lietuvos 
krikšto 600-tų metų jubiliejų ir mums 
būtų sugrąžinta centrinė mūsų krašto 
šventovė, Vilniaus Katedra.

Pasirašo: Lietuvos Katalikai
1987 - Lietuvoj Krikšto 

Jubiliejaus Metai. ,(ELTA)

RI VERSTI NI-'.S
AR N YDOS

1987 m. gruodžio mėn. 6 d. 
Vilkaviškio rajono karinio komisariato 
raginimu esu kviečiamas atlikti priva
lomą tarnybą tarybinėje armijoje. 
1984 m. lapkričio mėn. 12 d. už savo 
religinius įsitikinimus buvau neteisė
tai areštuotas ir kartu su kun. Jonu- 
Kąstyčiu Matulioniu nuteistas dve
jiems metams laisvės atėmimo. Bet 
kokį religinės laisvės suvaržymą 
laikau neteisėtu, nesuderinamu nei su 
TSRS Konstitucija, nei su Tarptautine 
Žmogaus Teisių Deklaracija. Kadangi 
mano atvejis nebuvo vienintelis, todėl 
protestuodamas prieš kun. Alfonso 
Svarinsko, kun. Sigito Tamkevičiaus 
bei kitų sąžinės belaisvių neteisėtą 
laikymą tarybiniuose lageriuose, at
sisakau priimti karinę priesaiką. Dėl 
tos pačios priežasties, ir pačią karinę 
tarnybą tarybinėj armijoj laikau 
neteisėta, man primesta prievarta.

Romas Žemaitis
1987 m. gruodžio mėn. 5 d.

KTI Į MASKVĄ

gynėjai. Konferencijai visokiais bū
dais trukdoma. Trys ukrainiečiai ir 
vienas armėnas Lvove buvo suimti 
traukinyje pakeliui į konferenciją už 
tariamą narkotinių medžiagų laiky
mą. O kai rengėjai Maskvoj susirinko 
prie jų išnuomuotos salės, ją rado 
užrakintą su iškaba "Uždaryta valy
mui”. Nebuvo išduotos vizos visai eilei 
dalyvių, kurie būtų norėję atvykti iš 
Vakarų kelti žmogaus teisių klausi
mus, įskaitant Pabaltijo kraštų teisę į 
tautos apsisprendimą. Pagal "New 
York Times," į konferenciją susirinko 
apie 90 dalyvių; jų tarpe žmogaus 
teisių gynėjai iš JA V-bių, Čekoslova
kijos ir Švedijos.

ma parama, o ypač priešlėktuvinės 
nešiojamos branduolinės raketos. Šį 
karą pradedama vadinti Maskvos 
"Vietnamu".

NE KAS LAIMĖS, BET KAS 
ILGIAU IŠSILAIKYS

"Mūsų karas prieš rusus niekada 
nebuvo klausimas kas laimės ar 
pralaimės kovą, bet buvo klausimas,

Užjūrio garbingus svečius J. E. vyskupą Paulių Baltakį, OFM ir P.L.B. 
pirmininką Vytautą Kamantą atvykusius į VI—jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Sydnejaus aerodrome pasitiko gausus būrys vietos lietuvių.

Iš kairės: Sydnejaus lietuvių klebonas, prelatas Petras Butkus, M.B.E., J. E. 
vyskupas Paulius Baltakis, OFM, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir svečiams gėles įteikusios Jadvyga Mickienė ir Elvira 
Belkienė.

kas ilgiau išsilaikys", sako brig. 
Rahmatulah Safi, kuris yra vienas 
rezistencijos vadų. "Bet mūsų kovos 
Afganistane yra klasiško partizaninio 
karo pavyzdys. Ir jei mes dar galime 
kovoti, mes laimime". Sovietų okupa
cija, pradeda devintuosius metus, 
niekada afganams nebuvo lengva. 
Pasauliui sužinoti, kas darosi Afganis
tano viduje, yra labai sunku. Konflik
tas reikalauja nuolatinės kraujo au
kos. Sovietai nepajėgė sutriuškinti 
rezistencijos. Rezistencijos kovoto
jams pasidarė daug sunkiau kovoti, 
nes sovietai laikosi tik miestuose. 
Majaheddin (partizanai - laisvės 
kovotojai) persiorganizavo ir pradėjo 
pulti mažesnius miestus ir Sovietų 
mažesnius militarinius centrus.

Afganistano laisvės kovotojai po 
mūšio savo žemėje grįžta poilsiui i 
Pakistaną.

KOMUNISTAI VALDO TIK 
TREČDALĮ

Sovietams televizija priminė karinę 
realybę, kurie jau 8 metus turi kovoti 
Sovietų Kabulo reporteris pripažino, 
kad K host miestą partizanai kontro
liuoja jau kelis metus. Iki šiol sovietai 
nieko neminėjo savo žmonėms apie 
esamą padėtį Afganistane. Bet šį 
kartą pasakė, kad su amerikiečių 
"Stinger" raketomis padaryta daug 
žalos ir vyriausybė negalinti to 
sukontroliuoti. Vakarų diplomatai 
pastebi, kad šiais metais laisvės 
sukilėliai dominavo Afganistano ko
vose. Najibullah, kalbėdamas komu
nistų partijos konferencijoje,.pasakė, 
jog jo vyriausybė kontroliuoja tik 
vieną trečdalį Afganistano teritorijos, 
tai reiškia, kad laisvės kovotojai 
Majaheddin kontroliuoja du trečdalius 
Afganistano, apie tai praneša " Fran
ce - Presse" agentūra.

VISUOMENĖS PARUOŠIMAS

Šis sovietų sprendimas parodyti 
savo žmonėms per televiziją Khost 
miesto apylinkėje kovas ir žiaurius 
mūšius yra niekas kitas, kaip paruoši
mas sovietų visuomenės, kad raudo
noji armija pasitrauks. Sovietų žiniose 
vis rašoma apie sunkias sovietų karių 
sąlygas ir pasiaukojančias kovas. 
Piliečiai turi žinoti, kaip žiauru yra 
Afganistane.

"Pravda" savo sekmadienio laidoje 
rašė, jog sovietų dalinių sugrąžinimas 
į Sovietų Sąjungą priklausąs nuo 
Washingtono, bet tai esą galima 
padaryti nelaukiant net 12 mėnesių.

"Draugas”

MANILA

Filipinų prezidentė Aquino ragino 
savo tautą melsti taikos Ir ramybės, 
artėjančių savivaldybių atstovų rin
kimų metu, kurie vyks sekančią 
savaitę. Kariuomenės atstovai prane
šė, kad jau yra nužudyti trys, turėję 
dalyvauti rinkimuose, kandidatai.
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SMŪGIS RAGAN 
I NI CI AT O

Pasirodo, kad Australija dar nėra Š. 
Amerika ir teisingumo principai nėra 
mindomi kojom dėl Įtakingų mažumų 
spaudimo. Jau paskelbtas žydų vado 
L. Caplan pranešimas, kad tuoj pat 
būsiąs priimtas War Crimes Amend
ment Bill ir jau bus neužilgo teisiami 
pirmieji, neva tai, karo nusikaltėliai, 
nelauktai neišsipildė dėl opozicijos 

‘senatorių pasipriešinimo dar prieš 
pradedant diskusijas.

Mr. Bowen ir jo pagelbininkai 
Greenwood ir Temby, buvo nemaloniai 
nustebinti nevien anksčiau paskleistų 
informacijų apie karo nusikaltimų 
tikrovę tarp parlamentarų, bet ypač 
aštrios to įstatymo kritikos "News 
Weekly" savaitraštyje ir Adelaidės 
Bendruomenės pirmininko atsišaukimo 
į senatorius atmesti šį įstatymą 
(paskelbtas "The Australian"). Sku
biai įvyko pasitarimai tarp valdžios 
atstovų attorney-general L. Bowen ir 
teisingumo ministro Michael Tate su 
opozicijos attorney-general Peter 
Reith ir opozicijos senato vadu sen. 
Chaney, kad išvengti, ko gero, to 
įstatymo atmetimo. Prieita prie kom
promiso įstatymo projektą perduoti 
nuolatiniam senato komitetui teisin
gumo ir konstituciniams reikalams, 
kad jis (komitetas) ištirtų: 1) Ar 
įrodoma medžiaga gauta iš užsienio, 
ypač iš Sovietų Sąjungos, galėtų 
turėti pakankamai vertės teismo 
procesų pradėjimui, 2) Jei taip, tai

U MEDŽIOKLĖS 
RI A MS

kokiu būdu ta medžiaga būtų ren
kama, kaip ji būtų pristatyta australų 
teismui ir kaip būtų užtikrinta, kad 
kiekvienam teisme būtų išlaikyti 
normalūs Australijos teisės stan
dartai.

Reikia pridėti, kad tas pats minėtas 
senato komitetas jau anksčiau yra 
atsiliepęs neigiamai į kai kurias 
įstatymo projekto dalis. Nebūtų 
nuostabu, kad šis įstatymo projektas 
būtų apvalytas nuo gudrybių pavarto
jimui paliktų spragų, kurias Mr. 
Bowen parlamente atsisakė pataisyti. 
Sovietų įrodomos medžiagos klausimo 
tyrinėjimui, minėtas komitetas turi du 
mėnesius laiko. Kad palengvinti šį 
darbą, Melbourno L.B. valdyba skubiai 
pasiuntė jam filmą rodantį šitą KGB 
liudininkų apklausinėjimą okupuotoj 
Lietuvoj.

Tai gražus Australijos lietuvių 
laimėjimas, kurį be reikalo mažina 
Fed. Baltų Tarybos pirmininko pasi 
rašytas viešas pranešimas, kuriame 
trijų šito krašto lietuvių valdybų 
pastangos vadinamos "meškos patar
navimu". Prisimenant Fed. Baltų 
tarybos pakartotinai padarytas klai
das, kurios net ir parlamente buvo 
panaudotos prieš mus ir, taip pat, 
Krašto valdybos raginimą tuoj pat 
nutraukti bet kokį kreipimąsi į 
politikus ar valdžią karo nusikaltėlių 
reikalu (reikia manyti Fed. Baltų 
Tarybos iniciatyva, yra klausimas, ko 

iš tikrųjų ji, Baltų Taryba, siekia 
tokiais pranešimais. Ko ji siekia tokia 
gynimo taktika? Pasigirti "Mūsų 
Pastogėje", kad dėka susitarimo su 
žydais ji išgavo iš valdžios įstatymo 
projektą, kuris Adelaidės,Sydnejaus, 
Melbourno Apylinkių valdybų, Infor
macijos Centro, atskirų asmenų ir, 
pačiu paskutiniu momentu, net pačios 
susigriebusios Krašto Valdybos pa
stangomis buvo nusiųstas jo peržiūrė
jimui, tikrai nebuvo pagrindo. Fed. 
Baltų Taryba atsiekė pozityvių re
zultatų, mūsų šmeižėjams: žydams 
davė progą pareikšti, kad baltai 
pritaria tokio įstatymo įvedimui, kad 
priima sovietų įrodomą medžiagą, jei 
ji bus patikrinta. Ar ta Taryba nežino, 
kad niekas KGB medžiagos neturi 
kaip patikrinti? Kodėl ji rašo spaudoje 
apie galimybę išduoti asmenis Izrae
liui? Ko ji galų gale mėgina nutildyti 
ginančius šitą bylą kada to gynimo 
pasėkoj pradeda eiti niekais žydų 
vadų pastangos išgauti įstatymą 
apeinantį teisės principus, kad tik 
galėtų keršyti?

Fed. Baltų Tarybos straipsnyje 
atsispindi didžiausia baimė, kad už 
teisybę gynimo akcijoj žydams galėtų 
apšaukti antisemitais. Tik toks pigus 
švaistymasis antisemitizmu negali mus 
sustabdyti nuo teisingo mūsų reikalo 
gynimo. Jei žydų vadai nori surasti 
tikruosius antisemitizmo skleidėjus, 
jiems nereikia toli ieškoti: tegul 
pasižiūri į veidrodį ir juos pamatys... 
Mėgindami priversti svetimų kraštų 

valdžias įvesti įstatymus ne nusikal
tėlių nubaudimui, bet žmonių perse
kiojimui už bet kokią kainą, kad 
patenkinti savo keršto instinktus, jie 
kelia neapykantą prieš visai nekaltus 
žydus, kurie neturi nieko bendro su jų 
vadų intrigomis.

Politinių "linijų" autoriams ir 
diplomatijos "autoritetams" kurie 
tvirtino, kad čia jau valdžios nutarta 
ir neverta daugiau dėti bereikalingų 
pastangų, karo nusikaltėlių bylos eiga 
galėtų būti pamoka, kad niekada 
nereikia nuleisti rankų prieš klastą ir 
neteisybę, kad lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. Tas pats ir kritikams tektų ir 
"labai blogos anglų kalbos" vartojimo 
kai kuriuose memorandumuose. Vis tik 
tie, jų nuomone, nediplomatiški raši
niai, australų buvo įvertinti visai 
kitaip, kaip matome rezultatų. Daug 
naudingiau, kad ir sunkiau, būtų 
įsijungti į naudingą darbą tokiems 
negatyvizmo atstovams. 0 to darbo 
begalės. Karo nusikaltimų marksistų 
- sionistų išprovokuota situacija yra 
reliatyvios reikšmės reikalas, kuris 
sukasi ne apie pačius nusikaltėlius, 
bet apie KGB kišimąsi į demokratinių 
kraštų teismo procesus ir tuo teisin
gumo principų nepaisymą. Mūsų 
pagrindinis darbas yra Lietuvos lais
vės reikalo kėlimas, nuo kurio 
komunistų - žydų intrigos neturėtų 
nukreipti mūsų dėmesio.

Dr. Jonas Kunca

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

Šių metų gruodžio trečiąją pas 
filologijos mokslų kandidatą Algi
mantą Vaišnorą į namus atvyko trys 
moterys, pasisakė esančios iš penktos 
butų eksploatacijos tarnybos, norin
čios pasikalbėti dėl jo dalyvavimo 
rugpjūčio 23-čios demonstracijos Vil
niuje ir lapkričio 18 d. Latvijos 
Nepriklausomybės 69-ųjų minėjimo 
Rygoje, o, taip pat, dėl būsimos 
Vasario 16-tosios demonstracijos. 
Vaišnoras atsisakė jas įsileisti į butą 
kalbėti šia tema.

Šių metų gruodžio 9-tają pas 
Vaišnoro žmoną Teofiliją, dirbančią 
Vilniaus pieno kombinate pameistre, 
atvyko KGB darbuotojas, kuris nesi
teikė prisistatyti pavarde, bet klausi
nėjo kur dirba jos vyras, ar parneša 
namo visus uždirbtus pinigus ir 
maždaug kiek. Priekaištavo, kad 
rugpjūčio 23 d. jis su vaikais dalyvavo 
demonstracijoje prie Adomo Micke
vičiaus paminklo, minint Molotovo - 
Ribbentropo pakto metines. Jos vyras 
Algimantas ten, esą, elgėsi labai 
agresyviai. Jos kaip žmonos pareiga: 
sudrausminti savo vyrą.

"Vyturio" leidykla, inspiruojama 
KGB, "Drausmindama” Algimantą 
Vaišnorą už dalyvavimą rugpjūčio 23- 
čios demonstracijoje, išbraukė iš 
išspausdinto 1988 metų literatūros 
išleidimo plano, jo verstą iš italų 
kalbos, Džiovanio Vergos romaną 
"Kalnų Karbonarai".

BLAIVININKAI PAGERBĖ 
PASMERKTUOSIUS

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad blaivininkų grupė Vil
niuje į garbės narius priėmė tarybinėj 
spaudoj šmeižiamus Robertą Grigą, 
Nijolę Sadūnaitę ir Gražulių šeimą. 
1987 lapkričio 22 d. įvykusiam 
susirinkime, didelė dalyvių minia, apie 
keli šimtai, šį siūlymą priėmė su 
plojimais ir "valio" šauksmais. Atseit 
ten dalyvavusiems, "didžiausią įspūdį 
padarė, kad pasmerktuosius, paže
mintuosius viešai reabilitavo ir dar į 
"Mūsų Pastogė" Nr. 1 - 2 

garbės narius įrašė." Grigas, Sadū- 
naitė ir Gražuliai yra puolami 
tarybinėj spaudoj už dalyvavimą 
demonstracijose ir už vadinamą reli
ginį "ekstremizmą".

Bet, Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis, šis blaivininkų susirinkimas 
beveik ir neįvyko. Nors blaivininkų 
sąjūdis nėra uždraustas, visokiais 
būdais jam yra trukdoma. Kaip pvz., 
šis susirinkimas turėjo įvykti vieno 
restorano salėj Antakalnyj, bet buvo 
perkeltas kitur, nes paskutinę valandą 
buvo "atšauktas". Dėka geros valios 
žmonių, kurie užleido jų privačiai 
užsakytą salę kitam restorane Lazdy
nuose, blaivininkų susirinkimas neiš
iro, o įvyko.

Ten atšventė blaivininkų pirmi
ninko inžinieriaus Kančio 60 m. 
sukaktį. Jis pasakojo kaip buvo KGB 
pulkininko Česnavičiaus perspėtas už 
tai, kad per vieno blaivininko laido
tuves teigiamai atsiliepė apie rugpjū
čio 23-čiąją. Kančys Česnavičiui 
atsakė, kad paminėti aukas nėra 
nusikaltimas..

DĖL TIKėJIMO UŽKIRSTAS 
KELIAS Į MOKSLĄ

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad saugumas jaunai lietuvaitei 
užblokavo kelią į aukštuosius medici
nos mokslus, nes ji rašė Kalėdinius 
sveikinimus kunigams - kaliniams, bei 
kaip tikinti, atsisakė vykdyti ateisti
nius auklėjimo darbus. Perduodame jos 
parašytą pareiškimą.

Suvienytų Nacijų Organizacijos 
humanitarinių reikalų komisijai * 
Nuorašai: Generaliniam Sekretoriui 
Gorbačiovui, TSKP Švietimo Minis
terijai, LTSR Švietimo Ministerijai 
Nuo Gudaitytės Marytės, gyvenančios 
Prienų rajone, Skersabalio kaime

PAREIŠKIMAS
Po keletos metų varginančio ir 

beprasmiško susirašinėjimo su tarybi
nėmis instancijomis ir praradus bet 
kokią viltį, kad mano klausimas būtų 
teisiškai išspręstas ir atstatytas 
teisingai mano atžvilgiu, savo skriau
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dą nusprendžiau įšdėstyti tarptau
tinėms organizacijoms giliančioms 
žmogaus teises.

1983 m. rudenį įstojau mokytis į 
Kauno Prano Mažylio Medicinos 
Mokyklą. Ją baigiant, 1985 m., šios 
mokyklos direktorė pasiuntė mane į 
Kauno miesto saugumo rūmus pas 
saugumietį Jotvą. Jis pokalbio metu 
pasakė, jog mokytis daugiau negalė
siu, kadangi esu parašiusi kunigams - 
kaliniams sveikinimus. Buvau tardoma 
ir gąsdinama. Mokyklos direktorė 
Tamašauskienė sakė.kad ji pati manęs 
iš mokyklos nepašalintų, bet to 
reikalauja saugumas ir ji privalo 
vykdyti įsakymus. 1985 m. balandžio 
mėn. 9 d. pagal įsakymą nr. 198, buvau 
pašalinta iš Kauno Prano Mažyliaus 
Medicinos Mokyklos už veiksmus 
nesuderinamus su tarybinio moksleivio 
elgesiu. 1985 balandžio mėn. 12 d. su 
tėvu nuvažiavau į Aukštojo ir 
Specialaus viduriniojo mokslo minis
teriją. Mus priėmė Švietimo Ministeri
jos darbuotojas Stanys. Jis paaiškino, 
jog pašalinta esu teisingai, tačiau 
sekančiais metais mokyklą galėsiu 
pabaigti. Po to,mane iškvietė kažkoks 
pareigūnas pavarde Šnipas. Jis aiš
kino, jog laiškų rašymas kunigams 
Sigitui Tamkevičiui ir Alfonsui Sva
rinskui yra didelis nusikaltimas. Tai 
yra anti-tarybinė veikla. Aš ir mano 
tėvas esame ekstremistai. Todėl mano 
pašalinimas yra teisingas.

Tais pačiais metais gegužės mėn. 
kreipiausi į TSRS CK Generalinį 
Sekretorių M. Gorbačiovą prašydama 
leisti baigti mokyklą. Atsakymas buvo 
neigiamas. 1986 m. balandžio mėn. 4 
d. vėl nuvažiavau į Aukštą Specialią 
Vidurinio Mokslo Ministeriją. Stanys 
liepė važiuoti į Kauno Prano Mažylio 
Medicinos Mokyklą. 1986 balandžio 
mėn. 5 d. nuvykau ten. Mokyklos 
direktoriaus pavaduotojas Grigas sa
kė, jog šioje mokykloje mokytis 
negalėsiu ir patarė važiuoti į kurią 
nors kitą medicinos mokyklą. 1986 m. 
balandžio mėn. 11 d. nuvykau į Utenos 
Medicinos Mokyklą. Mokyklos direk
torė sužinojusi visą apie mane tik 
stebėjosi, kaip aš dar galiu dirbti 
vaikų darželyje, ir mokytis nepriėmė.

Liepė kreiptis į Kauno Prano Mažylio 
Medicinos Mokyklą. Tais pačiais 
metais dar kartą kreipiausi TSRS KP 
Generalinį sekretorių Gorbačiovą 
prašydama leisti pabaigti Medicinos 
Mokyklą. Iš Švietimo Ministerijos 
gavau pakartotinai neigiamą atsaky
mą.

1987 m. rudenį bandžiau įstoti į 
Šiaulių Medicinos Mokyklą. Stojamųjų 
egzaminų laikyti negalėjau, nes tuo 
laiku gulėjau ligoninėje. Dokumentus 
nuvežiau po stojamųjų egzaminų 
rugpjūčio mėn. 24 d. į Medicinos 
mokyklą buvau priimta. Konkreti 
stojamųjų egzaminų data nebuvo 
pasakyta. Spalio mėn. 5 d. gavau 
studentės pažymėjimą, taigi buvau 
taktuojama kaip Šiaulių Medicinos 
Mokyklos studentė. Grupėje gavau 
pareigas: rūpintis grupės ateistiniu 
auklėjimu. Lapkričio mėn. 30 d. įvykus 
grupės susirinkimui, nuo šių pareigų 
atsisakiau, motyvuodama jog esu 
tikinti. Tą pačią dieną, po susirinkimo, 
į namus kur gyvenu, atvažiavo grupės 
vadovas ir dar trys išgrupės studentai. 
Paaiškino, jog lanko visus moksleivius. 
Aprašė gyvenimo sąlygas, klausinėjo 
ar nesilanko kokie pašaliniai žmonės, 
surašė grupės mergaičių pavardes, 
kurios lankėsi pas mane. Gruodžio 
mėn. 1 d. buvau iškviesta pas 
mokyklos direktorių. Direktorius pa
aiškino, jog esu pašalinta iš mokyklos, 
o be to, esu dar nepriimta į mokyklą, 
kadangi nesu laikiusi stojamųjų egza
minų. Todėl privalėjau atsiimti doku
mentus. Tikroji pašalinimo priežastis 
yra ta, kad atsisakiau dirbti ateistinį 
darbą.

Man nesuprantama, kaip labiau 
galima pažeminti tikintį žmogų pri
verčiant jį dirbti prieš savo įsitiki
nimus. Noriu paklausti išreklamuotos 
tarybinės "demokratijos" skelbėjų, 
kurie taip garsiai šaukia, kad kiekvie
nas tarybinis pilietis, nežiūrint jo 
įsitikinimų, rasės ar luomo, turi teisę į 
mokslą ir darbą - ko vertas šis garsus 
šūkis? Kaip visa tai galima suderinti 
su Tarybine Konstitucija ir kitais 
tarptautiniais įsipareigojimais žmo
gaus teisių atžvilgiu?
Marytė Gudaitytė 1987 gruodžio 10
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VYTAUTAS K A ME A NT AS 
SYD NEJUJE

Prieš Naujuosius Metus, gruodžio 
mėnesio 18 dieną Sydnejaus aerodro
me, lietuviai pasitiko i VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą atvyku
sius svečius iš kitų šalių.

Organizacijų atstovai, moterys lie
tuvių tautiniais rūbais pasirėdžiusios, 
pagal seną tradiciją su duona ir druska 
sutiko J.E. vyskupą Paulių Baltakį, 
OFM ir PLB pirmininką Vytautą 
Kamantą su žmona Gražina Kaman- 
tiene. Sydnejaus lietuvių klebonas 
prelatas P. Butkus spaudos atstovams 
skirtoje salėje, visiems pasitikusiems 
pristatė garbingus svečius.

Vytauto ir Mildos Bukevičių na
muose susitikome su V. Kamantų, 
kuris mielai sutiko pasidalinti mintimis 
su "Mūsų Pastogės" skaitytojais.

Iš kairės: Gražina Kamantienė, Milda 
Bukevičienė, Vytautas Kamantas ir 
Vytautas Bukevičius.

V. K. į Australiją atvykau jau 
trečią kartą. Ir man ir mano žmonai 
Gražinai visada yra malonu apsilan
kyti krašte kur lietuviai tokie svetingi 
ir draugiški, vieni iš veikliausių 
politinėje, kultūrinėje ir Bendruo
menės veikloje.

V. A. Kaip ilgai būsite Australijoje 
ir kokį esate numatęs maršrutą?
V. K. Australijoje būsime iki gruodžio 
mėn. 31 d. Mano užduotis dalyvauti 
VI-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidaryme Sydnejuje. Kartu 
su atvykusiu Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininku Gintaru Grušu 
ir Australijos Jaunimo Sąjungos pirmi
ninku Andrium Vaitiekūnu, Kon
greso organizacinio Komiteto nariais 
dalyvausime pasitarimuose ir kituose 
renginiuose. P.L.B. valdyba šio Kon
greso darbui yra paskyrusi 40.000 
dolerių sumą, tas man leidžia ir 
įpareigoja sekti jaunimo Kongreso 
darbo eigą.

V. A. Ar esate numatęs aplankyti 
visas didesnes Australijos lietuvių 
Apylinkes?
V.K. Dėl savo tarnybos, negaliu ilgai 
užtrukti kelionėje. Visas Apylinkes 
aplankyti, deja, negalėsiu. Būsime 
Sydnejuje ir Melbourne.

V. A. Kaip jums yra žinoma, P.L.B. 
valdybos narys Mykolas D rungą lan-. 
kėši Lietuvoje. Iš okupuotos Lietuvos 
spaudos informacijų, sužinojome, kad 
M. Drunga yra pažadėjęs Lietuvos 
istorinių, architektūrinių paminklų 
restauravimui, finansinę paramą. Ar 
nebūtų buvę prasmingiau pasiūlyti 
finansinę paramą Lietuvoje ir tremty
je esantiems politiniams kaliniams?

V. K. Turiu pareikšti, kad Mykolas 
Drunga, lankymosi Lietuvoje metu, 
nebuvo PLB valdybos narys ir jo 
padaryti Lietuvoje pažadai PLB 
valdybos neliečia.

V. A. Teko girdėti, kad M. Drunga 
šiuo metu yra PLB valdybos narys. Ar 
tai tiesa?
V. K. Taip. M. Drunga grįžęs iš 
kelionės į Lietuvą, pareiškė pageida

vimą sugrįžti į PLB valdybą ir buvo 
priimtas 1987 metų birželio mėnesį.
V. A. Artinasi VII-asis Pasaulio 

Lietuvių Seimas, ar galite pasakyti 
kur bus nauja PLB valdyba?

Valdybos narė B. Jasaitienė užsimi
nė, kad ateityje valdyba galėtų būti ir 
Australijoje?

V. K. Šiuo klausimu pasitarimų 
nebuvo. Sekančią valdybos buvimo 
vietą nustato Seimo atstovai, kurie 
šiais metais suvažiuos į Torontą 
Kanadoje. Devyniolika kraštų atsto
vaus 140 atstovų, bus aptarta buvusi 
valdybos veikla ir nustatytos gairės 
ateičiai.

Kviečiu visus Australijos atstovus į 
Seimą, kurių yra dvylika su Australi
jos Lietuvių Bendruomenės pirminin
ke D. Baltutiene ir Australijos 
Jaunimo Sąjungos pirmininku A. Vai
tiekūnu, dalyvauti Seimo suvažiavime. 
Be Seimo, Toronte vyks Kultūros 
Kongresas, Septintoji JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų ir Tautinių Šokių 
Šventė.

V. A. Iškėlus PLB valdybą iš 
JAV ar nesusidarytų finansinių sun
kumų?
V. K. kas liečia finansinę padėtį, 
sunkumų nebūtų.
PLB Fondas turi tikslą - remti visą 
Pasaulio Bendruomenės vaiklą. Da
bartinę Fondo valdybą sudaro:
V. Kamantas - pirmininkas, Nijolė 
Balzarienė - reikalų vedėja ir Juozas 
Lukas - iždininkas.

Šis Fondas tęs savo darbą ir toliau 
kaups lėšas, nežiūrint kurioje valsty

LIETUVAITĖJ

Atvirai pasakius, kai visai atsitik
tinai perskaičiau Melbourne laikraš
tyje "The Age", gruodžio 23 d, 
straipsnį: "Protein found in eels could 
point way to treatment of osteopo
rosis", labai susidomėjau, nes kaip 
moteris, ir aš calciumo sumažėjimo 
organizme ligai turiu pasislėpusi 
baimės kruopelę.

Straipsnį labai atidžiai perskaičiau 
ir sužinojau, kad melbourniškė moksli
ninkė, Aldona Butkutė, dirba Mel
bourne "Howard Florey" institute, 
yra prie to proteino atradimo didele 
dalimi prisidėjusi. Ją susirado "The 
Age" korespondentas ir ji jam yra 
pasakiusi, kad šito atradimo rezultatą 
galima prilyginti prie žvaigždės sura
dimo.

Tyrinėjimo darbas su unguriais buvo 
pradėtas 1980-tais metais prie jo 
dirba dar šeši mokslininkai.

Surastas proteinas, kuris reguliuoja 
ir kontroliuoja skysčius žuvų kau
luose. Šis atradimas yra labai svarbus. 
Jis didina galimybę surasti panašią 
substanciją, kuri pagydytų žmonių 
ligas, kuriomis galima susirgti dėl 
blogo kalciumo reguliavimo, kaip pav., 
osteoporosis. Ši dažnai sutinkama liga 
pasireiškia kaulų išretėjimu, kas 
sukelia didesnį kaulų lūžimų pavojų, 
ypatingai vyresnio amžiaus moterims.

Atradus kaip proteiną išskirti, 
valyti ir vegetatyviai dauginti (clo
ning), rezultatas šio mokslinio darbo 
buvo paskelbtas Amerikos moks
liniame žurnale, "Molecular and 
Cellular Endocrinology".

Mokslo problemos yra akademinės 
srities dalykas, kuris per paskutiniuo
sius dešimtmečius pasiekė gražių 
laimėjimų visame pasaulyje. Tokio 
pobūdžio sėkmę daugiausiai lemia 
mokslininkų pasiaukojimas darbui, 
neskaičiuojant valandų.

Pažiūrėjus į ramią, orią moksli
ninkę, Aldoną Butkutę objektyviai, 
lengva pastebėti, kad jos iniciatyva 
reiškiasi ir lietuviškuose reikaluose. 
Lietuvybė nėra jai užmiršta žemė.

bėje bus PLB valdyba.
V. A. Šiais metais, birželio mėnesį, 

baigiate savo penkerių metų 
kadenciją PLB valdyboje. Būtų įdomu 
išgirsti Jūsų ir valdybos 
reikšmingiausius darbus.

V. K. Buvo atlikta nemaža darbų 
kultūrinėje, švietimo ir politinėje 
srityje. Bene svarbiausia yra tai, kad 
įvykdėme Seimo nutarimą - įsteigėme 
Čikagos universitete lietuvių kalbos 
Katedrą, įmokėdami pereitų metų 
lapkričio mėnesį paskutinį mokestį. 
Bendra suma buvo 600.000 dolerių. 
Reikia pažymėti, kad Australijos 
lietuviai, taip pat, dosniai ir gausiai 
dalyvavo Katedros įsteigimo 
finansavime.

Šia proga PLB valdybos vardu, 
visiems Australijos lietuviams 
prisidėjusiems prie lietuvių Katedros 
įsteigimo, tariu nuoširdžią padėką. 
Vienam iš uoliausių aukų rinkėjui 
Broniui Stašioniui bus įteikta raštiška 
padėka.

Kitas gal nemažiau reikšmingas 
valdybos darbas yra finansinė parama 
Vasario 16-tos gimnazijai ir jos 
moksleiviams. Čia milžinišką darbą 
atliko valdybos narė Birutė 
Jasaitienė. Ji pati nuvyko į Pietų 
Ameriką, įtikino ir rado naujus 
mokinius, rūpinosi jų kelione į 
gimnaziją ir kartu vadovavo aukų 
rinkimui komitete. Sunku būtų 
išvardinti visus darbus nuveiktus per 
tokį ilgą laikotarpį. Visi kas seka 
lietuvių spaudą tiek JAV, tiek 
Australijoje, kuri beje yra antra 
pasaulyje prenumeratos gausumu, 
galėjo pilnai įvertinti mūsų veiklą.

V. A. Malonu paminėti, kad

MO KSLI NI N K Ė

Aldona Butkutė

Jau daug metų ji tyliai, beatodai
riškai dirba net keliose organizacijose 
iš karto. Jai tas gerai sekasi, nes ji 
talentinga, teisinga, jautri, įžvalgi ir 
praktiška.

Aldona suvokė ryškią išeivijos 
lietuvių senėjimo tendenciją ir ilgai 
svarstyti jai nereikėjo ko šiuo metu 
reikia imtis. Ji Krašto valdybos narė 
kultūros ir švietimo reikalams, lietu
viškų radijo laidų ruošėja ir diktorė, 
dirba su Melbourne "Aušros" teatru, 
buvo išrinkta į Melbourno klubo 
valdybą, Apylinkės valdybą ir į ALK 
Federacijos valdybą. Kelis kartus 
buvo išrinkta į Krašto Tarybą. 
Tikriausiai visų dar neišvardinau.

Aldona atspindi ne tik tai, kuo 
gyvename, bet ir tai ko norėtume, ką 
įsivaizduojame, kad neprarasti idealų 
daiktėjančioje kasdienybėje.

Aldonos atsiekimais gali didžiuotis 
Melbourno lietuvių visuomenė.

Prieš pora metų, ji buvo įvertinta 
aukštu akademiniu laipsniu o dabar, 
nėra abejonės, Aldona Butkutė toliau 
kopia į dar didesnes aukštumas mokslo 
srityje.

Linkime jai ištvermės ir niekada 
neprarasti tautinių idealų.

Alisa B.

Australija yra antroje vietoje 
"Pasaulio Lietuvio" prenumeratos 
skaičiumi. Australijos lietuviai prašo 
šio laikraščio redaktoriui Broniui 
Nainiui, kuris lankėsi Australijoje 
būdamas PLB pirmininku, perduoti 
nuoširdžiausius linkėjimus.

"Mūsų Pastogės" skaitytojų vardu, 
dėkojame už malonų pasikalbėjimą, 
tikėdami kad netolimoje ateityje Jūs 
rasite galimybę vėl aplankyti 
Australijos lietuvius ir gal būt, vėl 
PLB pirmininko asmenyje.

Linkime ir toliau sėkmingai 
darbuotis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondo ir lietuvių 
bendruomenės veikloje.

V. K. Dėkui. Australijos lietuviams 
ir visiems "Mūsų Pastogės" 
skaitytojams linkiu ištvermės dirbant 
Tėvynės laisvės labui. Jums, kaip 
Australijos Seimo atstovui, sakau iki 
pasimatymo Toronte, Kanadoje.

V. Augustinavičius

V. Kamantas PLB pirmininkas (deši
nėje) ir V. Augustinavičius "Mūsų 
Pastogės" redak. pasikalbėjimo metu.

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA 
"LABDARA"

Eina naujieji 1987 - 1988 mokslo 
metai. Mūsų draugijos globojami 
mokiniai - lietuviai tiek čia Vokieti
joje, tiek kituose kraštuose, pradėjo 
juos su naujais džiaugsmais ir vargais. 
Vasario 16-os gimnazijos mokiniai 
įsikūrė naujame bendrabutyje, ir jų 
gyvenimo sąlygos žymiai pagerėjo. 
Laikui bėgant, gimnazijoje vis gausėja 
mokinių iš užsienio. Ypatingą pro
blemą sudaro mokinių iš Pietų 
Amerikos materialinė padėtis. Tiesa, 
kelionę į Vokietiją ir stipendijas jiems 
apmoka Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai, tačiau šiaip jie dažniausiai 
gyvena be kišenpinigių. Mūsų draugija 
"Labdara" stengiasi, keletą kartų 
metuose, sušelpti juos keliomis dešim
timis markių, kad jie galėtų nusipirkti 
sąsiuvinių ir kitų mokslui reikalingų 
priemonių.

Taip pat, Vasario 16-os gimnazijoje 
nuolat atsiranda keletas mokinių, 
kurių tėvai (dažnai našlės ar našliai) 
nepajėgia mokėti už išlaikymą ben
drabutyje. Be mūsų draugijos paramos 
tokie mokiniai negalėtų mokytis šioje 
gimnazijoje.

Ypatingu uždaviniu "Labdara" lai
ko padėti Suvalkų trikampio mokslei
vijai - studentams ir vidurinių 
mokyklų mokiniams, ypač Punsko 
licėjaus mokiniams. Lenkijos lietu
viams siunčiama lietuviška periodinė 
spauda ir knygos. Stebint Lenkijos 
vyriausybės pareiškimus toliau vyk
dyti krašto ūkio reformas, "Labdaros" 
valdyba imasi žygių savo ryšius su 
Lenkijos lietuviais legalizuoti.

Mielos narės, nariai ir rėmėjai, 
matome, kad mūsų draugija "Lab
dara" yra nuolat reikalinga jūsų 
dėmesio. Tikimės, kad lietuvių visuo
menė įvertins kilnią draugijos misiją - 
remti jaunimą, siekiantį mokslo švie
sos. Nuoširdus ačiū visiems už aukas. 
Tikimės ir tolimesnės jūsų paramos 
bei naujų narių.

Pirmininkė - Z. Glemža 
Seketorė - B. Lipšienė
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ITALIJOS LIETUVIU JAUNIMO

S VEI KI NI MAS

Mieli VI-ojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Atstovai!
Kaip jūs visi gerai žinote, Lietuvoje, 
kaip ir kituose Sovietų Sąjungos 
okupuotose kraštuose Šiuo metu yra 
garsiai skelbiama "persitvarkymo" ir 
"viešumo" politika. Sprendžiant iš to, 
ką skaitome spaudoje, atrodo, kad 
kažkas keičiasi Sovietinėje Imperi
joje. Tačiau pažvelgę atidžiau į 
Lietuvos padėtį šiame naujosios 
politikos laikotarpyje, pamatysime, 
kad iš tikrųjų visi sovietinės okupaci
jos pagrindai yra likę savo senose 
pozicijose.

Jums, kaip ir mums labiausiai rūpi 
Lietuvos jaunimas - mūsų tautos 
ateitis. Ar gali jis tokioje santvarkoje, 
kad ir dabartinės politikos raidoje, 
kokiu nors būdu pareikšti savo 
giliausius įsitikinimus, ar gali laisvai 
kurti savo tautinę kultūrą? Ne! 
Lietuvos jaunimas ir toliau patiria 
okupanto uždėtą vergijos jungą. Bet 
Lietuvos jaunimas yra pilnas vilties ir 
pasitikėjimo, jis nenuleidžia rankų 
kovodamas už savo geresnę ateitį ir 
už Lietuvos Laisvės ir Nepriklauso
mybės atstatymą.

Taip, Lietuvos jaunimas yra pilna to 
žodžio prasme kovojančios Lietuvos 
jaunimas. Jis pirmose rezistencijos 
eilėse priešinasi okupantui. Jis tvir
čiausiai ryžtasi nepasiduoti ir užtik
rinti tautos ateitį. Tai jis vykdo ne 
žodžiais o darbais.

Vakarų Vokietijos atstovai atvykę į VI-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, Sydnejaus aerodrome. Pirmasis iš kairės jų vadovas Rimas 
Gumuliauskas

KO NG KĘSAS
Šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas Australijoje yra nepapras
tai reikšmingas įvykis. Tad per- 
žvelgsim kongreso eigą Sydnejuje nuo 
pat pradžios - gruodžio 19-tos iki 
gruodžio 24-tos - Kūčių vakaro.

Įžanga į kongreso eigą buvo 
plaukiojimas laivu po nuostabiai gražų 
Sydnejaus uostą. Gruodžio 19-tą, 
vakare, į Lietuvių klubą Bankstowne 
jaunimas susirinko iš visur. Autobusais 
jie buvo nuvežti į uostą Circular Quay 
ir sugužėjo į laivą, kuris pusėj 
aštuonių pradėjo plaukioti pakrantė
mis. Dar buvo likę šiek tiek dienos 
šviesos ir keleiviai galėjo gėrėtis 
vaizdais. Sutemus, linksmai mirgėjo 
milijoninio miesto šviesos. Laive buvo 
virš trijų šimtų lietuviškų sielų - visi 
"Mūsų Pastogė" Nr. 1 - 2 1988. 1.

Dažnai, per dažnai mes, išeivijos 
jaunimas, paskendę savo organizaci
niuose rūpesčiuose, savo kartos pro 
blemose, nusivylę vis labiau plint; įčiu 
nesidomėjimu ir apatiškumu lietuviš
kiems reikalams, sau statome klausi
mus: kam mes vi iam, kam mes 
dirbam, koks turi būti mūsų veiklos 
tikslas?!

Mieli Atstovui, niekados neiš
leiskite iš akių kovojančios Lietuvos 
jaunimo! Jei jums stinga įkvėpimo, 
ieškant savo veiklos įprasminimo, 
visuomet prisiminkite Lietuvos ko
vojantį jaunimą. Leiskite jo dvasiai ir 
užsidegimui paliesti jus, leiskite 
įkvėpti jūsų darbus ir veiklą. Sek
dami juos, mes niekados nenuklysime 
nuo pačių svarbiausių visos tautos 
uždavinių.

Dėl to, sveikindami jus, susirin
kusius į Australiją spręsti savo veiklos 
užduotis, linkime, kad savo kūrybin
gumu ir rimčiausiu nusiteikimu atras
tumėte geriausius, konkrečiausius 
metodus skelbti pasauliui Lietuvai 
daromas skriaudas.

Italijos Lietuvių Jaunimo Autonominė 
Sąjunga
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kongreso atstovai, dalyviai ir saujelė 
senyvų tautiečių gyvenančių Sydne
juje, bei vienas kitas svečias iš 
užjūrių. Visi pasivaišino skaniu mais
tu, o jaunieji laivo apačioje linksmai 
šoko.

Dvyliktą valandą, laivas vėl sustojo 
Circular Quay krantinėje. Autobusais 
visi buvo nuvežti į Lietuvių klubą, 
Bankstowne. Čia daugeliui prasidėjo 
nuotykiai, kurių jie niekada nepamirš. 
Taksistai neklausė kvietimų telefonu, 
atvykti į klubą paimt keleivių. Visi 
nužygiavo prie taksi sustojimo vietos 
Bankstowno gatvėje, atsistojo į labai 
ilgą eilę ir, teko girdėti, daugelis 
laukė net iki rytmečio. Kai kurie buvo 
laimingesni, jų "šeimininkai", pa
skambinus, tuojau prisistatė su maši- 
18. pusi. 4

D AI V APOPIETĖ SU

Pereitų metų rugsėjo 8 d. Vilniaus 
universiteto docentas Vytautas Skuo
dis, 7 metus iškalėjęs sovietų lage
riuose, su žmona, Irena ir dukra Daiva 
atvyko į JAV. Nuo pat pirmosios savo 
atvykimo dienos Vytautas Skuodis 
aktyviai įsijungė į lietuvių ir ameri
kiečių politinę veiklą.

Australijos spaudoje apie Daivos 
Skuodytės atvykimą į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą nebuvo pra
nešta. Todėl buvau nustebęs, kada 
išgirdau Sydnejaus Apylinkės pirmi
ninko A. Giniūno prašymą parodyti, į 
Sydnejų atvykusiai, Daivai mūsų 
miestą. Jai pačiai pageidaujant, ap
žiūrėjome Sydnejaus istorinius pasta
tus, garsiąją mūsų Operą, muziejus ir 
paplūdimius. Išnaudodamas susitikimo 
progą, paprašiau Daivą Skuodytę 
atsakyti į keletą klausimų.

V. A. Sakykit, kas finansavo Jūsų 
kelionę į Australiją ir koks kelionės 
tikslas? t. . ; i oį.i
D. S. Kiek žinau, mano atvykimu 
rūpinosi PLB pirmininkas V. Kamantas 
ir P. Jaunimo Sąjungos pirmininkas G.

nomis parsivežti į namus. Tačiau 
jaunieji sugeba į viską pažvelgti iš 
humoristinės pusės ir savo nutikimus 
pasakojo juokdamiesi.

Sekančią dieną, gruodžio 20-tą, 
tiek jaunimas, tiek ir senimas, 
nepaisydami negailestingai lietingo 
oro, susirinko į St. Mary katedrą 
pamaldoms - koncelebracinėms mi
šioms, kurios prasidėjo pusėj pirmos, 
dienos metu.

Manoma, kad St. Mary katedroj 
sėdimų vietų yra maždaug tūkstančiui 
asmenų, bet klaupkų šonuose apsčiai 
erdvės stovintiems. Paskaičiuota, kad 
maždaug 800, gal net ir daugiau 
tautiečių dalyvavo iškilmingose Šeš
tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
greso pamaldose. Buvo virš 300 
jaunimo iš kitų kraštų, o Sydnejaus 
vidurinioji ir senoji karta susirinko, 
tikriausiai, visu šimtu procentų. 
Katedroj matėsi daugybė svečių iš 
užjūrių, iš Canberros, Melboumo ir iš 
aplinkinių vietovių Wollongongo, 
Newcastelio bei kitų.

Po mišių katedros vidurio taku, 
pradėjo žygiuoti jaunimas, nešąs 
vėliavas ir plakatą su užrašu " VI-tojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas".

Pirmiausia buvo nešamos trispalvės, 
jas sekė įvairių kraštų vėliavos, iš 
kurių Į kongresą atvyko atstovai ir 
dalyviai - Australijos, JAV-bių, 
Britanijos, Kanados, Prancūzijos, 
Švedijos, Vak. Vokietijos, Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos ir Urugvajaus. 
Jų užpakalyje vėl trispalvės. Po to, 
katedros vidurio taku pradėjo eiti 
koncelebracinių mišių dalyviai, Jo 
Ekscelencija vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, Jo Ekscelencija australų 
arkivyskupas Edward Clancy, svečias

S K U O D YTE

Grušas. Buvau paprašyta paruošti 
keletą paskaitų Jaunimo Kongresui. 
V. A. Esu nustebęs, kad nebuvote 
pristatyta kartu su kitais jaunimo 
atstovais per Kongreso atidarymą 
Sheraton viešbutyje? Kokia to prie
žastis?
D. S. Suprantu, kad buvau pakviestai 
Kongresą žinant, kad esu dukra - 
žmogaus, kuris buvo kalinamas sovie
tų lageriuose. Atvykus į vakarų 
pasaulį, bandau pažinti ir suprasti čia 
jau anksčiau atvykusius mano tautos 
žmones. Stengiuosi tapti viena iš jų. 
Deja, dar dažnai pastebiu, kad ne 
visai gerai suprantame vieni kitus 
jaunimo tarpe, kartais ir vengiame 
vieni kitų, bet esu tikra, kad tai tik 
laiko klausimas. Su daug kuo jau 
esame draugai, su daug kuo būsime. 
V. A. Ar nebuvo sunku palikti tėvynę? 
D. S. Taip. Vilniaus geležinkelio 
stotyje atsisveikinau su savo sesute. 
Gal paskutinį kartą. Tas liūdnas, širdį 
gniaužiantis vaizdas dar nėra išnykęs 
nei akyse, nei širdyje.

Gerai žinau, kad pagrindinė kova už 
mūsų Tėvynės laisvę vyksta Lietuvo
je. Išvykdama daviau sau žodį prie 
šios kovos visomis jėgomis ir žiniomis 
prisidėti, gyvenant čia išeivijoje.
V. A. Tikiu, jums teko Lietuvoje 
pergyventi, ne vieną sunkų komunis
tinio režimo momentą.
D. S. Lietuvoje mokiausi. Tai buvo 
mano pagrindinis uždavinys. Siekdama 
baigti universitetą, visada turėjau 
stengtis prisitaikyti prie esamos 
santvarkos, bet nevisada tai sekėsi. 
Buvau tardoma, sekama. Skaudžiau
sias mūsų gyvenimo momentas buvo, 
kada netekome tėvo, o mama vyro. 
Nuo tos dienos... Visko buvo...

Daivos veidu riedėjo ašaros. Neuž
teko drąsos toliau klausinėti. Dėkojau 
už atvirą pokalbį. Visų lietuvių vardu, 
palinkėjau D aivdi sėkmės jos naujame 
laisvojo pasaulio gyvenime.

V. Augustinavičius

kunigas-jėzuitas A. Saulaitis, prelatas 
P. Butkus, kun. P. Martūzas bei keli 
australai kunigai.

Visiems maldininkams, prieš įeinant 
į katedrą, buvo padalinti koncelebra
cinių mišių tekstai, taigi visi galėjo 
gerai sekti pamaldų eigą. Giesmes 
giedojo "Dainos" ir "Sūkurio" chorai, 
solo giedojo Gražina Zigaitytė - 
Burba, kartais ir dirigentė Birutė 
Aleknaitė.

Pamokslą pasakė Jo Ekselencija 
vyskupas Paulius Baltakis, pažer
damas daug svarių minčių. Pasvei
kinęs visus, atvykusius iš arti ir toli, 
kvietė susikaupti, kad ne vien šio 
kongreso darbuose, bet ir ateities 
veikloje atsispindėtų lietuvių tautos 
ateities gairės. Vyskupas pabrėžė, 
kad krikščionybės įvedimas Lietuvoj 
turėjo lemiamos reikšmės tautai. 
Paskutiniai pamokslo žodžiai buvo šie: 
"...krikščionybė išreiškia Kristų, atė
jusį į mūsų kraštą ir mūsų širdis. 
Krikšto svarba mūsų tautai neginčy
tina. Dabartinėj okupuotoj Lietuvoj 
dėka krikščionybės mūsų tauta nepra
rado savo tautiškumo ir nacionalinės 
garbės, ten 600 metų jubiliejaus 
atšventimas paliko reikšmingus atgar
sius. Vyskupas palinkėjo, kad Dievas 
laimintų Šeštąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą.

Agnė Lukšytė

Tęsinys "M.P." Nr. 3.
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MILIJONAI LIETUVIAMS

Visuomeninė, kultūrinė ir politinė 
mūsų išeivijos veikla yra idealistinio 
pobūdžio. Tai sritys, kuriose veiklieji 
mūsų tautiečiai reiškiasi savanoriškai, 
aukodami savo jėgas ir net lėšas 
visuomenės bei tautos gerovei. Tai 
buvo ypač ryšku pokarinės ateivių 
bangos veikloje. Ilgainiui betgi buvo 
pastebėta, kad visą veiklą remti vien 
kilniais idealais neįmanoma. Jai reika
lingas ir medžiaginis pagrindas. Ir 
visuomeninė, ir kultūrinė, ir politinė 
veikla ilgalaikėje perspektyvoje ne
gali būti nei stipri, nei sėkminga, nei 
ištverminga. Konkretus žmonių gyve
nimas nėra angeliškas - jis neišven
giamai turi atsiremti į žemę. Ir juo 
toliau, juo ši akivaizdi tiesa vis labiau 
ryškėjo ne tiktai kelių veikėjų 
galvose, bet ir plačiojoje visuomenėje. 
Keti spaudoje pradėjo reikštis vadina
mo geležinio fondo idėja, visi veikles
nieji lietuviai sukluso ir nesunkiai 
įžvelgė, kad tai geras sumanymas, 
vertas visuotinio dėmesio. Skirtumai 
atsirado tik dėl fondo pavadinimo ir 
(gyvendinimo būdo finansiniu bei 
teisiniu požiūriu. Neilgai trukus 
nuomonių skirtumai išsilygino ir visi 
priėmė praktišką principą, naudojamą 
daugelio institucijų bei fondų Ameri
koje: sutelkti pagrindinį kapitalą, o 
palūkanas naudoti savai veiklai.

Priėmus tą principą ir pradėjus jį 
įgyvendinti lietuviškoje veikloje ėmė 
formuotis pastovi finansinė atrama 
Lietuvių fondo pavidalu. Su jos 
tvirtėjimu dingo ir daugelio veikėjų 
baimė dėl ateities, ypač lituanistinio 
švietimo srityje. Kai tos atramos 
nebuvo, pedagoginiai veikėjai būgš
tavo dėl lituanistinių mokyklų atei
ties: jų išlaikymas daug kainuoja, ir 
pripuolamos aukos negali visą laiką 
padengti nuolat augančių išlaidų. 
Dabar dėl to niekas nebedejuoja, nes 
Lietuvių fondas išaugo ir JAV-bėse, 
ir Kanadoje, ir Australijoje. Per 25- 
rius metus Lietuvių fondas Amerikoje 
sutelkė beveik keturių milijonų kapi
talą ir iš metinių palūkanų lietuvių 
švietimo bei kultūros reikalams pa
skirstė du milijonus dolerių. Kanados

B AB AL TI E ČI AI PASIMATĖ SU 
VALSTYBES SEKRETORIAUS 

PAVADUOT OJŲ

Gruodžio 3 d. popiet šeši pabaltie- 
čiai JAV Valstybės Departamente 
susitiko pusvalandžiui su Valstybės 
departamento sekretoriaus Shultzo 
pagrindiniu pavaduotoju John White- 
head aptarti pabaltiečiams rūpimus 
klausimus. Pasitarime, taip pat, daly
vavo departamento sekretoriaus asis
tentas Richard Shifter, kuris tvarko 
žmogaus teisių klausimus, ir du 
žemesnio rango pareigūnai.

Pabaltiečių delegaciją sudarė šie 
asmenys: Mari-Ann Rikken (estė, 
Jungtinio Pabaltiečių Komiteto pirmi
ninkė), Olgerts Pavlovskis (latvis, 
Pasaulinės Laisvųjų Latvių Federa
cijos pirmininkas), Aristids Lambergs 
(latvis, Amerikos Latvių Sąjungos 
pirmininkas), Ojars Kalninš (latvis, 
Amerikos Latvių Sąjungos viešųjų 
santykių direktorius), Vytautas Vo- 
lertas (lietuvis, JAV Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas) ir 
Viktoras Nakas (lietuvis, Lietuvių 
Informacijos Centro Washington© 
skyriaus vedėjas).

Pabaltiečių delegacija pageidavo, 
kad Prezidentas Reaganas pokal
MM 

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 Į savaitę.

lietuvių fondas atšventęs taip pat 25- 
rių metų sukaktį, artėja prie vieno 
milijono pagrindinio kapitalo, kurio 
palūkanos remia visuomeninę ir kultū
rinę lietuvių veiklą Kanadoje (per 25 
metus paskirstė $434,000). Australi
jos lietuvių fondas yra dar palyginti 
jaunas ir didesnių sumų nėra sutelkęs, 
tačiau žengia tuo pačiu keliu. Jei 
šiandieną tų fondų nebūtų, daug 
skurdesnė būtų lietuviškoji veikla ir 
dar liūdnesnė jos ateitis, nes aukos 
dvasia, taip ryški ateivių iš Lietuvos 
gyvenime, palengva blėsta jaunosios 
kartos eilėse.

Lietuvių fondo idėja, radusi platų 
atgarsį visuomenėje, išjudino ir ma
žesnių fondų steigimą tuo pačiu 
principu: sutelkti kapitalą ir gyventi 
jo palūkanomis. Tai pasirodė geriau
sias ateities užtikrinimas. Tuo būdu, 
veikia fondai - ateitininkų (šalpos), 
skautų, sportininkų, visa eilė stipen
dijų fondų ir kiti. Jie skirti specifi
niams uždaviniams ir labai palengvina 
organizacinę veiklą, sumažina nuola
tinį elgetavimą vienos ar kitos 
organizacijos veiklai. Kai savų fondų 
paramos neužtenka, ateina į pagalbą 
didysis brolis - Lietuvių fondas, kurio 
parama ribojasi visuomenine bei 
kultūrine sritimi. Politinė sritis pri
klauso Tautos fondui, kuris telkia 
aukas VLIKO veiklai. Milijoninio 
nejudomo kapitalo jis, rodos, dar 
nėra sutelkęs, nes surinktos aukos 
reikalingos einamiesiems Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Pažymėtina bet
gi, kad Tautos fondo apimtyje yra 
įsteigtas Laisvės iždas, kurio kapita
las yra neliečiamas, o palūkanos 
naudojamos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Iš viso to matyti, kad lietuvių 
išeivijos veikla Š. Amerikoje yra 
atremta į tvirtą finansinį pagrindą. Ir 
jeigu Lietuva šiandieną vėl atgautų 
nepriklausomybę, visi tie išeivijos 
fondai atskubėtų pagalbon. Ypač 
stipri pagalba ateitų iš Lietuvių 
fondo, kurio šūkis skelbia: "Kapitalas 
Lietuvai, palūkanos išeivijos lietuvy 
bei!"

"Tėviškės Žiburiai"

biuose su Generaliniu Sekretorium 
Gorbačiovu iškeltų Pabaltijo klausimą 
ir kad tas faktas būtų viešai 
paskelbtas. Paprašyta, kad Valstybės 
departamento politika dėl Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimo būtų sustip
rinta ir tam tikslui pateikti keli 
siūlymai. Delegacija, taip pat, iškėlė 
rusifikacijos problemą ir davė eilę 
siūlymų kaip būtų galima sovietus 
paveikti, kad tas rusifikacijos proce
sas būtų pristabdytas.

Lietuvių Informacijos Centro at
stovas pateikė sekretoriaus pavaduo
tojui Whitehead po kopiją Atstovų 
rūmų bei Senato šiais metais priimtų 
rezoliucijų dėl religinės laisvės Lietu
voje, jam atkreipdamas faktą, kad 
jose Prezidentas bei Valstybės de
partamento sekretorius yra raginami 
kelti Lietuvos tikinčiųjų religinės 
laisvės klausimą.

LIC atstovas taip pat pateikė LIC 
paruoštą sąrašą lietuvių sąžinės 
kalinių bei chronologišką sąrašą, 
nušviečiantį kaip lietuviai, dalyvavę 
Vilniaus rugpjūčio 23 d. bei Rygos

PIGESHES! 

lapkričio 18 d. demonstracijose yra 
persekiojami. LIC atstovas atkreipė 
dėmesį į tai, jog birželio mėnesio 
pasimatyme su Amerikos lietuvių 
katalikų delegacija Prezidentas Rea- 
ganas prižadėjęs tą kalinių sąrašą 
įteikti Gorbačiovui kai jiedu vėl 
susitiks. Nakas paprašė,.* kad tas 
pažadas būtų ištesėtas. Taipogi 
pageidavo, kad JAV valdžios atstovai 
pasitarimuose su Gorbačiovo vado
vaujama delegacija, iškeltų tuos 
sovietų veiksmus prieš lietuvius 
demonstrantus, kurie yra nurodyti 
chronologiniam sąraše.

Pagal pasitarimo taisykles, nelei
džiama viešai skelbti Whitehead 
atsakymus į pabaltiečių .pageida
vimus. Tačiau, galima pasakyti, kad jis 
išklausė visus pageidavimus ir į kai 
kuriuos reagavo. Taipogi buvo proga 
delegacijos nariams atskirai ir ne taip 
formaliai pasikalbėti su ambasadorium- 
Schifter. Pasimatymą išrūpino Baltuo
siuose rūmuose dirbantis Prezidento 
specialius asistentas Linas Kojelis.

(LIC)

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Kaune surengta tradicinė kaimo 
kapelų šventė. "Grok, Jurgeli". į ją 
buvo susirinkę apie 400 muzikantų, 
dainininkų, šokėjų.

Panevėžio parodų rūmuose atida
ryta tradicinė miesto dailininkų 
sekcijos paroda "Panevėžys ir pane
vėžiečiai".

Dvidešimt keturi autoriai ekspo
nuoja 70 skulptūros, grafikos, kerami
kos, tekstilės, tapybos darbų, sukurtų 
rudenį vykusiame kūrybiniame kon
kurse.

Nacionalinių drabužių kolekciją iš 
Liaudies meno draugijos fondo Lietu
vos draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija išsiuntė į 
Japoniją. Ji skirta Saporo mieste 
rengiamai Pabaltijo respublikų tauti
nių rūbų parodai.

Ten pat išsiųsti videoįrašai, pasa
kojantys apie lietuvių liaudies meną.

Senojo Klaipėdos centrinio pašto 
bokšte, prof. Vytauto Jakelaičio 
rūpesčiu, dabar įrengtas karilionas, iš 
kurio po miestą sklinda varpų muzikos 
melodijos.

Po karo Klaipėda negirdėjo varpų 
skambėjimo. Dešimtį metų teko 
laukti, kol Rytų Vokietijos " Apoldos" 
liejykla pagamino varpus. Klaipėdie
čiai Stasys Žilevičius ir Kęstutis 
Kačinskas buvo pasiūsti į Magdeburgo 
muzikos mokyklą išmokti varpų muzi
kos. Kariliono atidarymo proga nese
niai buvo surengtas varpų muzikos 
festivalis, kuriame dalyvavo geriausi 
Lietuvos ir Rytų Vokietijos atlikėjai. 
Kompozitoriai ruošia naujus kūrinius.

Spalio 15 dieną Ustronės vienkie
myje, Krekenavos apylinkėje, atida
rytas J. Tumo-Vaižganto muziejus. 
Nuo 1902 m. kun. J. Tumas buvo 
atkeltas į nuošalią Vadaktėlių parapi
ją. Čia gyvendamas jis lankydavo 
Ustronės šeimininkus - Vidugirių 
šeimą. Jų svirne . Vaižgantas rašė 
"Aukštaitiškus vaizdelius", bendravo 
su knygnešiais J. Bieliniu ir K. Ūdriu. 
Svirne buvo įrengta knygų slėptuvė. 
Dabar čia - J. Tumo-Vaižganto 
muziejus.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

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

TRUMPAI
IŠ VISUR

Vakarų Vokietijos Centrinė Nacių 
karo nusikaltimams tyrinėti įstaiga 
paskelbė 4500 asmenų, įtariamų 
žmogžudystėmis 1933-45 metų laiko
tarpyje, pavardes.

įstaigos direktorius pareiškė, kad 
dauguma šių 4500 asmenų niekad 
ųebus patraukti teisman, net jei bus 
gauti tvirti kaltės įrodymai, nes jie 
yra per seni ar ligoti.

Indija įsigijo iš Sovietų S-gos 
atomine energija varomą povandeninį 
laivą. Jis bus naudojamas apmokymui. 
Manoma, kad Indija ateityje įsigys 
daugiau šio tipo povandeninių laivų, 
kas nemaloniai nuteikė Indijos Van
denyno valstybes, ypač Pakistaną, 
Indoneziją ir Australiją.

Sovietų S-ga atsikrato nuo Brežne
vo atminimo. Miestai ir aikštės, 
pavadinti Brežvnevo vardu, atgauna 
savo senus pavadinimus.

Nežiūrint į pažadus atitraukti savo 
kariuomenę iš Afganistano, Sovietai 
sustiprino karinius veiksmus.

Po ilgesnių kovų jie atstatė 
susisiekimą su ilgą laiką laisvės 
kovotojų K host miestu netoli Pakis
tano sienos į pietus nuo Kabulo.

Sausio 4 d. Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Eduardas Ševemadzė apsi
lankė Afganistane.

Prancūzų žurnalistas Alain Guillo, 
Laisvės kovotojų pusėje raportavęs 
apie kovas Afganistane, pateko į 
Sovietų rankas ir įmestas į kalėjimą.

Sausio 5 d. afganų teismas jį 
nubaudė 10 metų kalėjimo bausme už 
"šnipinėjimą".

Gruodžio 21 d. jaunas ukrainietis 
biochemikas dr. Aleksandras Babij 
atsiskyrė iš Sovietų turistų grupės N. 
Delhi mieste Indijoje ir nuėjęs į 
Australijos atstovybę pasiprašė poli
tinio prieglobsčio.

Australija neišdavė jo, nežiūrint 
Sovietų ir Indijos spaudimo, bet Babij 
likimas dar neaiškus. Jis pats nepasi
duoda Sovietų viliojimui "laikinai" 
grįžti į Sovietų S-gą, kad galėtų 
paduoti prašymą oficialiai emigruoti.

Kinijos valdžia, siekdama santykių 
pagerinimo su Vatikanu, 'grąžino 
politines teises Ignacijui Gong, 87 m. 
amžiaus buvusiam Šanghajaus kata
likų vyskupui. Vyskupas Gong iš 
kalėjimo lygtinai paleistas 1985 m. po 
30 metų "perauklėjimo" sunkiųjų 
darbų kalėjime, bet iki šiol laikytas 
griežtoje priežiūroje.

Australijos emigracijos min. M. 
Young atsisako suteikti politinį prie
globstį dviems Vietnamo studentams, 
gilinusiems anglų kalbos studijas 
Canberroje.
Indokinijos Pabėgėlių S-ga gina šių 
studentų interesus, nes jiems gręsia 
kalėjimas Vietname, jei Australija 
juos jėga sugrąžintų.

Nesenai trys tamilai, aplinkiniu 
keliu pasiekę Australiją, po 8 mėn. 
svarstymo buvo Australijos emigra
cijos ministerijos sprendimu sugrąžinti 
į Šri Lanką.

Vis tebesitęsia neramumai Izraelio 
okupuotame Gazos ruože, prasidėję 
prieš pusantro mėnesio.

Neramumus mažinant nušauta virš 
30 palestiniečių.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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PASIBAIGĖ LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI

Antrojoje 1987 m. pusėje paskelb
tieji Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) 
Vadovybės - 1988-1990 m. - kadenci
jos rinkimai jau eina prie galo. 
Rinkimų metu, bendrosios, LSB (Bro
lijos), LSS seserijos ir ASS (Akade
minio Skautų Sąjūdžio) šakų sueigose 
yra išrenkama 18 asmenų į LSS 
Tarybą, o taip pat į LSS Garbės 
Teismą, LSS Kontrolės Komisiją, LSB 
ir Seserijos Vyr. Skautininkai, jų 
pavaduotojai, ASS Valdybos Pirminin
kas ir jo pavaduotojas ir šių šakų 
Garbės Gynėjai ir - rajonų sueigose - 
rajonų vadai.

Į LSS Tarybą išrinkti: bendruoju 
sąrašu - v.s. I. Kerelienė, v.s. Č. 
Kiliulis, v.s. fil. S. Miknaitls, v.s. f 11. L. 
Miluklenė, s. M. Utz ir v.s. J. Zinkus;

LSB sąrašų: - v.s. f i. B. Barkus, v.s. 
AL K. Matonis, v.s. fil. P. Molis ir v.s. 
fil. E. Vilkas; LS seserijos sąrašu - ps. 
fil. E. Kiverytė - Erzikov, v.s. fil. L. 
Kiliulienė, v.s. fil. L. Rugienienė, 
j.v.s. G. Treinlenė, ASS sąrašu - v.s. 
fil. Jž Gimbutas, s. fil. V. Kymantas, 
ps. fU. L Maskaliūnas ir s.t.n. V. 
Eidukaitė - Milaveckienė.

LSS Tarybos Garbės Teismo na
riams išrinkti: s. fil. G. Leškys, j.s. 
P.A. Raulinaitis, v.s. fil. I. Vilkienė.

LSS Kontrolės Komisijos nariai: s. 
A. Jarūnas, v.s. J. Paronis, s. D. 
Puodžiūnienė.

LSB vyr. ,Skautininkas:
Deveikis, jo pavad. - s. G. Taoras. 
LSB Garbės Gynėjas 
Mantautas.

Iš Seserijos vyr. Skautininkė: 
v.s.t.n. S. Gedgaudienė, jos pav. - v.s. 
fil. M. Mickienė. Seserijos Garbės 
Gynėja - v.s. M. Jonikienė.

ASS Vadijos Pirmininkė: v.s. fil. D. 
Eidukienė, jos pav. - ps. fil. A. 
Llkanderlenė. ASS Garbės Gynėjas - 
v.s. fil. J. Dainauskas.

LSS Rajonų Vadai: Australijos - 
j.V.S. Vitalis Vaitkus, Europos - s. 
S.B. Vaitkevičius, Kanados - s. A. 
Baltakienė, JAV Atlanto - s. fil. Ri. 
Jakubauskas, JAV Vidurio - s. J. 
Orentas, JAV Ramiojo Vandenyno - s. 
Rimtautas Dabšys. LSS vyriausioji 
galva - LSS Tarybos Pirmininkas - 
oficialiai dar nėra išrinktas, bet į šias 
pareigas kandidatuojant tik vienam 
kandidatui - juo bus v.s. fil. Petras 
Molis.

LSS Korespondenciniam Suvažia
vimui einant prie pabaigos,yra nutarta 
pareigų perdavimą - perėmimą pra
vesti Čikagoje 1988 m. sausio 23-24 

s. G.

fil. V.8.

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

IVI E

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
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:

d.d. Maždaug tomis pačiomis datomis 
Australijos Rajone įvyks rajono vado 
pareigų perdavimas - perėmimas.

RAJONO VADUOS POSĖDIS

LSS Australijos Rajono Vadijos 
(1985-87 m. kadencijos) posėdis įvyko 
sausio mėn. 8 d. Bankstowno Lietuvių 
namuose.

Posėdį pravedė buv. kadencijos 
rajono vadas, v.s.fil. B. Barkus. Buvo 
pasitarta dėl užbaigiamųjų darbų - 
bylų, iždo, turto perdavimo ir t.t. 
naujajai vadijai. Perdavimas įvyks 
sausio mėn. 19 d. Macedon Vic., naujai 
išrinkto LSS Australijos Rajono vado, 
j.v.s.fil. V. Vaitkaus rezidencijoje. Į 
pareigų perdavimą vyksta trys rajono 
vadijos nariai - rajono vadas - v.s.fil. 
B. Barkus, vadeiva -ps. V. Gaidžionis 
ir vadijos sekretorius - v.s. B. Žalys.

Nuo š. m. sausio mėn. 19 d. visais 
LSS Australijos Rajono reikalais 
kreiptis j.v.s.fil. V. Vaitkaus adresu: 
97 Carrington St., Macedon, Vic. - 
3440. Tel.: (054) 262176.

PO RAJONĄ PASIDAIRIUS
Praeitų metų lapkričio 28 d. suėjo 

40 metų nuo pirmojo - "Gen. 
Heizelman" laivu atvykusio pokario 
pabaltiečių transporto į Australiją. 
Juo atvyko ir lietuvių skautų-čių 
draugovė, laive suorganizuota skauti
ninko B. Dainučio. Lyg šiol šis 40- 
metis Australijos lietuvių skautų 
tarpe dar nebuvo paminėtas. O 
reikėtų!..

Girdėti, kad "Džiugo" tuntas sausio 
mėn. 12-15 d.d., Morningtono pusia
salyje, Schank vietovėje ruošiąs tunto 
skautų stovyklą, kuriai vadovausiąs 
ps. V. Špokevičius. Tai, turbūt, ir bus 
vienintelė skautų-čių stovykla rajo
ne.

Labai liūdnoje padėtyje yra atsidū
ręs Sydnejaus "Aušros" tuntas. Atsi
statydinus buv. tuntininkei, naujas 
tuntininkas lig šiol dar nesurastas, nes 
niekas iš jaunesniosios kartos vadovų 
nenori prisiimti šių pareigų. Laikinai 
tunto vadijai pirmininkauja lig šiol 
buvusi rajono vadeivė, ps.fil. E. 
Kiverytė - Erzikov. Paskutiniame 
tunto vadijos posėdyje, (vykusiame 
spalio mėn. 18 d., pasitarimai tunto 
ateities reikalais atidėti iki Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pabaigos, 
nes beveik visi vadovai bei vyr. 
skautai yra įsijungę į šio renginio 
ruošą bei pravedimą.

Buvusi Sydnejaus "Aušros" tunto, 
tuo pačiu "Aušros" vardu, stovykla
vietė, Ingleburne, NSW, per paskutinį 
20-mėtį atsidūrusi gyvenviečių vidu-

Iš kairės: v.s.fil. A. Jakštas, v.s. J. Zinkus, v.s.fil. B. Barkus, v.s. B. Žalys, ir 
ps. V. Gaidžionis Nuotrauka B. Barkaus

ry, yra pardavimo procese. Galutiniai 
pardavimo dokumentai lig šiol dar 
nepasirašyti.

LSS SUKAKTUVINIAI METAI

1987 m. lapkričio mėn. 1 d. 
prasidėjo Lietuvių Skautų Sąjungos 
sukaktuviniai - 70-ji metai, kurių 
kulminacinis taškas bus V II-ji Tautinė 
Stovykla, ruošiama J. A. V., netoli 
Clevelando, 1988 m. liepos mėn. 14-22 
d.d.

SKAUTŲ AIDO" PRENUMERATA

Pranešame, kad jau renkama prenu
merata LSS leidžiamam žurnalui, 
"Skautų Aidui". Australijoje metinė 
prenumerata yra $ 7.30. Ją galima 
apmokėti per v.s. Joną Zinkų, 84 
Victor Ave., Picnic Point, NSW 2213. 
Siunčiami pinigai platintoją turi 
pasiekti iki vasario mėn. 28 d.

Aukštos pinigų persiuntimo išlaidos 
(kurias apmoka Sydnejaus Skautų 
Židinys) ir nepastovi Australijos 
dolerio vertė, verčia skubiai ir tik 
kartą metuose išsiūsti visus surinktus 
pinigus administracijai.

Nesumokėję prenumeratos už pra
eitus metus, ją, taip pat, siunčia J. 
Zinkaus adresu.

Žurnalas, kurio į metus išeina 10 
numerių, skiriamas visiems LSS na
riams - kaip jaunesniesiems, taip ir 
vyresniems amžiumi. Jame talpinama 
daug įdomios medžiagos, apie mūsų 
skautiškųjų vienetų veiklą, praktinį 
skautavimą, skautiškąją ideologiją ir 
t,t- Sydnejaus Skautų Židinys.

XVI-JI PASAULINĖ SKAUTŲ 
DŽIAMBORĖ

Pirma Pasaulinė (XVI-ji) Skautų 
Džiamborė Australijos žemyne, su
ruošta, kaip pradinis, žymesnis įvykis, 
Australijos 200-mečio jubiliejų mi
nint.

Ji vyko 74 km,, nuo Sydnejaus 
esančioje nemažoje (160 ha) Austra
lijos skautų stovyklavietėje gruodžio 
mėn. 31 - sausio 9 d.d., Cataract Park, 
NSW, apylinkėse. Ruoštis šiai stovyk
lai pradėta prieš 3-4 metus.

Džiamborėje stovyklavo >14,507 
skautai iš 80 kraštų, žinoma, didžiau
sius skaičius sudarė patys šeimininkai 
- australai (4240), bet su. nemažais 
kontingentais prisistatė amerikiečiai 
(3086), kanadiečiai (1032), anglai 
(832), japonai (542), vokiečiai (487) 
ir kt. Kelių tautų kontingentus sudarė 
tik po 2 skautus.

Šį kartą džiamborėje matėsi ir 
didesnis skaičius stovyklaujančių 
skaučių.

Buvo stovyklaujama ne tautiniais 
vienetais, bet maišytomis pastovyk- 
lėmis, pavadintomis Australijos gyvū- 
nu vardais ■RrMnamirnimirMtitx hm > ~ ursi i rwmiiiiWMMihiiBilfrwiiiiliiiMi

Pati džiamborė buvo savo rūšies 
kaleidoskopas, kurioje mirgėjo įvai
riausios vėliavos, uniformos, rasės, 
papročiai ir tradicijos. Oficialios 
džiamborės kalbos buvo anglų ir 
prancūzų, bet be jų stovykloje dar 
buvo naudojama apie 60 kalbų. 
Džiamborės šūkis - "Suveskim pasaulį 
draugėn!"

Stovykloje, 8 didžiulių pastovyklių, 
buvo įruoštas "turgus", australianos 
kaimas, veikė bankai, ligoninė, ugnia
gesių stotis, paštas, redakcija, radijo 
stotis ir dešimtys kitų įstaigų, parodų 
ir kt. įrangų.

Skautai buvo užsiėmę įvairiausių 
rūšių sportu ir užsiėmimais (įskaitant 
susipažinimą su kompiuteriais, alpi
nizmu, "bangų jojimu"), ekskursijomis 
po Sydnejų ir apylinkes. Buvo 
supažindinti su australų aborigenų 
kultūra, ruošė laužus su įdomiomis 
programomis. Bet visų didžiausias 
džiamborės užsiėmimas - susipažinti 
su kitų pasaulio kraštų jaunimu ir 
matyti jame kitą tokį pat žmogų, kaip 
ir pats, nors ir kalbantį skirtinga 
kalba, nors esantį kitos rasės, 
religijos, ir kurio papročiai skiriasi...

Deja, ir šioje džiamborėje lietuviai 
skautai nedalyvavo - nebuvo įsileisti. 
Tik Lietuvių Skautų Brolija ir 
Australijos Rajono Vadija į džiambo
rės tarptautinį skyrių nuvežė geroką 
pundą medžiagos anglų kalba apie 
lietuviškąjį skautavimą. Čia lankėsi ir 
keli lietuviai skautininkai - stebė- 
t°jai- Senas Skautas.

'lr "

Džiamborėje v.s. fil. Balys Barkus 
susidraugavęs su Japonijos skautais.

Sydnejaus "Židinio 
n guri a ms

Sekanti "Židinio" sueiga ir pietūs 
įvyks vasario 21 d., sekmadienį, 2 vai. 
Šefų Dienos proga.

Smulkesnė informacija vėliau. 
Prašome šią dieną pasilikti laisvą.

a ..^^.^LŽidinio!L.Vadovybė
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38-ji Sporto Šventė Geelonge

1 Sydnejaus Lietuvių klube, kartu su 
Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso 
atstovais pavalgius Kūčias, kuriose 
dalyvavo ir vyskupas Paulius Baltakis 
su P.L.B -nės pirmininku Vytautu 

I Kamantų, tikrai rekordiniu, daugiau 
kaip 500 dalyvių skaičiumi. Kitą 
dieną, po iškilmingų lietuviškų kalė
dinių pamaldų lietuvių bažnyčioje, 
kurias atnašavo vyskupas P. Baltakis, 
asistuojant prel. P. Butkui, tėvui A. 
Saulaičių! ir kun. P. Martūzui, Jaunimo 
Kongreso dalyvių pirfnoji programos 
dalis Sydnejuje pasibaigė. Vieni išsku
bėjo į sostinę Canberrą, kai sporti
ninkai ir jų gerbėjai patraukė į 
Geelongą, esantį 60 kilometrų nuo 
Melbourne. Kelionė automobiliu buvo 
gana maloni ir linksma. Geelonge tuoj 
pat važiavome į Lietuvių namus, 
kurie, kaip prieš didžiuosius Lietuvos 
atlaidus, buvo naujai atremontuoti, 
išdažyti ir išpuošti. Čia vyko atvyks- 

į tančiųjų 
| Geelongo 
į Šutas, K.
/ sveikino 
jiems paruoštus visų instrukcijų vokus 
ir kaip pridera geelongiškiams, net ir 
pavaišino. Pradžia tikrai graži. Aš 
pats tai Geelonge jaučiuosi kaip 
namuose, nes čia gyvena mano dukra 

i Regina Obeliūnienė, kuri net ir mane 
(neseniai padarė "dieduku", taip kad, 
norint nenorint savo pirmą anūką, 
l barimą krepšininką, kaip ir jo sporti
ninkus tėvus, reikia aplankyti.

sportininkų registracija. 
"Vyčio" trys "Didieji" St. 
Starinskas ir J. Obeliūnas, 
atvykstančiuosius, dalino

Pamaldos ir
atičl ary mas

Gruodžio 27 dieną Geelongo lietu
vių bažnyčioje vyko šventės atida
rymo pamaldos. Sporto klubų atstovai 
r šeimininkai vytiečiai įnešė savo 
dubų, sporto švenčių, bei Lietuvos ir 
Australijos vėliavas, kurios išsirikiavo 
prie altoriaus. Pamaldas laikė Gee
longo kapelionas ir dabartinis Mel- 

urno klebonas Dr. Pranas Dauknys.

Geelongo "Vyties" klubo sporti- 
inkas T. Bind okas įneša vėliavą, 
reta A. Starinskaitė (Nr. 7) ir R. 
(ylytė ( Nr. 33) 

maldų metu labai gražiai giedojo 
’ibourno vyrų oktetas, vadovau-

Antanas Laukaitis

sportininkų atidarymo mišioms sutei
kė iškilmingumą. Pilną bažnyčią 
sportininkų ir vietinių geelongiškių 
visus nuteikė labai šventiškai. Pamal
dų metu aukas atnešė ALFAS 
pirmininkas J. Jonavičius ir Geelongo 
"Vyčio" pirmininkas St. Šutas. Ypa
tingai gražų ir sporto šventei pritai
kintą pamokslą pasakė Dr. P. Dauk
nys, pabrėždamas, kad sportas palaiko 
grožį, jaunatviškumą ir sveikatą. Tuo 
pačiu iškeldamas ir visos sportinės 
šeimos reikšmę, kuri, yra mūsų 
lietuviškame gyvenime labai svarbi, 
kartu ir mūsų pasididžiavimas, kaip 
kad anksčiau buvę pirmieji mūsų 
krepšininkai, tapę Europos čempionais 
ir dabartinė "Žalgirio" komanda, 
skinanti pergalės laurus ir garsinanti 
Lietuvos sportininko vardą. Atidary
mas vyko gražiame krepšinio stadio
ne. Skambant lietuviškiems maršų 
garsams, įnešamos Lietuvos, Australi
jos ir sporto švenčių vėliavos. Sekė 
Adelaidės "Vyčio", Brisbanės "Balti
jos", Canberros "Vilko", Geelongo 
"Vyčio", Hobarto "Perkūno", Mel
bourne "Varpo" ir Sydnejaus "Kovo" 
sportininkai nešdami klubų vėliavas.

Atidarymo iškilmes pradėjo geelon- 
giškis sportininkas D. Valaitis, gražia 
lietuvių kalba pasveikindamas svečius 
ir pakviesdamas sugiedoti Australijos 
ir Lietuvos himnus, po kurių sveiki
nimo žodį tarė Geelongo Apylinkės 
pirmininkas O. Schrederis, džiaugda
masis, kad ši maža lietuvių bendruo
menės dalis yra dar tokia gyva ir gaji 
ir gali priimti ir suruošti šią jaunimo 
šventę - sportininkų festivalį. Ati
daryme ypatingai gražų žodį tarė 
mūsų didysis sporto veteranas, Rygos 
ir Kauno Europos krepšinio pirmeny
bių laimėtojas ir Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto S-gos 
garbės narys Leonas Baltrūnas, pa
brėždamas, kokią didelę reikšmę mūsų 
jaunimui turi lietuviškasis sportas, 
išaugęs į didžiausią jaunimo organiza
ciją Australijoje.

Lietuviškai ir angliškai sportininkus 
ir svečius pasveikino Geelongo "Vy
čio" pirmininkas St. Šutas, džiaugda
masis, kad tuo pačiu metu vykstąs 
Jaunimo Kongresas nesutrukdė ir 
mūsų sporto šventės parengimui ir 
joje dalyvauja apie 250 sportininkų. 
Šventės invokaciją perskaitė D. 
Valaitis, kai sportininkų priesaiką 
pasakė R. Starinskaitė ir T. Bindokas. 
Oficialiai šventę atidarė, iš Adelaidės 
atvykęs, ALFAS pirmininkas J. Jona
vičius, pasveikindamas visus sporti
ninkus, šventės dalyvius ir nuoširdžiai 
padėkodamas visiems geelongiškiams, 
kurie, būdami skaičiumi nedideli, 
atlieka tikrai didelius darbus, taip 
reikšmingus mūsų sportiniam jauni
mui.

Visas šventės oficialus atidarymas 
vyko labai gražiai, kai publikos matėsi 
ne kiek mažiau, kaip kad būna ir 
didelių miestų švenčių atidarymų 
metu. Atrodo ir kaimynai melbumiš- 
kiai nepatingėjo atsilankyti į Geelon
gą. Labai gražu buvo matyti Melbour
ne klubo sportininkų eisenoje ir pačius 
mažiausius žygiuojant su "Varpo" 
uniformomis, nors dar ir prisilaikant 
mamyčių rankučių, kas tikrai sužavė
jo visus svečius ir žiūrovus, o 
nuopelnas tai priklauso jų besišypsan-

Iš kairės: L. Baltrūnas, Geelongo Apylinkės pirmininkas O. Schrederis su 
žmona, ALFAS pirmininkas J. Jonavičius ir Geelongo "Vyties" klubo 
pirmininkas St. Šutas su žmona.

Išnešus vėliavas ir išžygiavus sporti
ninkams, prasidėjo 38-sios Sporto 
Šventės žaidynės.
Šventės 1 ai mėtoj ai

Kaip ir visuomet, taip ir šioje 
šventėje, pagrindinė sporto šaka buvo 
krepšinis. Čia rungėsi vyrų, moterų, 
jaunių berniukų ir mergaičių koman
dos. Rungtynės vyko "kiekvienas su 
kiekvienu" sistema, tačiau, jau keli 
metai, laimėtojas nėra išvedamas iš 
laimėtų pergalės taškų, bet paskutinę 
dieną yra žaidžiamos dviejų pirmųjų 
komandų baigminės rungtynės ir jų 
laimėtojas yra žaidynių nugalėtojas. 
To seniau nebūdavo, nes paskutinę 
dieną būdavo žaidžiama mūsų rink
tinių rungtynės prieš australų ar kitų 
komandų rinktines, kas tikrai yra 
daug tiksliau. Komandai per visas 
varžybas nepralaim’ėjus nei vienų 
rungtynių ir oficialiai tapus nugalėto
jais, dabartine sistema netinka.

Pralaimėjus finalus, gaunama tik 
antra vieta, kas labai lengvai galėjo 
atsitikti ir Geelonge. Mano nuomone, 
ši nauja "finalų" sistema turi būti 
panaikinta.

G. Atkinson veda Sydnejaus sporto 
klubo "Kovo" sportininkus į Sporto 
Šventės atidarymo iškilmes.

VYRŲ KREPŠINIS
1. Melbournas, 2. Sydnejus, 3. 
Geelongas, 4. Sydnejus (antroji ko
manda), 5.Adelaidė, 6. Hobartasir 
7. Brisbane.

MOTERŲ KREPŠINIS
1. Sydnejus, 2. Adelaidė, 3. Mel
bournas, 4. Geelongas, 5. Can
berra.

BERNIUKŲ KREPŠINIS 
1. Melbournas, 2. Brisbane, 3. 
Adelaidė.

MERGAIČIŲ KREPŠINIS 
1. Adelaidė, 2. Canberra, 3. Gee
longas.

Vyrų laimėtojas
"gross" E. Kozela - Geelongas, "Net" 
V. Žilinskas - Canberra.

Moterų laimėtojos
"gross" K. Ženk - Geelongas ir "Net" 
V. Brazdžionienė - Geelongas.
Komandiniai golfą laimėjo Geelongo 
"Vytis".

PLAUKIMAS
50 metrų laisvu stilium iki 16 m. 

Visockis, jnr. - Adelaidė.
50 metrų mišrus
1. Seeley - Geelongas, 2. V. Kosiol - 
Geelongas, 3. S. Dagys - Melbour- 
nas.

50 metrų krūtine 1. S. Visockis - 
Adelaidė, 2. L. Kasperiūnas - Mel
bournas, St. Šutas - Geelongas.

50 metrų nugara 1. S. Visockis - 
Adelaidė, L. Kasperiūnas - Mel- 
bournas, 3. Visockis jnr. - Adelaidė.

Estafetė 1. Geelongas, 1. 2. 
Geelongas II ir 3. Geelongas III.

STALO TENISAS
Vyrų 1. J. Ablonskis, 2. H. Bone 

- Adelaidė. Dvejetai: V. Jasiulai- 
tis ir A. Kasperiūnas - Melbournas.

BILIJARDAS
1. St. Šutas - Geelongas, 2. A. 
Renkauskas - Geelongas. Dvejetai: 
G. Atkinson ir A. Kalėda - Sydnejus ir
2. St. Šutas ir V. Freemantle - 
Geelongas.

Dailininko ir įžymaus sportininko 
Henriko Šalkausko atminimo meda

lius, geriausiems ir pažangiausiems 
sportininkams, laimėjo: vyrų krepši- 
nyje - A. Wiasak - Geelongas, moterų 
krepšinyje - R. Kasperaitytė - 
Sydnejus, berniukų - A. Šmitas ir 
mergaičių L. Šmitaitė - abu Adelaidė.

TENISAS

Vyrų indiv. A. Brazdžionis - 
Melbournas, L. Brazdžionienė - Mel
bournas.
Vyrų dvejetai: G. ir V. Brazdžioniai - 
Melbournas,

Moterų dvejetai: L. Brazdžionienė ir 
L. Ženk - Geelongas,
Mišrus dvejetas: L. Brazdžionienė ir 
T. Zdanius - Melbournas.

Šventės metu geriausiai ir gražiau
siai pasirodžiusio klubo pereinamąją 
dovaną gavo šventės rengėjai - 
Geelongo "Vytis". Bus daugiau.

Linkime sveikatos

Teko sužinoti, kad Stasys Urnevi- 
čius, buvęs žymus krepšininkas, Ade
laidės "Vyties" klubo ir ALFAS 
pirmininkas, yra šiuo metu daktarų 
priežiūroje.

Mielas, Stasy, visų sportininkų ir 
savo vardu linkiu greito sveikatos 
pagerėjimo. 

iii-ti , n■ji"''*'■ wmnir*" i
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Musų Mirusieji
A. A.

STASYS BUTKUS

VIETOJ GĖLIŲ 
pagerbdami 

A. A. VALIU BITINĄ 
$25 aukojame "Mūsų Pastogei" Irena ir Algis Milašai

Štai ir vėl naujas kapas mūsų 
mažoje Newcastle kolonijoje. Mirė 
Stasys Butkus,gimęs 1921 m. gegužės 
mėn. 27 d., Palangoje. Stasys Butkus 
mokėsi Palangos Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje. 1939 metais įstojo į 
Lietuvos karo mokyklą. Karo metu 
likviduojant L.V.R, Marijampolėje 
buvo areštuotas ir išvežtas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą , iš kur jam 
pavyko pabėgti. Karui pasibaigus, iš 
anglų zonos okupacinės valdžios, kaip 
buvusiam koncentracijos stovyklos 
kaliniui, pavyko gauti stipendiją 
medicinos studijoms Christian Al
brecht University. Dar Vokietijoje 
būdamas, sukūrė šeimą, sulaukė sū
naus Algirdo.

1949 metais atvyko į Australiją ir 
apsigyveno Newcastlyje. Atlikus nu
statytą dviejų metų darbo kontraktą 
geležies fabrikuose, įsidarbino New
castle psichiatrinėje ligoninėje. Be
dirbdamas tobulinosi psichiatrinės 
medicinos srityje, baigęs atatinkamus 
kursus, įsigijo registracijos kvalifika
cijas ir sėkmingai dirbo ligoninėje net 
29 metus. 1981 metais išėjo į pensiją.

Organizuojant A.L.B. Apylinkę 
Newcastlyje, Stasys Butkus buvo 
išrinktas į pirmąją šios Apylinkės 
valdybą. Jis turėjo Justice of the 
Peace statusą, ko dėka, daug padėjo 
vietiniams lietuviams tvarkant įvai
rius reikalus. Ilgus metus dalyvavo

VALI UI BI TI N UI

staiga mirus, žmonai Kazytei, dukrai Violetai su šeima ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Irena, Algis ir Rimas Milašai
Audronė ir Antanas Stepanai.

Newcastlio diskusijų klube, pasirody
damas su paskaitomis medicinėmis 
temomis.

Visada malonus ir draugiškas Stasys 
Butkus ir jo, estų kilmės, antroji 
žmona Meedy aktyviai dalyvavo estų 
ir lietuvių bendruomeniniame gyveni
me. Stasiui Butkui buvo suteiktas 
Estų Bendruomenės Garbės nario 
vardas.

Per Stasio Butkaus laidotuves, 
Stockton priemiesčio katalikų bažny
čioje buvo susirinkęs gausus būrys 
lietuvių katalikų ir estų protestantų. 
Po gedulingų mišių, Stasys Butkus 
buvo visiems lydint, palaidotas Beres- 
fielde.

M. š.

A. A.
VALERIJUI BITINUI

mirus, žmoną f azytę, dukrą Violetą, anūkus Aleksandrą ir Vytuką ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai
Birutė ir Peter Hammell

A. A.
VALERIJONUI BITINUI

staiga mirus, žmoną Kazytę ir dukrą Violetą su šeima, nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Tamara Skrinskienė

VALERIJONUI BITINUI,

mirus, žmoną Kazytę ir dukrą Violetą su šeima giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Vanda ir Jonas Zablockiai

A. A.
POVILAS DONIELA

Canberros Lietuvių klubo nariui - steigėjui

Gruodžio 9 d. Sydnejuje mirė Povilas 
Doniela, sulaukęs beveik 85 metų 
amžiaus. Velionis buvo gimęs Mosė
džio valsčiuje 1903 m. sausio 20 d. 
1927 m. vedė Pauliną Putriutę ir 
vėliau buvo "Ryto" knygyno savinin
kas Plungėje.

Po karo ilgesnį laiką su šeima 
gyveno Seedorfo stovkloje anglų, 
zonoje. 1948 m. pabaigoje atvykęs į 
Australiją prievolę atliko Water Board 
žinyboje ir iki mirties gyveno Sydne
juje.

Rūpintis Lietuvių namų įkūrimu,

velionis aktyviai prisidėjo darbu, ypač 
Redferno stadijoje. Jis taip pat kurį 
laiką buvo A.L.B. Sydnjaus Apylinkės 
valdybos narys.

Kremacija įvyko gruodžio 14 d., po 
gedulingų pamaldų St. Joachim baž
nyčioje, kurias atlaikė prel. P. Butkus. 
Velionis turėjo nemažai giminių, 
išblaškytų po visą pasaulį. Australi
joje liko žmona Paulina, sūnus 
Vytautas ir duktė Danutė. Atsisvei
kinimo žodžius tarė Bronius Genys, 
Veronika Petniūnienė ir sūnus Vytau
tas.

RIMUI DRYŽIAI

staiga mirus, jo broliui Giedriui Dryžai, jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba.

A. A.
POVILUI DONIELAI

mirus, jo žmoną Pauliną, sūnų Vytautą ir dukrą Danutę su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame

K. ir V. Biveiniai

A. A. 
DANUTEI BO RTKE VI ČIŪTEI — 

ŽILI NSKIENEI

mirus, jos vyrą ir vaikus, seserį Laimą ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia studentiškų dienų draugai - newyorkiečiai:

Elena Jasaitytė ir Kęstutis - Valiūnai, 
Irena Kibirkštytė ir Jonas - Vilgaliai, 
Aliutė Pajaujytė ir Eduardas - Stakniai, 
Danutė Pajaujytė ir Vytautas - Amoniai 
Rima Pakalkaitė ir Kęstutis - C erke liūnai 
Algimantas ir Lilė Ošlapai 
Jurgis ir Nijolė Valaičiai.

VLADUI BIVEINIUI

staiga mirus, gili užuojauta žmonai Karolinai, dukrai Gražinai, žentui 
Eric ir anūkams Nemirai ir Justinui.

Canberros Lietuvių klubo valdyba ir nariai

Staiga su šiuo pasauliu atsiskyrusiam musų bendruomenės visų 
gerbiamam nariui

VLADUI BIVEINIUI

jo žmoną Karoliną, dukrą Gražiną su šeima širdingai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Canberros Apylinkės valdyba

A. A.
VALERIJONUI BITINUI

mirus, skausmo valandoje užjaučiame žmoną Kazytę ir dukrą Violetą 
su šeima, kartu liūdintys

Vincė ir Pranas Antanaičiai

A. A.
RI MUI D R Y Z AI

staiga mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną
Johanną, dukrą Kim, sūnų Mark, tėvą Eugenijų ir brolius su šeimomis.

Lietuvių Sodybos Patikėtinės

Brangiam giminaičiui

VLADUI BIVEINIUI 

mirus, žmoną Karoliną, dukrą Gražiną bei jos šeimą giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Ona Karpavičienė ir
Jurgis Karpavičius

Mūsų Pastogė" Nr. 1 - 2 1988. 1. 18. pusi. 8
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JAUNIMO KONCERTAS 
A D E L AI DĖJE

SUTARTI NĖ"

Sausio 3 d., į Adelaidės Lietuvių 
namų salę atsilankė tiek žiūrovų, kiek 
erdvi salė galėjo sutalpinti. Visi 
domėjosi šiame renginyje dalyvau
jančiu jaunimu, taip gausiai susirin
kusiu iš visų pasaulio kraštų į 
Australijoje vykstantį Lietuvių Jau
nimo Kongresą.

Programai vadovavo Aidas Kubilius 
iš Adelaidės. Aidas kvietė į sceną 
Kęstutį Ivinskį iš Vakarų Vokietijos, 
kuris pats sau akomponuodamas 
gitara, atliko savo kūrinį "Baladė". 
Vėliau prisijungus Rimui Čuplinskui iš 
Kanados (Vasario 16 gimnazijos 
studentui) ir melbourniškiui Arūnui 
Bruožiui su gitara, visi trys atliko 
keletą dainų, kurių viena buvo A. 
Gustaičio eilėraščio žodžiams - "Aš 
norėčiau prikelti nors vieną senelį..."

Po jų, scenon ėjo adelaidiškis 
Sietynas Kubilius. Giliai emocionaliai, 
dailiojo žodžio "maestro" puikiai 
perskaitė ištraukas iš M. Malakūnienės 
poemos "Nežinomi keleiviai".

Jį pakeitė kitas adelaidiškis, barito
nas Petras Račkauskas padainavęs 
"Kur bakūžė samanota" ir "Laimingas 
Žemaitis".

Dvi studentės iš Kanados Loreta 
Stanulytė ir Daina Kalendraitė stili
zuotais tautiniais rūbais, švelniai ir 
grakščiai pašoko lietuvišką šokį pagal 
kompozitoriaus J. Govėdo liaudies 
motyvais pritaikytą muziką.

Monika Šiaulytė, medikė studentė iš 
Brazilijos, pianinu pagrojo Pixinginhua 
kūrinį "Calinhezo," kurios grojimas iš 
tiesų skambėjo subrendusiai ir puikiai.

Vasario 16 gimnazijos dainų būrelis 
- Rima ir Indrė iš Kanados, Analia 
Gaidinauskaitė iš Argentinos, sklan
džiai, sutartinai padainavo keletą 
liaudies dainų.

Dana Pargauskaitė - vokalinio 
r kvarteto " iš Kanados "Sutartinė** 

dalyvė, virtuoziškai akordeonu pa
grojo Fr. von Suppe "Poet and 
Peasant".

Urugvajaus atstovai Diana For- 
nara, Helena Modzelewski, Alberto 
Kaluževičius ir Daniel Josponis pašo
ko šokį "Cielito".

Po to, melbourniškiai Virginija ir 
Arūnas Bruožiai, Prūnui pritariant 
gitara, padainavo "Tėvyne mano" ir
"Svajonės".

Rastauskaitė Ariana
Ariana Rastauskaitė, konservato

rijos studentė iš Argentinos.pianinu 
skambindama Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio noktiurną, sugebėjo išsemti 
to puikaus, jausmingo veikalo visą 
muzikinį grožį, o Pedro Saenz ir Adios 
Nonino "tangose" muzikine jėga ir 
išraiška pademonstravo savo didelius 
muzikinius sugebėjimus.

Ją pakeitė kita puiki pianistė iš 
Kanados.Veronika Krausaitė. Ji atliko 
savo kompoziciją "Pajūryje", sukurtą 
specialiai Kongreso atidarymui. Šiame 
gan naujoviškų harmonijų kūrinyje, 
girdėjome ir tylų bangų ošimą ir 
šėlstančias jūros audras. Toliau, 
Veronikai akomponuojant pianinu, 
savo kūrybą deklamavo kanadietė 
Sigita Bersėnaitė. Deja, mikrofonui 
blogai veikiant, poetės žodžiai buvo 
girdimi gan sunkiai.

Virginija Bruožytė ir Petras Rač
kauskas pradžiugino visus linksma 
Benjamino Gorbulskiodaina "Tu ateik 
į pasimatymą".

Programa buvo užbaigta "Muzikine 
komedija", kurią sukūrė ir atliko 
adelaidiškės sesutės Anita ir Dana 
Baltutytės. Jos jau senai visiems mums 
yra pažįstamos ir žinomos savo 
ypatingais ir įvairiapusiais meniniais 
sugebėjimais.
Abidvi lankė Vasario 16 gimnaziją. 
Puikiai valdo gimtąją kalbą.' Jūmoris- ' 
tinis "skečas", parašytas kongreso 
tema, sukėlė salėje nesulaikomą 
juoką. Tai buvo lyg programos 
"Meniu" desertas.

Visi programos dalyvigū, išsirikiavę 
scenoje, buvo apdovanoti australie- 
tiškais bumerangais, o sveikinimo ir 
padėkos žodį tarė Adelaidės Apylin
kės valdybos pirmininkas J. Stačiūnas.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė

iš Toronto Adelaidėje.

Kanados vokalinio jaunų lietu
vaičių kvarteto "Sutartinė" atsilan
kymas į Australiją, įvyko šeštojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
proga.

Adelaidėje jų dainų vakaras įvyko 
sausio 2 d. Lietuvių Katalikų Centro 
salėje.
, Va’dovė Nijolė Benotienė, atlie

kanti akomponiatorės - akordeonistės 
ir pranešėjos pareigas, pasakė, jog 
kiekvieną koncertą jos pradeda daina 
"Lietuva" ir tai lyg įprasminimas visų 
dainų. Jos, visos lietuviškos, sekė 
viena po kitos, švaria lietuvių kalba.

Čia pravartu pažymėti, kad jaunos 
dainininkės visos yra gimusios išeivi
joje. Puikiai kalba lietuviškai ir 
puoselėja lietuvių vokalinę kūrybą. 
Tas faktas dalinai išblaško abejones, 
kad lietuvių vaikai išeivijoje nutau
tėją. Jų dainos nėra pernelyg "moder
niškos". Jos plaukia iš pačios širdies 
tarytum Lietuvos Nemunėlio bango
mis. Jos mikrofonus naudoja gal ir be 
reikalo, nes jų jaunatviški, gražūs 
balsai gan stiprūs.

"Sutartinės" vardas pilnai atitinka 
jų puikų "sutartinį" skambėjimą. 
Gurklyčių Dainos ir Zitos sopranai su 
Danutės Pargauskaitės ir vadovės 
Nijolės Benotienės aitais gražiai 
susilieja į muzikinį - vienetą.

Damos buvo palydimos: deklama
vimu, fleita, akordeonu, barškalų ir 
elektriniais vargonėliais, bet liaudies 
dainos, atliktos labai etnografiškai, 
liaudiškai - be muzikinio pritarimo.

Daugelis repertuaro dainų, buvo 
panašaus muzikinio pobūdžio, todėl 
būtų pageidaujama į jas įnešti daugiau 
interpretacinio įvairumo. Mielos dai- 
ninikės, prašau, priimkite tą pastabą, 
ne kaip "priekaištą" bet draugišką, 
kolegišką patarimą, ypač, kai Jūs 
sugebate panaudoti ir įdomių vokali
nių niuansų, kaip pav. dainose: 
^Pelėda", komiškoje apie moteris, 
gyvai prajuokinusiose auditoriją.

Vadovė be dirbtino sceninio poza
vimo, lietuvišku paprastumu ir nuošir 
dumu tardama žodžius į auditoriją, 
paprašė atsilankiusius dainuoti kartu 
žinomas dainas. Pasiūlymą priėmus, 
kaip kurios dainos skambėjo ir salėje, 
sukurdamos nuotaiką dvelkiančią tau
tiniu solidarumu, švelnią ir šventišką.

Paminėjus, kad salėje iš uoiejų 
scenos pusių, kabėjo didžiulis krikš
čionybės jubiliejaus medalio piešinys 
ir vyskupo Matulaičio portretas, o 
scenos viduryje Vytis, vakaras buvo 
išimtinai lietuviškas.

Koncertui pasibaigus, Kongreso 
Komiteto pirmininkas H. Antanaitis 
tardamas padėkos žodį, palydimą 
gėlių dovanėlių (čia, atsiprašydama 
už įsiterpimą, klausiu - ar ne geriau 
tiktų vietoje gėlių australietiški 
suvenyrai?), pranešė tautiečiams, kad 
mielos viešnios visų Australijoje 
įvykusių koncertų pajamas... paskyrė 
kongreso naudai, ir, be to, atvykusios į 
Australiją savo lėšomis!

Publika negailėjo delnų, atsidėko
dama už malonią muzikinę programą 
ir menininkių lietuvišką žestą!.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė

"PALANGOS" PASĖKOS

Cibų Seimą diskvalifikuota

PADĖKA
Šviesios atminties poeto Vinco Kazoko trečiųjų mirties metinių 

prisiminimui Lituanistikos Katedrai skiriu $ 50.•i ’ ' ‘ ‘

Vasario 16- tos gimnazijai

M. ir L. Cox $ 50, Proferansininkų būrelis $100.

Bronius Stašionis - 
Sydnejaus bibliotekos vedėjas

PADĖKA
Bronius Stašionis y„

Lituanistikos Katedros 
The Endowed Chair of Lithuanian Studies 

University of Illinois at Chicago 
GAfc&ĖS RĖMĖJAS

Buvusiam "Palanga Tours" kelionių 
biuro direktoriui - vedėjui Romui 
Cibui (jr.), atimta teisė turėti kelionių 
agento leidimą dvylikai metų. Jo 
žmona Marica Cibas, diskvalifikuota 
penkiems metams. Cibai, (tėvai), 
kurie abu buvo žlugusios firmos 
direktoriai, diskvalifikuoti dvylikai 
mėnesių.

Šį sprendimą Cibų šeimai įnešė NSW 
Kelionių Agentų Registravimo valdy
ba, dabar pati likvidavosi, kai 
Travelweek" buvo ruošiama spaudai.

Šis sprendimas buvo paskutinis 
TARB (kelionių agentų registr. v- 
bos) oficialus aktas. Jai buvo leista 
užbaigti pradėtą bylą, kai naujoji 
kelionių agentų leidimų ir draudimo 
schema pradėjo veikti NSW valstijoje, 
vasario mėnesį.

R. Cibas, (jr.), kurio firma specia
lizavosi kelionėse po Rytų bloko 
valstybes ir atstovavo Balkanturist, 
Carpat, Cubatur, Ibusz, Intourist, 
Kompas, Orbis ir Reisebuero, pareiš
kė TARB komisijonieriams, kad jis 
buvo nelaimingai susidėjusių aplinky
bių auka.

Nemažiausia iš jo problemų buvo 
ilgai trukusi ir pagarsėjusi legali 
akcija prieš "Aeroflot" sovietų oro 
linijas.

Praeitos savaitės TARB sprendimas 
lietė kaltinimus, kad kiekvieno iš 
patrauktųjų atsakomybėn veiksmai 
nesiderino su asmens tinkamumu būti 
direktoriumi firmos, turinčios kelionių 
agento leidimą.

Romas Cibas, (jr.), atstovavęs 
byloje save bei kitus 3 kaltinamuosius,

paneigė apkaltinimą. Jis, taip pat, 
pristatė pasirašytą (galiojimą rodantį, 
kad jis vienas buvo atsakingas už 
biznio finansų tvarkymą, ir kad kiti 3 
direktoriai niekad nebuvo įvelti, bylą 
liečiančiais laikotarpiais.

Savo sprendime valdyba pareiškė, 
kad ji paėmė dėmesin šį dokumentą, 
bet pridėjo: "Nežiūrint viso to, 
valdybos nuomone, kiekvienas iš 
direktorių turėjo atsakomybės parei
gų firmai, kurios negalima tiems 
asmenims perleisti kitiems". 
Kiekvienas asmuo turėjo įstatyminę 
atsakomybę, kaip direktorius, kas 
lietė firmos biznio tvarkymu.

Valdyba rado, kad keturi kaltinimai 
įrodyti kiekvienam apkaltintąjam. 
Savo sprendime jie buvo nuomonės, 
kad Romualdas Cibas, (jr.), ir Marija 
Cibas sąmonigai įsijungė į firmą kaip 
direktoriai ir kad jie būtų diskvalifi
kuoti vieniems metams turėti leidimą 
savo ar kitų vardu.

Valdyba pareiškė, kad negali sutik
ti, kad Marica Cibas būtų nežinojusi 
apie firmos finansinę padėtį, nes ji 
buvo direktorė.dalyvaujanti diena iš 
dienos vykstančiose trahsakcijose.

Valdybos nuomone Romas Cibas, 
(jr.), visiškai nekreipė dėmesio - į 
įstatymą ir potvarkius, prisipažin
damas, kad jis visiškai nežinojo 
reikalavimo, kad pinigai, ateiną iš 
kitų valstijų, turi būti inkasuojami 
(NSW) valstijos specialioje 
"Trust" sąskaitoje.

UdWnkAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas I9S7-xii

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Tvvvv
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SKAITYTOJAI
PASISAKO

Gerbiamas Redaktoriau,

Buvau viena iš pirmųjų, kuri 
susidomėjau naujai pasirodžiusia kny
ga "The Baltic Peoples Lithuanians - 
Latvians - Estonians in Australia." B. 
ir A. Birškys, A. Putnins, I. Salasoo.

Sprendžiant iš knygos įvado Peter 
Sheldrake, director Australian Insti
tute of Multicultural Affairs ir Michel 
Cigler General Editor, ši knyga bus 
istorinis dokumentas apie pabaltiečių 
imigrantų atsiradimą ir įsikūrimą 
šitame žemyne. Rekomenduojama 
mokykloms ir knygynams.

Nudžiugau "M.P" Nr. 7 perskaičius 
J. P. Kedžio svarbią pastabą pava
dintą "Nedovanotina klaida". Nes 
knygoje pateiktas Lietuvos žemėlapis 
be sostinės Vilniaus ir be Vilniaus 
krašto. "M.P." Nr. 10 knygos autoriai 
A. ir B. Birškys į J. P. Kedžio teisingą 
pastabą aiškinasi, cituoju:... "Mes tą 
klaidą pastebėjome, kada ta knyga jau 
buvo atspausdinta. Mes nežinom kur 
spaustuvė gavo tą žemėlapį." Tai kas 
atsakingas, kad taip atsitiko?
"M.P." Nr. 30 ir Nr. 31 V. A. 
Vitkūnienė chronologine tvarka, labai

Gerbiamas Redaktoriau,

Pradžioje leiskite man palinkėti 
jums linksmų, sveikų šv. Kalėdų 
švenčių.
Dabar prie reikalo. Prašau nebesiun- 
tinėti man "Mūsų Pastogę". Aš 
užpirkau namą Cessnock mieste. Per 
39 metus aš labai mažai sueidavau su 
lietuviais ir atleiskit už mano atvi
rumą, aš atpratau nuo jų.

Su pagarba, B. Lizdenienė

Laiškas Redaktoriui,

Požėląitė - Davis savo laiške daro 
pastabą, kad mano tvirtinimas, jog 
komunistai neturį įtakos Azijoj, nesu
tinkąs su tikrove. Čia jos išvardinta 
visa eilė komunistinių kraštų, kuriuos 
visi skaitytojai patys gerai žino.

Mano straipsnio tema buvo apie tą 
Azijos dalį (Japoniją. P. Korėją, 
Taiwaną) kuri padarė milžinišką 
ekonominį progresą ir žada tapti 
ekonomijos ir gal pasaulio politikos 
centru. Tose valstybėse, nors ir yra 
komunistų, jie neturi neigiamos įtakos 
į krašto ekonomiją (politiniai streikai,

TOKIOS TOKELĖS
Australų spauda plačiai paminėjo 

Adelaidės ALB pirmininko Stačiūno 
įdėtą skelbimą, raginantį nekreipti 
dėmesio į Sovietų pateiktus įrodymus, 
nes Sovietų Sąjunga niekada nesido
mėjo teisingumu.

Šeštąjame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese dalyvavo Yale 
Universiteto referentas, profesorius 
Romualdas Misiūnas iš New Yorkb. Jis 
aplankė Sydnejų, Canberrą, Adelaidę. 
Australijos lietuviams malonu buvo 
turėti tokį svečią. Romualdas 
Misiūnas yra Rytų Europos istorijos 
žinovas, "Baltic Forum" redaktorius. 
Yra parašęs ir 1983 metais išleidęs 
knygą "The Baltic States: years of 
Dependence 1940-1980".

Romualdas Misiūnas išvyko iš 
Australijos, išsiveždamas kuo 
geriausius įspūdžius ir gailėdamas, 
kad viešėti teko taip trumpai.

Janina Giedraitytė buvusi Kauno 
operos teatro šokėja, iš Argentinos 
atvyko į Australiją aplankyti savo 
dukrą, žada išbūti šešis mėnesius. 
"Mūsų Pastogė" Nr. 1 - 2 1988. 1. 

nuosekliai ir objektyviai išnagrinėjo ir 
nurodė netikslumus knygos skyriuje 
"The Lithuanians in Australia," 
apgailestaudama, kad nebuvo at
kreiptas tinkamas dėmesys į manu
skripto pakoregavimą. Čia labai 
teisinga ir girtina V. A. Vitkūnienės 
pastaba, nes kiekvienas lietuvis, kuris 
skaitė ar skaitys šią knygą, pagalvos ir 
paklaus, kur buvo ir yra mūsų 
bendruomenės atsakingi asmenys, ko
dėl neatkreiptas dėmesys į padarytas 
neleistinas klaidas?

Knygoje, antrame puslapyje, auto
riai dėkoja, cituoju... "Special thanks 
are due to Mr. Vytautas Neverauskas, 
the Federal President of Lithuanian 
Community, to the Lithuanian Infor
mation Bureau in Adelaide which 
supplied most of the photographs and 
material used..."

Tas rodo, kad buvusi Krašto 
valdyba ir Informacijos Biuras turėjo 
ryšių su knygos autoriais. Ar ne 
laikas, kad ši padaryta lietuviams žala 
būtų kaip galima greičiau atitaisyta?

Elena Dainienė

Gerbiamas Redaktoriau,

Maloniai prašau priimti mano įga
liojimą ir balsuoti už gerus kandidatus 
į Spaudos Sąjungos valdybą.

Gavau metinę apyskaitą su direkto
rių parašais, atrodo viskas sklandžiai 
klostosi. Tikiu "Mūsų Pastogė” dar 
ilgai gyvuos.

Linkiu sėkmės redagavime.

E. Eskirtienė

...į n . . J - ■ u Į? J*

nepriimtini algų pakėlimo reikala
vimai ir tt). Komunistinė Azija, 
nežiūrint gyventojų skaičiaus, yra kol 
kas ekonominis nykštukas ir liks tokiu, 
kol pakeis savo marksistinę sistemą, 
kurią Kinija jau palaipsniui šalina.

Nemanau, kad laiško autorė nebūtų 
supratus straipsnio pagrindinės min
ties. Pridursiu, kad mano nuomone 
"Mūsų Pastogė" nėra joks speceli- 
zuotas ekonomijos ar politikos žurna
las ir bereikalingos statistikos būtų 
visai ne vietoj.

Dr. J. Kunca

Labai norėtų susirasti savo 
jaunystės bendradarbes ir drauges - 
Jadzę Šadzevičiūtę ir Janiną 
Člunovienę.

Rašyti 5 Burns St. Eastwood, NSW 
2122.

Gerbiamas Redaktoriau,

Siunčiu čekį už "Mūsų Pastogės" 
prenumeratą 1988 metams.
Su malonumu skaitau Jūsų redaguo
jamą laikraštį.

Linkiu sėkmės 1988 metais.

Su pagarba

Regina Umbražiūnienė

padėka

Nuoširdžiai dėkojame Teresei ir 
Jurgiui Reisgiams už padovanotus 
dekoratyvinius vidaus augalus, kurie 
puošia klubo įėjimą.

Sydnejaus lietuvių klubo 
valdyba

18. pusi. 10

NEBĖRA ĖJIMŲ ?

Australijos lietuvių sporto veik
loje visi didieji klubai turėjo šachmatų 
žaidėjų ir kas metai Sporto šventėse 
vykdavo komandinės varžybos, indivi
dualūs šachmato žaibo turnyrai.

Daug laimėtų taurių puošia klubų 
žymeniu spintas ir lentynas.
Tačiau, per paskutinius penkerius 
metus, klubuose šachmatininkų gretos

VIEŠAS TURNYRAS

Vienintelis Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubas, dėka energingo 
pasiaukojančio sekretoriaus Stasio 
Rimkaus, ir šiais metais suorganizavo 
14-tajį viešą šachmatų turnyrą. 
Dalyvavo 47 šachmatininkai, jų tarpe 
keturi lietuviai.

Turnyrą laimėjo, mažai žinomas ir 
pagal įvertinimą šeštasis D. Colhoun.

Iš kairės: O. Kapočienė - Lietuvių, klubo direktorė, E. Žukauskaitė 
pranešėja, St. Rimkus - šachmatų klubo sekretorius, J. Bučinskaitė 
pranešėja ir D. Colhoun - Lietuvių viešo šachmatų turnyro ir "V. Mikėno 
taurės laimėtojas.

Turnyrą pravedė Norelle Kellner 21 
kartą laimėjusi NSW valstijos moterų 
čempionatą, buvusi Australijos čem
pionė ir penkis kartus reprezentavusi 
Australiją šachmatų olimpiadoje.

Penkioms dienoms praėjus nuo 
lietuvių turnyro užbaigimo spaudoje 
pasirodė; žinia - tragiška Kellnerio 
šeimos mirtis. John Kellner lietuvių 
šachmatininkų - gerbiamas draugas, 
buvęs Australijos šachmatų čempio
nas, tarptautinis šachmatų meistras 
korespondenciniu būdu, rastas nušau-

AUKOS FONDUI
Po $50 Soc. Moterų D-ja Melbourne 
(410), a.a. Anitos Matukevičienės | 
atminimui.

Sofija Savickienė Vic. (135) - savo įj 
vyro a.a. Broniaus Savicko atminimui, i 
J. ir J. Petraičiai Vic. (80) - nauji 
nariai. /
Po $20 J. Beinoravičius S.A. (120) ir 
V. ir J. Ramanauskai NSW (30) ( 
užjausdami mirusio Povilo Donielo 1 
šeimą.

$10 K. Stančikas NSW (105).
Sveikiname naujus šimtininkus So

fiją Savickienę ir K. Stančiką.AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas jau pasibaigė. Tikimės, kad 
sulauksime gerų rezultatų - parodys 
ateitis.

Australijos Lietuvių Fondas suteikė 
$4000 paramą Kongreso Organizaci
niam Komitetui. Be to, parėmė 24 
kongresantus, pagal jų prašymus, iš 
viso $5000 suma. Iš kai kurių gavome 
gražių padėkos žodžių. Fondo valdy
bai yra svarbu, kad ne tik tėvai, bet ir 
paramą gavę jų vaikai žinotų apie 
Australijos Lietuvių Fondą ir jo 
tikslus. 

sparčiai išretėjo. Panaikintos koman
dinės varžybos Sporto šventėse ir 
įvestos vien individualios. Dalyvius 
skaičius drastiškai sumažėjo.

Šachmatų žaidime užmatuotas: 
priešininko karalius nebeturi ėjimo. 
Panaši padėtis mūsų klubų.

Šiemet antri metai Sporto šventės ! 
metu, nebuvo pravestos varžybos 
šachmatų sporto šakoje.

Jam teko puošni "V. Mikėno" pereina
moji taurė.

Šiame turnyre neturėjo laimės 
lietuvių šachmatininkams palankus 
Parramattos teismo teisėjas John 
Purdy. Lietuvių pasekmės: Dr. I. 
Venclovas 5 taškai iš 8 partijų, V. j 
Patašius 4 su puse, P. Šilas 4 ir St. 
Rimkus 3 su puse taško.

tas savo žmonos, kuri padegusi namą j 
pati nusišovė.

Australija neteko žymių šachmati-1 
ninku, kartu ir lietuviai per kelis 
dešimtmečius mielai lankiusius mūsų 
.klubą ir buvusius mūsų mielais1 
nuoširdžiais draugais: John Kellner I 
iniciatyva, jam būnant St. George Į 
šachmatų klubo pirmininku, buvo 
įvestos metinės varžybos tarp St. Į 
George ir lietuvių klubo dėl perei- | 
na mosi os simbolinės knygos.

V. A.

Per Fondo įgaliotinį Bronių Stašionį - 
Sydnejųje

A.A. Dipl. inž. Balio Daukaus 20 
metų mirties paminėjimo proga paau
kojo Australijos Lietuvių Fondui.

I. Jonaitis $ 20, S. Jarembauskas $ 
20, J. Grudzinkas $ 20, A. Adomėnas $ 
20, V. Bukevičius $ 20.

Ačiū visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas.
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Marytės Gaižutienės paroda New Yorke
Lapkričio 21-22 dienomis Kultūros 

židiny, Brooklyne, New Yorko ateiti- 
i- ninkai surengė Marytės Gaižutienės 
Ir keramikos darbų parodą. I atidarymą 
is atsilankė nemažas būrys lietuvių, 

kurie turėjo progą apžiūrėti ne tik 
is | viešnios iš Chicagos eksponatus, bet ir 
>. susipažinti su pačia keramike. Savo 

Į trumpoje kalboje Marytė Gaižutienė 
isj pasisakė, kas jos kūrybą daugiausia 
is įtaigauja gamta, t.y. organiškos for- 

I mos, ypač augmenija ir moters figūra.

!S 
is 
n 
I-
r

t.

Menininkė pažymėjo, kad spalva jai 
neturi ypatingos reikšmės, todėl daug 
jos keramikos gabalų padengti juoda 
glazūra, nes svarbu nenukreipti dė
mesio nuo formos.

Parodoje buvo išdėstyti 108 kera
mikos darbai. Menininkė kuria serijo
mis, kurioms būdinga ta pati idėja, tik 
formų niuansai skirtingi. Pavyzdžiui, 
buvo išstatytos penkios didesnio 
formato, iki 20 colių aukščio, juodos 
vazos. Visose buvo galima įmatyti 
moters kūno formas; vienose buvo 
pagautas judesys, kitos buvo daugiau 
statiškos. Kita serija - dekoratyvinės 
plokštės, užlaužtais, rangytais šonais. 
Plokščių dugne buvo įžiūrimi įspaustų 
lietuviškų raštų pėdsakai. Viename 
salės kampe ant grindų stovėjo žalių,
į kaktusus panašių keramikos darbų 
grupuotė, pavadinta "Vakarų įspū
džiai", kitur ant stalų išdėtos grynai 
dekoratyvios, lyg banguojančių sienų 
formos, kuriose plačiu teptuko mostu,

Dalis Marytės Gaižutienės keramikos darbų
lyg vaiko, nutepti medžių ar augalų 
siluetai.

Gaižutienė savo darbuose nevengia 
ir sąmojo. Dėmesį patraukė skulptū
rinių gabalų grupė, pavadinta "Drau
gės". Atidžiau įsižiūrėjus, matyti lyg 
apkramtytas moters torsas šalia kurio 
išmėtyta atskirai galva ir kitos kūno 
dalys, o priekyje neaiški, lyg stora 
gyvatė, besiranganti forma. Su šyp
sena buvom keramikės painformuoti, 
kad tai "žarnos"...

Buvo ir daugiau kasdieniniam nau
dojimui pritaikytų darbų: daugybė 
vazų, kurių kakleliai atrodė kaip 
besiskleidžiančios rožės žiedai, be to, 
servizo pavyzdžiai ir tamsiomis ru
dens spalvomis išdegintos lėkštės.

Marytė Gaižutienė naudoja įvairią 
techniką. Molį ji žiedžia, kočioja ir 
rankomis modeliuoja. Kai kurie jos 
darbai, pavyzdžiui, juodų vazų serija, 
pavadinta "Kompozicijomis", arba 
"Draugės" ir "Vakarų įspūdžiai" jau 

yra skulptūros.
Marytė Gaižutienė turi biochemijos 

daktaro laipsnį. Keramika nėra jos 
pagrindinė profesija, nors ji savo 
patirtį chemijoje bando pritaikyti 
glazūros paruošime.

Viešnios iš Chicagos keramika buvo 
parodą lankiusių teigiamai įvertinta, 
nes daugiau darbų atsidūrė New 
Yorko lietuvių namuose.

RIMA ČERKELIŪNIENĖ

Maxine Klibingaitis

MA XI NE KLIBINO AI TIS

Išgirdąs apie aktorę Maxine Klibin
gaitis, ieškojau progos susipažinti 
arčiau. Pasitaikius progai, įvyko 
pokalbis. Paklausta ar nebus lietuvių 
kilmės, Maxine nenoromis atsisuko ir 
permetusi akimis nuo galvos iki kojų, 
linktelėjo galva. Pasirodo aktorės 
tėvas lietuvių kilmės, mama anglė. 
Nuo mažens kalbėjusi angliškai, 
lietuvių kalbos, apgailestauja, neiš
mokusi. Šiek tiek daugiau įsišnekėjus, 
Maxine maloniai pasakoja apie save.

Išaiškėja ir asmeniškai mane lie
čianti detalė. Pasirodo su Maxine tėvu 
Jurgiu Klibingaičiu, prieš daugelį 
metų, tik atvykus į Australiją, teko 
kartu kirsti nendres Queenslando 
valstijoje. Mokyklos , Jurgio Klibin- 
gaičio dukra nemėgo. Ji buvo lai
minga, kada gavo darbo ABC studi
joje.

Studija "Grundy Productions" pa
kvietė nedidelei rolei filme "Home". 
Vėliau sekė ir kiti darbai kine, atėjo ir 
sėkmė. Maxine suvaidino Bobbie 
Mitchel filme "Prisoner", "Fields of 
Fire" ir "Candy Regentag".

Maxine vegetarė, mėgsta ilgai 
miegoti, nevartoja nei narkotikų nei 
alkoholinių gėrimų. Yra patenkinta 
savo pasisekimais kine ir pasiryžusi

Maxine Bobbie Mitchel filme "Prisoner"

siekti dar didesnių rezultatų savo 
darbe.

Jai dar tik dvidešimt dveji. Prieš 
akis daug metų kūrybinio darbo. 
Atsisveikinant palinkėjau Maxine sėk
mės jos kūrybiniuose ieškojimuose, 
sulaukti didesnio ir didesnio dėmesio 
iš režisierių tarpo, daug naujų ir 
įdomių rolių sekančiuose filmuose.

V. A.

r j Juozas Mikštas

Anit ai Pjautai Juozas Almis Jura&is Ką tu gimdei,

Kas Tave ten dabar pasitiko?- 
Pasakyk man, mieloji Anita, 
Kaip aną, mūsų vakarą tykų, 
Jau nesitikint auštančio ryto,

Tik spėliojant, katras pirmutinis
) Iškeliausim iš čia amžinybėn,
_ Kur keliauja žmonių tirštos minios, 

I šią žemę baugiai įsikibę.
M
j Viskas keičiasi, dingsta, praeina. 

Kaip tos dienos, kaip metai, kaip vėjas. 
Tu, nutildžiusi skambančią dainą, 
Neprabilsi jau jambais, chorėjais.

Tik ar Tu man gali pasakyti,
Ką Tau šnabžda vainikai nuvytę?

Laiko ranka

Parašė mūsų kūdikis 
pajūrio smėlyje 
pirštu 
raides keistas, 
tik jam vienam pažįstamas.
Plati, putojanti banga, 
staiga užliejusi pakrantę, 
ištrynė jas ...

Ir mūsų pėdsakus, 
brangioji, audringi vėjai užsijoja.-----

ką aš stačiau, 
ką mudu kūrėme kartu, 
kraujo dainos - 
minčių jėgos 
darbuotis pašaukti, 
kai vijomės gyvenimą 
su laimėn 
besiveržiančiųjų 
žmonių tūkstančiais, 
laiko ranka 
nušluos staiga 
nuo Žemės veido, 
kaip brėžinius vaikų 
pajūrio smėlyje 
nuplauna bangos 
dūkstančios.------------
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Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO:

V. A. Pošiūnas Vic. $ 10
K. Rašinskas Vic. $ 20
A. Čelna Vic. $ 25
A. Nekrašius NSW $ 5
A. Mieliauskas W.A. $ 5
J. Jablonskis NSW $ 5
F. P. Panks NSW $ 5
O. Aleknienė Vic. $ 5
P. Burokas NSW $ 10
V. Juodaitis NSW $ 5
J. Sedliorius Vic. $ 10
V. Aukštiejus Vic. $ 5
A. Žvirblis Vic. $ 10
J. Gailius Vic. $ 12.50
J. ir F. Simaičiai w.A $ 5
S. Kranas Qld.

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

V. Šalaviejus Vic.
S. Kranas Qld.

PRANEŠIMAS
Australijos lietuvių paminklo sta

tymo organizavimo komitetas įgalioja 
Augių Zamoiskį, 11 Bishops Place, 
Kensington, S. A. 5068, rinkti aukas 
Adelaidėje,paminklo statymui Canbe- 
rroje. Pastatydami šį paminklą mes 
įamžinsime Lietuvos ir lietuvių vardą 
Australijoje. Kviečiame visus lietu
vius šį istorinį projektą finansiniai 
remti. Dėkojame A. Zamoiskiui už 
prisidėjimą prie šio didelio darbo.

P E R T H E
Gruodžio 5 d. šv. Marijos Katedroje 

buvo įšventintas lietuvių kilmės 
kunigas Ričardas Rutkauskas. Iškil
mingas Mišias ir įšventinimo apeigas 
pravedė J. E. Pertho arkivyskupas W. 
Foley. Apeigose dalyvavo vyskupas R. 
Healy, keliasdešimt kunigų ir kitų 
bažnyčios pareigūnų.

Per pamokslą arkivyskupas W. Foley 
pažymėjo, kad naujai įšventintas 
kunigas yra lietuvių kilmės.

įšventinimo pamaldose dalyvavo 
keli šimtai australų parapijiečių, jų 
tarpe ir lietuviai.

Gruodžio 13 d. naujas kunigas, 
kartu su kun. Dr. A. Savickiu, 
atnašavo šv. Mišias lietuviams, gražiai 
išpuoštoje St. Francis Xavier bažny
čioje.

Po pamaldų parapijos salėje kun. 
Dr. A. Savickio ir Apylinkės valdybos 
iniciatyva suruoštos vaišės naujam 
kunigui R. Rutkauskui, jo šeimai ir 
svečiams.

Vaišių metu po sveikinimų ir 
linkėjimų kalbų naujam kunigui įteik
tos dovanos, kurias parūpino Apylin
kės valdyba. Raštu gautas sveikinimas 
kartu su $50 auka iš Adelaidės Moterų 
Draugijos.

Lietuvos Krikšto 600 metų sukak
ties proga Apylinkės valdyba paga
mino "Kryžiaus Kalno" atvirukų, 
kurie bus išplatinti per Australijos 
lietuvių organizacijas ir Apylinkių 
valdybas įtakingiems australams ir 
dvasiškiams, kurie yra palankūs mūsų 
politiniams siekiams Lietuvos laisvės 
byloje.

Sausio pradžioje mūsų koloniją 
aplankė garbingi svečiai: J.E. vysku
pas Paulius Baltakis. OFM, Dr. T. 
Venclova ir R. Kudukis su šeima.

SYDNEJUJE

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

TVI

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
užkandžiai

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Valstijos švenčių

Kaina $5

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas

v.v. - 10.30 v.v.5
5
5
2

laiku

v.v. - 12 v.v.
v. p.p. - 1 v.r.

12.30 p.p. 10 v.v.

2 v. p.p. - 10 v.v.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.
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RASTO tyrinėtoji; skelbimas

Dr. B. Vingilis,
Komiteto narys lėšom telkti.

SYDNEJUJE
PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių pensininkų klubo 
narių metinis susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 4 d., ketvirtadienį, 12 
vai. Lietuvių namuose, Bankstowne.

Bus renkama nauja valdyba, kviečiu 
visus narius dalyvauti. Pradedant 
naujų metų veiklą, kviečiu tautiečius 
tapti klubo nariais.

M. Šidlauskienė - sekretorė

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS.
Sydnejaus Apylinkės valdyba pra

neša, kad Vasario 16-sios minėjimas 
įvyks vasario 20 d., sekmadienį.

Papildomai apie šį minėjimą bus 
pranešta sekančiame "Mūsų Pasto
gės" numeryje.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švie
timo ministerijos pertvarkymu lietu
vių kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti australišką 
gimnaziją 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 kalbą 

registruojasi vasario 6 d., šeštadienį.
Registracija vyks Ashfield Boys 

High School, Liverpool Rd., Ashfield, 
9-11 vai. ryto. Mokslas prasideda 
vasario 13 d., šeštadienį, 8.30 vai. 
ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų studentams moks
las prasideda vasario 6 dieną. 
Informacijai skambinti: 332 1471

A. Vesčiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių kursų vedėja
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KAS YRA DANGUS ?

Klek laipsnių arba kokias pareigas 
turi visi sutvėrimai dvasių karalys
tėje, mes nežinome; tačiau matydami 
tokią didelę įvairenybę tarp žemiškų 
gyventojų materialiniame pasaulyje, 
mes sprendžiame, kad ir dvasiniame 
yra daug.

Bet turėjo būti dar vienas "naujas 
sutvėrimas", ir dėlto turėjo būti 
prirengta dar viena buveinė, kitame 
gyvenimo laipsnyje, dėl bažnyčios, 
kad ji būtų su Jėzumi ten, kur jis buvo 
išaukštintas tada, kai buvo prikeltas iš 
numirusių.

BAŽNYČIOS BŪSIMOJI PADĖTIS

Jėzus pasakė: "kad kur aš esu, ir jūs 
būtumėte." Šitie žodžiai parodo, kad 
Viešpaties pasekėjų buveinė arba 
gyvenimas, bus toks pat, į kokį Jėzus 
buvo išaukštintas. Apie Jėzaus išaukš
tinimą Apaštalas sako: "Todėl Dievas 
išaukštino jį ir dovanojo jam vardą, 
viršesnį už visus vardus, kad Jėzaus 
vardu priklauptų visoks kelias danguje 
ir žemėje ir po žeme." - Pil. 2:9, 10.

Mūsų Viešpats buvo Dangiškojo 
Tėvo išaukštintas labai aukštai, 
"Dievo sosto dešinėje." (Ebr. 12:2) Ir 
ta pati išaukštinimo vieta arba padėtis 
yra "prirengta" dėl bažnyčios. Paste
bėkime kokį pažadą Jėzus davė 
Apreiškimo 3:21. "Kas nugalės, tam 
aš duosiu sėdėti su manim mano soste, 
kaip ir aš nugalėjau ir sėdausi su mano 
Tėvu jo soste."

Dėlto nesistebėkime, kad Petro 
pasakyta, kad Kristaus prisikėlimo 
dėka, krikščionys yra atgimdyti gyva
jai vilčiai ir negendančiai, nesuteptai 
ir nevystančiai tėvonystei laikomai

danguje jums." Bet įsitėmykime Apaš-; 
talo žodžius sekančioje eilutėje: 
"Dievo galybe sergimiems, tikėjimu 
išganymui, kurs yra prirengtas, kad 
būtų apreikštas paskutiniuoju laiku." 
- 1 Pet. 1:4,5.

"Paskutinis laikas" arba "pasku
tinės dienos", apie kurias dažnai 
kalbama Biblijoje, reiškia laikotarpį, 
kuris seka Kristaus antrąjį atėjimą. 
Todėl reikia suprasti, kad bažnyčiai * 
prirengtoji dangiškoji tėvonystė, ne
buvo suteikta krikščioniui mirties 
valandoje, kaip buvo teologų pasako
jama. Šitas atlyginimas bus duotas 
šventiesiems amžiaus pabaigoje, po 
Jėzaus sugrįžimo ir mirusiųjų prisikė
limo. Tas pareiškimas sutinka su 
Viešpaties pažadėjimą apie priren- 
gimą "vietos" jo pasekėjams: " Aš einu 
jums vietos prirengti, ir kada aš būsiu 
nuėjęs... aš vėl ateisiu ir imsiu jus pas 
save, kad kur aš esu, ten ir jūs 
būtumėte." Šitie žodžiai aiškiai paro
do, kad nė vienas krikščionis negali 
turėti vilties būti su Viešpačiu iki jis 
"vėl ateis, ir paims" juos pas save.

Apaštalas Povilas patiekia panašų 
liudijimą, sakydamas: "Aš kovojau 
gerą kovą,... išlaikiau tikėjimą. Gale 
man atidėtas teisybės vainikas, kurį 
duos man aną dieną Viešpats, teisusis 
Teisėjas; ne tik man, bet ir tiems, 
kurie myli jo atėjimą (pasirodymą)." 
(2 Tim. 4:7,8) Apaštalas gerai žinojo, 
kad jo dangiškas atlyginimas, draug- 
paveldėjime su Kristumi Tūkstantme
tinėje karalystėje, bus suteiktas jam 
tik šio amžiaus pabaigoje, tada kai 
Jėzus bus sugrįžęs paimti visus savo 
šventuosius pas save.

Tęsinys.
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