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LIETUVOS METAI

Krikščionybės sukakties metai jau praėjo. Nors dėl jų 
minėjimo buvo daug ginčų, bet, pozityvioji pusė aiškiai laimėjo. 
Visose gyvastingose lietuvių gyvenvietėse, ta sukaktis buvo 
deramai paminėta. Susidarė gana stiprus sąjūdis, kuris iškėlė 
Lietuvos vardą ir vargą ne tik tautinėje, bet ir tarptautinėje 
plotmėje. Kam teko peržvelgti Lietuvių informacijos centro 
Bruklyne sutelktą medžiagą, t.y. iškarpas iš įvairių kraštų 
spaudos, gali drąsiai tvirtinti, kad Lietuvos Krikščionybės 
sukaktis buvo didis mūsų tautos laimėjimas, vainikuotas 
ganytojišku ir viltingu Šv. Tėvo Jono - Pauliaus II žodžiu bei 
atitinkama veikla. Šiandieną, žvelgdami atgal, galime 
konstatuoti, kad su religiniu sujudimu ėjo drauge ir patriotinis 
rūpestis, siekiantis padėti sovietų pavergtai Lietuvai, idant jai 
palengvėtų ligšioliniai priespaudos varžtai. Net ir tie išeivijos 
lietuviai, kurie aktyviai nedalyvauja lietuviškoje veikloje, gana 
uoliai jungėsi į krikščionybės sukakties minėjimus, iškilmes, 
iškelti viešumon Lietuvai daromą skriaudą dvidešimtajame 
šimtmetyje, kai Afrikos bei Azijos kraštuose viena tauta po 
kitos tampa nepriklausomomis valstybėmis. Taigi 1987 metais 
Lietuvos naudai krikščioniškajame pasaulyje daug padaryta.

įgulos bažnyčia ir Laisvės alėja Kaune, žiemos metu. 1930 m. nuotrauka

KUN. SIGITO TAMKEVlClAUS 
LAIŠKAS IŠ LAGERIO

Atėjo 1988 metai, atnešdami kitą reikšmingą sukakti, būtent 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70-metį. Jei Krikščio
nybės priėmimas Lietuvai buvo kertinis akmuo religinėje - 
kultūrinėje srityje, tai Vasario 16 aktas buvo kertinis akmuo 
tautiniame - valstybiniame Lietuvos gyvenime. Tai buvo nauja 
aušra po ilgus šimtmečius trukusių istorinių klaidžiojimų, unijų 
ir priespaudos. Nors toji aušra švietė tiktai du dešimtmečius, 
bet jos poveikis tautos gyvenime yra neapskaičiuojamai 
reikšmingas. Štai jau baigiasi penktas dešimtmetis nuo Lietuvos 
nepriklausomybės žlugimo, bet minėtos aušros poveikis tebėra 
stiprus. Per anuos du dešimtmečius nepriklausomo gyvenimo ne 
tiktai galutinai pabudo tautinė sąmonė, bet ir tvirtai subrendo. 
Tuo būdu, tauta buvo paruošta sutikti net ir ilgas svetimųjų 
okupacijas. Atvykę iš sovietų okupuotos Lietuvos tautiečiai net 
ir po 40 metų tautinės priespaudos sako, kad tautinės sąmonės 
žadinti dabar nebereikia. Tai reiškia, kad tauta yra pajėgi 
atlaikyti ir didelį svetimųjų spaudimą, prievarta brukamą 
rusinimą. Be Vasario 16 akto ir jo laimėjimų vargu ar mūsų 
tauta būtų pajėgi atlaikyti naujai užgriuvusią vergiją.

Matant tokią didžią Vasario 16-tosios reikšmę tautos 
gyvenime, neabejotinai kyla reikalas stipriau bei iškilmingiau 
minėti 7O-ją jos sukaktį. Galbūt, kai kas sakys, Vasario 16-sios 
aktas yra praeities dalykas, jo paskelbtos nepriklausomybės 
seniai nebeturime ir dėl to nėra prasmės ją iš viso minėti. Tai 
tamsaus gaivalo mąstysena, kurioje nėra nė lašo tautinio 
rūpesčio. Jei šiandien tos nepriklausomybės neturime, reikia ją 
juo labiau minėti, nes tautinės - valstybinės iškilmės išeivijoje 
yra vienas kovos būdų už nepriklausomybės atgavimą. Gerai 
paruošti tautiniai minėjimai reikalingi gaivinti mūsų pačių 
dvasiai, alinamai išeiviškos aplinkos, jie ypač reikalingi jaunajai 
kartai, kad ji giliau pajustų visos tautos pulsą ir bendrą jos 
rūpestį. Be to, Vasario 16-sios minėjimai yra kelias, kuriuo 
galime išeiti ir į tarptautinę plotmę. Galimas dalykas, 
nepasieksime 1988 metais tiek, kiek pasiekėm 1987-siais, bet 
yra pakankamai galimybių ir šiemet pajudėti platesniu mastu.

Dėl to nereikėtų ribotis vien renginiais vasario mėnesį. Ištisi 
metai tebūnie Lietuvos nepriklausomybės metai, skirti kovai už 
Lietuvos laisvę. Politiniai - visuomeniniai mūsų veiksniai turėtų 
ryžtis vieningam plataus masto žygiui, kuris kalbėtų tautos 
vardu ir atkreiptų pasaulio dėmesį į pavergtą, bet kovojančią 
LIetuvą- Tėviškės Žiburiai

ATVIRAS LAIŠKAS

Pasklido gandai, kad aš dažnai skambinanti į Vatikaną ir 
dėstanti pretencingus pasiūlymus ar reikalavimus. Ryšium su 
tuo, turiu pareikšti, kad į Vatikaną ar kam kitam už Sovietų 
Sąjungos ribų, niekada pati nesu skambinusi ir iš Vatikano man 
niekas niekada neskambino. Telefoninius pokalbius su užsieniu 
turėjau tik tais atvejais, kai iš užsienio kas nors paskambino 
man.

Dezinformacija labai senas blogų žmonių išradimas, 
naudojamas ir mūsų dienomis norint ką nors apšmeižti, 
sukompromituoti, apgauti, suklaidinti. Apie mane labai platus ir 
intensyvus dezinformacijos pasklidimas pasaulyje rodo, kad 
kažkas galingas labai nori mane sukompromituoti. Ar tik ne 
KGB tai darbas, nes išskyrus KGB man niekas nėra grąsinęs. 
Nijolė Sadūnaitė 1987 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miestas

LIC perduoda iš lagerio rašytą kunigo- 
kalinlo Sigito Tamkevičiaus laišką datuotą 
lapkričio 9.

Kun. Sigitas Tamkevičius per pastaruosius 
metus buvo net du kartus atgabentas į 
Vilnių pasirašyti malonės prašymą, kad būtų 
amnestuojamas. Jam atsisakius, jį sugrąžino į 
Mordoviją (Lagerio adresas: 431200 Mor- 
dovskaya ASSR, Tengushevsky r-n, pos. 
Barashevo, Uchr. ZhKh-385,3-5). Šiais 
metais, jo 10 m. bausmę sumažino 3 metais: 
1988 m. jis turėtų būti perkeltas iš lagerio į 
tremties vietą, 0 1990 m. gegužės 6 d. 
paleidžiamas iš tremties.

Garbė Jėzui Kristui!
...Dabar jau tikra žiema, balta, ir ne šalta. 

Sunku net patikėti, kad ši žiema jau penktoji 
už spygliuotų vielų. Atrodo visai neseniai 
buvo bėgiota po Kybartus, Mortos pavyzdžiu 
daug kuo rūpintasi, o dabar bėgioju tik 
sapnuose, o tikrovėje kaip Evangelijos 
Marija sėdžiu prie Mokytojo kojų ir klausausi 
ką jis kalba. Rašė, kad aš savo laišku 
sužlugdžiau visas viltis. Aš didelių vilčių 
neturėjau ir neturiu. Mano sąžinė nėra tarsi 
kolūkiečio paršiukas, dėl kurio galima 
derėtis ir kurį galima nupirkti. Derybų 
objektu sąžinė negali būti, o tai reiškia, kad 
reikia apsišarvuoti kantrybe, ir Ištverme, ir

laukti nenatūralios nelaisvės pabaigos. Bet 
juk tai tas geriausias atvejis. Jei mes su 
Kristumi ką nors kenčiame, mes laimime. Ir 
kuo daugiau, tuo geriau. Laikas dirba mūsų 
naudai. Taip, kad apie tėviškę aš dar 
nesvajoju, o už pusmečio stengiuosi važiuoti 
į Sibirą. Man atrodo, kad Kristaus Bažnyčioj 
dėl to nuostolio nebus. Jei nuostolis būna tik 
tada, kai kunigai sotūs, visko pertekę ir gano 
tik save. Ir jei mano buvimas čia nors vienoj 
širdy pažadins idealizmą, aš ramiai galiu čia 
ir mirti.

Mano gyvenime kažko naujo nebėra. Visi 
labai atidžiai sekame "perestroiką"; skai
tom, klausom, stebim ir kai kuo džiaugiamės, 
dėl kai ko liūdime. Nuvilia, kai centrinėj 
spaudoj pasirodo pranešimų, kad Lietuvoje 
dar daug perestroikos stabdžių, kad į visas 
puses dairomąsi, o mažai kas daroma.

Skaičiau spaudoj apie kun. Gražulį, kun. 
Puzoną, Sadūnaitę, Grigą, ir t.t.
Nežinau ar gavote rugsėjo 10 d. laišką? 
Nesinori tikėti, kad šiame perestroikos 
laikotarpyje laiškai taip pat išgaruotų kaip 
tame laikotarpyj, kurį Gorbačiovas charak
terizavo žodžiais "zastoj" (sustingimas). 
Pasveikinkite mano pažįstamus. Maldos 
vienybė tegul lieka tampriausiu mūsų visų 
ryšiu.

Su Dievu, Jūsų, kun. Sigitas

AUSTRALIJOJE

Šiuo metu Australija yra pačiame švenčių 
pasiruošimo įkarštyje. Artėja 200 metų 
sukaktis, kai į šalį atvyko ir apsigyveno 
pirmieji žmonės iš Europos.

Kiekviename Australijos mieste ir mies
telyje ruošiami įvairiausi kultūriniai minėji
mai, pramoginiai renginiai. Prie Australijos 
krantų atplaukė virš 50 būrinių laivų iš 20 
valstybių. Juos pasitinka tūkstančiai Au
stralijos gyventojų. Nustatytomis valando
mis jie gali šiuos laivus apžiūrėti.

Vakaro metu, pakrantės apšviečiamos 
iliuminacijomis, dangų raižo įvairiausių 
spalvų raketos.

Pakrantėse plaukioja daugybė vietinių 
laivų, laivelių šventiškai pasipuošusių. Visa 
šalis netrukus ruošiasi atžymėti šį taip 
įžymų jubiliejų. Amerikos burlaivis "Eagle" įplaukia į 

Sydnejaus uostą.
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AUSTRALIJOS E> A R L A ME N T E MANE JAUDINO TAUTOS KANČIA,,

KARO NUSIKALTIMŲ (STATYMO 
PROJEKTO EIGA.

Kaip jau buvo rašyta mūsų spau
doje, karo Nusikaltimų Akto pakei
timo projektas buvo svarstomas Au
stralijos Parlamento Atstovų Rūmuo
se lapkričio 26-tą dieną.
Per šį debatų, kuriame kalbėjo visa 

eilė valdžios ir opozicijos parlamen
tarų, opozicija reikalavo šio įstatymo 
projekte padaryti keletą pakeitimų. 
Svarbiausi iš jų buvo sekantys.

Kad Senato Komitetui teisiniams 
ir konstituciniams reikalams būtų 
pavesta ištirti klausimą, ar Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europos kraštuose 
esanti įrodomoji medžiaga yra pakan
kamai vertinga, kad ja remiantis būtų 
galima iškelti bylas tariamiems karo 
nusikaltėliams. Kad planuojamo įsta 
tymo tekste būtų aiškiai pasakyta, jog 
nei vienas karo nusikaltimais apkal
tintas Australijos pilietis ar nuolatinis 
gyventojas, nebus atiduotas Sovietų 
Sąjungai ar kuriai kitai Rytų Europos 
valstybei.

Kad pirmosios Sovietų okupacijos 
laikotarpis Pabaltijo valstybėse nebū
tų išleistas iš planuojamo įstatymo 
apimties.

Valdžia nesutiko nei su vienu iš šių 
opozicijos reikalavimų. Attorney - 
General Lionel Bowen per Parlamento 
debatą tvirtino, kad šio įstatymo 
projekte jokių esminių pakeitimų 
nereikia.

Tačiau, jis sutiko su opozicijos 
reikalavimu, kad kas 12 mėnesių 
Parlamentui būtų pristatytas raportas 
apie naujai pradėtų bylų skaičių. 
Kiek bylų yra šiuo metu nagrinėjama. 
Ar pakankamai tam darbui yra 
paskirta išteklių ir kada planuojama 
pagal šį įstatymą vykdomus procesus 
užbaigti. L. Bowen, taip pat, sutiko 
įrašyti pastabą, kad visos bylos turi 
būti pradėtos svarstyti ne vėliau, kaip 
3 metai po šio įstatymo įsigaliojimo, ir 
kad specialus Tyrinėjimų Vienetas 
užbaigtų savo darbą.

Po Atstovų Rūmų šį įstatymo 
projektą turėjo svarstyti Senatas, 
kuris posėdžiavo beveik iki pat 
Kalėdų. Vienas iš mūsų spaudos 
politinių "ekspertų" autoritetingai 
pareiškė: "šiais metais turėsim karo 
nusikaltimų įstatymą" "(Tėviškės Ai
dai" Nr. 49-50). Tačiau, tai neįvyko, 
nes Senate šio įstatymo projekto 
patvirtinimas užsitęsė. Valdžia, netu
rėdama šiuose Rūmuose daugumos, 
bandė su opozicija rasti kompromisą 
prieš pradedant formalų debatą. Po 
ilgų privačių diskusijų, tarp valdžios 
ir opozicijos atstovų buvo nutarta 
atidėti tolimesnį svarstymą iki sekan
čios Senato sesijos, kuri prasideda 16- 
tą vasario. Tuo tarpu, sovietų 
įrodomosios medžiagos klausimas bu
vo pavestas išnagrinėti Senato Lega
lių ir Konstitucinių Reikalų Komite
tui, kuris turi tai padaryti ir Senatui 
atraportuoti pirmąją naujos sesijos 
dieną. Šis komitetas tada į didžiuosius 
Australijos laikraščius įdėjo skelbimą, 
kuriuo kviečia suinteresuotus asmenis 
ir organizacijas pasisakyti sekančiais 
klausimais:

(a) Ar Sovietų Sąjungoje ir kituose 
Rytų Europos kraštuose esanti įrodo
moji medžiaga yra pakankamos ver
tės, kad ja remiantis būtų galima ką 
nors traukti atsakomybėn Australijos 
teismuose?

(b) Jeigu taip, kokia procedūra 
turėtų būti naudojama rinkti įrodymus 
svetimuose kraštuose?

(c) Kokia būtų pati tinkamiausia 
procedūra tiems įrodymams pristatyti 
Australijos teismams?
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(d) Kokia procedūra yra tinkamiau
sia pravesti (Australijos teismuose) 
bylas dėl karo nusikaltimų, nepra
sižengiant su normaliais teisingumo 
standartais Australijoje?

Pasisakymai dėl šių klausimų turėjo 
būti raštu, pristatyti šio Senato 
Komiteto sekretoriui iki sausio 20-tos 
dienos.

DANUTĖ BALTUTIENĖ 
A.L.B. Krašto valdybos pirmininkė

Krašto valdyba paruošė ir įteikė 
Senato Legalių ir Konstitucinių 
Raikalų Komitetui išsamų ir doku
mentais paremtą pareiškimą, kuriame 
stengėsi įrodyti, kad iš komunistinių 
kraštų gauta kaltinamoji medžiaga 
yra nepatikima ir nepriimtina Austra
lijos teismuose. Kategorišką pareiš
kimą, taip pat, pasiuntė Baltų Taryba. 
Panašius pareiškimus ruošė latvių, 
estų, ukrainiečių bei vengrų Krašto 
valdybos ir, kiek žinau, kai kurios 
mūsų Apylinkių valdybos. Bet, šį 
straipsnelį rašant (sausio pirmoje 
pusėje), dar nežinojau, ar visi 
aukščiau minėti pareiškimai bus 
užbaigti ir laiku pasiusti Senato 
Komitetui.

Baigiant reikia pabrėžti, kad šie 
pareiškimai Senato Komitetui yra tik 
paskutiniai iš ilgos eilės laiškų, 
memorandumų ir kitokių dokumentų, 
kurie Krašto valdybos ir Baltų 
Tarybos buvo pasiųsti ar įteikti 
informuoti parlamentarus ir atsakin
gus valdžios pareigūnus. Prie to dar 
reikia pridėti asmeninius susitikimus 
su valdžios ir opozicijos politikais, 
kurių metu jiems buvo pristatyta 
mūsų bendruomenės opozicija bet 
kieno deportacijai ir naudojimui 
kaltinamosios medžiagos iš sovietų 
šaltinių..

Gaila, kad kai kurie į mūsų spaudą 
rašantieji "korespondentai", nežino
dami faktų, klaidingai pristato Krašto 
valdybos poziciją ir jos atliekamą 
darbą. Jurgis Rūbas

Krašto valdybos narys

PADĖKA

Krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja 
dr. A. Kabailai už 6 egzempliorius S. 
P. Žumbakio knygos "Soviet Evidence 
in North American Courts" ir to 
paties pavadinimo video juostą, ku
riuos dr. Kabaila dovanojo paremti 
Krašto valdybą informuojant Austra
lijos politikus ir kitus įtakingus 
asmenis apie pavojų kylantį naudojant 
sovietų pateikiamą įrodomąją me
džiagą, ieškant tariamųjų karo nusi
kaltėlių. Dar kartą, didelis ačiū.

A.L.B. Krašto valdyba

( "Tėviškės žiburių" 
kovotojas ir buvęs kalinys 
laisvąjį pasaulį

- Sveikiname atvykusį iš vergijos į 
laisvą pasaulį. Girdėjome apie ilgą 
Jūsų odisėją ir norėtume daugiau 
sužinoti apie ją. Visų pirma malonė
kite pasakyti, kaip yra su Jūsų 
pavarde, kuri buvo įvairiai rašoma.

- Mano tėvas prieš atvykdamas į 
Ameriką savo tėvų namuose ir vėliau 
turėjo pavardę Skodis. Taip jis 
pasirašinėjo ir sugrįžęs į Lietuvą, kai 
priėmė Lietuvos pilietybę. Panevėžie
čių tarmėje ši pavardė dažnai buvo 
tariama kaip Skodžis arba Skodžius. 
Kalbininkas Petras Butėnas, prieš 
karą, jam siūlė pakeisti savo pavardę į 
Skuodis, kuri kalbiniu atžvilgiu yra 
teisingiausia. Tai žinant, pokario 
metais man teko dažnai kaitalioti 
laikiną asmens liudijimą (paso ilgai 
neturėjau). Pagaliau pavyko tapti 
Vytautu Skuodžiu, nors brandos 
atestate aš dar buvau Vytautu - 
Benediktu Skodžiumi.

Kai mano tėvas priėmė JAV 
pilietybę, jis ir savo pavardę iš Skodis 
pakeitė į Scott. Jis mums aiškino jog 
taip padaręs todėl, kad jo lietuvišką 
pavardę labai iškraipydavo. Taigi 
gimiau Peter Scott šeimoje ir taip 
gavau teisėtą pavardę Scott. Pagal 
valstybinius ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
Čikagoje metrikus aš esu Benedict 
Scott, o pagal Čikagos lietuvių 
Aušros Vartų parapijos bažnyčios 
metrikus - Benediktas - Vytautas 
Skodžius. Mane krikštijęs tos parapi
jos klebonas Draugelis sąmoningai 
mane padarė tikru lietuvių ir pagal 
pavardę.

- Žinome, kad gimėte Amerikoje, 
bet užaugote Lietuvoje. Kaip ir kada 
tai įvyko?

- Iš JAV su tėvais išvykau 1930 m. 
per Žolinę. Apsigyvenome Panevėžy
je. Ten 1941 m. baigiau pradžios 
mokyklos 5 skyrius ir įstojau į 
Panevėžio berniukų gimnaziją. Ją 
baigiau 1948 m.

- Kur ir kokius mokslus baigėte?
- 1948 rudenį įstojau į Vilniaus 

universiteto gamtos mokslų fakulteto 
geologijos skyrių, kurį baigiau 1953 
m., įgydamas diplomuoto geologo 
kvalifikaciją. Baigęs studijas, buvau 
gavęs paskyrimą į Lietuvos mokslų 
akademijos geografijos ir geologijos 
institutą, kur man pasiūlė stoti į 
aspirantūrą mokslų kandidato (pagal 
JAV daktaro) laipsniui gauti. Buvau 
priimtas tiktai į nestacionarinę (nea
kivaizdinę) aspirantūrą. Dirbti tame 
institute nepradėjau. įsidarbinau Vi
sasąjunginio projektavimo instituto 
"Hidroenergoprojekt" (Maskvoje) 
Vakarų ekspedicijoje, kurios įstaiga 
buvo Vilniuje. Šio instituto sistemoje, 
vėliau - visasąjunginio tyrinėjimų- 
projektavimo ir mokslinių tyrimų

S A NDU N O VSKI O MAUDYKLOS
MAS K V OJE

Pačiame Maskvos centre yra tokia 
vieta, kur kiekvienas gali lankytis ir 
patirti neįprastas nuotaikas ir įspū
džius. Tai garsios Sandunovskio mau
dyklos, kurios buvo pastatytos 1806 
metais ir veikia iki šiol.
Maudyklos yra įdomios savo architek
tūra - tai naujoji Romėnų ir gotiškoji 
architektūra salėse. Persirengimo 
kambariai įrengti prisilaikant puošnios 
caro laikų architektūros. Pastato 
viduje kąžkada buvę nepaprastai 
gražu. Šiandien puošnūs balkonai ir 
laiptai aptrupėję. Marmuro fontanai, 
iš kurių vanduo teka į vonias, beveik 
visi su iškritusiomis plytelėmis. Grin
dys vienur cementinės, kitur medinės 
su didžiuliais plyšiais. Ir, vis dėlto,

klausimus atsako Lietuvos laisvės 
prof. Vytautas Skuodis, pasiekęs

instituto "Hidroprojekt" (prie jo buvo 
prijungtas "Hidroenergoprojekt") aš 
dirbau nuo 1953 m. pabaigos iki 1969 
m. rudens, iš viso 16 metų. Teko 
dalyvauti tyrinėjimuose Kauno hidro
elektrinės ant Nemuno upės, Pliavin- 
tų, Rygos, Kegmo, Daugpilio hidro
elektrinių ant Dauguvos upės Latvi-? 
joje projektų. Taip pat, vykdžiau 
inžinerinius - geologinius tyrinėjimus 
visai eilei kitų neįgyvendintų projek
tų Lietuvoje, Latvijoje ir net Rytų 
Sibire - Užbaikalėje. Dirbdamas- 
Latvijoje, susidūriau su geologijos 
mokslui nežinomais reiškiniais. Tai 
mane paskatino 1964 m. įstoti į 
nestacionarinę aspirantūrą prie ga-f 
mybinių ir mokslinių tyrimų statyboje( 
instituto, esančio Maskvoje. Ją baigęs,' 
1969 m. savo gimtadienyje (kovo 21 
d.) apgyniau geologijos - mineralo
gijos mokslų kandidato disertaciją Į 
(pagal JAV - daktaro).

- Taigi baigėte daug mokslų, 
ruošdamasis geologo specialybei. Kaip 
patekote į Vilniaus universitetą ir 
kokius mokslus ten dėstėte?

Turėdamas mokslinį laipsnį, gavau 
kvietimą užimti vyresniojo dėstytojo 
(pagal JAV - Associate professor) 
vietą Vilniaus universiteto gamtos 
mokslų fakultete, hidrogeologijos ir 
inžinerinės geologijos katedroje. 
Kvietimą priėmiau, nes mano mėnesi
nis atlyginimas iš karto šoktelėjo nuo 
140 rb. iki 250 rb., o po penkerių metų 
dar prisidėjo 30 rb. 1977 m. man buvo . 
suteiktas docento (pagal JAV - 
professor) mokslinis vardas. Prieš 
areštą turėjau gauti jau 320 rb. 
mėnesinį atlyginimą ir buvau nuspren- ■ 
dęs pereiti į doktoratūrą, kad paruoš- 
čiau dar vieną, pagal sovietinę tvarką, 
daktaro disertaciją, kurią jau buvau 
įpusėjęs. (

Universitete išdirbau lygiai 10 
metų. Pagrindinės mano skaitytos 
disciplinos buvo: inžinerinių - geo
loginių tyrinėjimų metodika, gręžybos 
ir kalnakasybos darbai ir jų saugumo 
technika, geologijos mokslų istorija, 
gamtos apsauga ir kai kurios kitos 
epizodiškai skaitytos disciplinos. Be ? 
to, dirbdamas universitete, buvau 
įsitraukęs į aktyvią visuomeninę 
veiklą tiek pačiame universitete, tiek 
ir už jo ribų. Daug laisvo laiko ir 5 
pastangų teko paaukoti orgnizuojant, 
o, po to, ir vadovaujant gamtos 
apsaugos skyriui prie Visuomeninių 
profesijų fakulteto tame pačiame 1 
Vilniaus universitete.

1 
Perspausdinta iš "Tėviškės žiburių"

AR ŽINOTE, KAD:
- D. Britanijos karalienė Elzbieta II 
buvo karūnuota 1953 m. birželio 2 d. 
Meteorologai specialiai išrinko tą 
dieną, sakydami, kad ji bus tikrai I 
saulėta. Beje, lijo.

nežiūrint visų šių blogybių, tai yra 
vieta, kuria didžiuojasi dažnas mas
kvietis. Maudyklos visada buvo ir yra 
šventovė, kurioje niekas dar nebuvo 
areštuotas, kur viešpatauja laisvas 
žodis, privati prekyba, demokratija ir 
neribotas vodkos vartojimas.

Čia aptarnaujama arbata, maudo
mas! šiltose voniose, ilsimasi.

Maskvos Sandunovskio maudyklose 
nieks nesikeičia jau daugelį metų, tik 
vodką dabar reikia atsinešti pačiam. 
O šiaip viskas taip pat, verda (prastas 
gyvenimas ir maudyklų atmosfera ta 
pati, tarytum čia nesilankytų nei 
vienas užsislėpęs KGB agentas. Tik 
sienos byra pamažu. Senos jau, nuo 
Rusios caro laikų.

2



PLB VALDYBOS PIRMININKAS
ME L B O U R N E

Iš kairės: ALB Krašto v-bos pirm. Dana Baltutienė, J. Matulaitis iš Los 
Angeles Baltų Lygos, Gražina Kamantienė, PLB pirm. Vytautas Kamantas, 
Krašto v-bos sekretorė Alisa Baltrukonienė ir Krašto v-bos narys 
visuomeniniams reikalams Jurgis Rūbas.

Išeivijos gyvoji istorija plati, mar
ga, nuostabi, kylanti ir krentanti. 
Kartais labai sunku išvengti klaidų.

"Apžiūrėjus ir pastebėjus suklydi
mus ir klaidas, nereikia nuo jų 
nusigręžti, bet j jas atsisukus, stengtis 
atitaisyti. Mūsų padarytomis klai
domis pasinaudos kiti", sako Algirdas 
Gustaitis.

Labai padeda, kai karts nuo karto, 
atvyksta išeivijos viršūnėse dirbantys 
asmenys, kurie kelia pasitikėjimų, 
mūsų organizacijose dirbantiems. Ta
da matai, kad reikia galvoti ne kaip 
pavieniam vienetui, bet kaip viena
lytei tautinei masei.

PLB-nės pirmininkas Vytautas Ka
mantas su žmona Gražina atvyko iš 
Sydnejaus į Melbourną antrą Kalėdų 
dieną. Sydnejuje jis dalyvavo PLJ 
Kongreso atidaryme ir bendrose 

Kūčlose, kuriose susirinko virš 500 
žmonių.

Vytautas Kamantas turėjo progos 
ten ir viešą pranešimą duoti, kas dėl 
švenčių Melbourne nebuvo įmanoma.

L AI MĖS Z I B U R YS
Ant aukšto stataus kalno pasirodė 

stebuklingas žiburys. Žibėjo jis kaip 
žvaigždė, apsiaustas šviesiu ratu iš 
aukso raidžių. Pamatę tat žmonės ėjo 
prie kalno, stebėjo į žiburį, bet, 
negalėdami ant to kalno užlipti, 
negalėjo išskaityti aukso raidžių. 
Pagaliau atsirado jaunikaitis, kuris 
susirinkusiai miniai perskaitė: "Žmo
nių Laimė". Pasklido apie tai garsas 
po visą šalį: visur tik apie tai ir 
tekalbėjo. Bet niekas negalėjo gerai 
suprasti ir kitiems išaiškinti, ką tie 
žodžiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis 
budėjo žmonių minios prie to kalno, 
vienos nueidamos, kitos ateidamos, ir 
laukė naujo, dar didesnio stebuklo ar 
išaiškinimo senojo...

O žiburys ne tik negeso, bet vis 
labiau žibėjo, aukso raidės vis labiau 
blizgėjo...

Ir štai vieną naktį atėjo prie tų 
žmonių žilas senelis ir paklausė jų:

- Ko jūs čia susirinkote ir laukiate?

Atsakė minia:
- Šitai pasirodė ant kalno žiburys su 
nuostabiu parašu, kurio mes nesu
prantame.

- Aš jums išaiškinsiu, - atsakė 
senelis. - Šitas žiburys - tai jūsų 
laimė; tas, kuris užlips ant to kalno ir 
prisilies į tą žiburį, visus žmones 
padarys laimingais ...

Nudžiugo minia ir sujudo kaip jūra. 
Nors kalnas aukštas ir status buvo, 
bet pilnos džiaugsmo žmonių akys 
žiūrėjo į jo viršūnę kaip į saulę, ir 

Jis pasitenkino tik susitikimu su 
Krašto valdyba antrą Kalėdų dieną, 
pas Rubus ir trečią Kalėdų dieną, pas 
Apylinkės valdybos pirmininką Kęs
tutį Lyniką namuose, kur dalyvavo 
Krašto valdyba ir pagrindinių organi
zacijų atstovai.

Reikia pasakyti, kad abu susitikimai 
buvo labai naudingi. Daug kas 
paaiškėjo išklausius Kamanto praneši
mą. Susirinkime pas K. Lyniką 
dalyvavo ir svečias iš Los Angeles 
Matulaitis, kuris darbuojasi ten Baltų 
Lygoje. Jis painformavo apie Baltų 
Lygos darbą ir veiklą, pasakė, kad jie 
rūpinosi Vytauto Skuodžio atvykimu į 
Jungtines Amerkos Valstijas.

Vytautas Kamantas pagyrė Au
stralijos lietuvių didelį vaidmenį 
lietuviškos nuotaikos išlaikyme. Pa
gyrė Jaunimo Kongreso ruošos komi
tetą. Jis pabrėžė, kad Australija yra 
viena labai svarbi, iš 19 kraštų, šeima, 
kuri rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu ir 
lietuvybės išlaikymu jaunimo tarpe.

Pirmininkas paprašė, kad visi 12-ka

Jonas Biliūnas

daugelis jau rengėsi lipti.
- Palaukit, aš dar nepabaigiau! - 

sušuko senelis. - Ne taip lengva, kaip 
jūs manot, to kalno viršūnę pasiekti: 
tuos, kurie lips, baidys iš visų pusių 
biauriausios šmėklos, rėkaus ir kauks 
įvairiausiais balsais, šauks ir trauks 
juos atgal. Ir tie, kurie išsigąs jų, 
atsigręžę pažiūrės žemyn ar iš 
neatsargumo paslydės nors kiek, - 
tuojau pavirs į akmenį. Net ir tie, 
kurie užlips ilgainiui ant kalno ir 
prisilytės stebuklingo žiburio, vienam 
akies mirksny pavirs į akmenį ir tik 
savo mirtimi atneš jie laimę kitiems... 
Bet kada taip atsitiks, paliestas 
žiburys subyrės į nesuskaitomą dau
gybę žiburėlių, kurie nusileis nuo 
kalno žemyn, išsisklaidys po jūsų 
namus ir pirkias, įeis į jūsų protą ir 
širdis, - ir tada būsite laimingi!...

Taip pasakęs, senelis pranyko.
Nuliūdo minia, tuos jo žodžius 

išgirdusi: atsiduso kaip vienas žmogus 
ir žemai žemai palenkė savo galvas. 
Jų akyse buvo nebe džiaugsmas, bet 
nusiminimas; nebe artinos jie dabar 
prie kalno, bet nuo jo pradėjo 
tolintis...

Niekas savo gyvasties nenorėjo 
aukoti. Ir ne tik savo gyvasties 
nenorėjo aukoti: dar ir vieni kitus nuo 
to atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo 
vaikų, merginos - savo jaunikaičių, 
vaikinai - savo mylimųjų, seserys - 
brolių: vieni saugojo kitus, drebėjo 

:į Seimą išrinktų narių šiais metais 
birželio 28-30 dienomis, atvyktų į 
PLB Seimą Toronte, Kanadoje. Seimą 
sudaro 140 atstovų iš viso laisvojo 
pasaulio. Jį ruošia Seimo rengimo 
komitetas, programą nustato Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. į programą 
bus įtraukta švietimas, Lietuvos 
laisvinimo reikalai ir politiniai klausi
mai.

Pasaulio Lietuvių IV-tame Kul
tūros kongrese bus svarstomi ir 
aptariami kultūriniai klausimai, kaip 
literatūra, menas, muzika, religinė 
įtaka jaunimui. Bus įdomios paskaitos 
ir reprezentacinė meno paroda. Visa 
tai vyks keturias dienas prieš Seimui 
prasidedant, o sekmadienį bus 
tautinių šokių šventė, kuriai jau 
užsiregistravo 1200 šokėjų.

Pirmininkas paminėjo ir Lituanis
tinę Katedrą, kuri yra didelis išeivijos 
laimėjimas. Iš Australijos Katedrai 
surinkta 20.000 dolerių paramos. 
Pirmais metais Katedroje daktarato ir 
magistro laipsnių siekė 9 asmenys, 
šiais metais 5. Yra tik dvi vietos 
pasaulyje studijuoti lituanistiką, tai 
Illinois ir Vilniaus universitetai.

Vytautas Kamantas pranešė, kad 
Lituanistikos Katedra plečiama to
liau. Bus paruošti planai ir sutartis, 
kad ten būtų ir lituanistikos tyrimo 
centras. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Fondas yra institucija, kuri 
rūpinasi katedros rėmimu, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenių veiklos stip
rėjimu ir kultūra. Ji ir finansavo prof. 
Vaštoko mokslinį darbą rinkimui 
medžiagos tariamų karo nusikaltimų 
reikale. Australiečiams patarė ne
sekti Amerikos tariamų karo nusikal
tėlių gynybos pavyzdžiu. Reikėjo 
Lino aukos, kuri sukrėtė Ameriką, ir 
parodė, kad kažkas netvarkoj su 
Amerikos teise.

Dabar Amerikoje bendruomenės 
grupė rinko medžiagą bylos užvedimui 
prieš diskriminaciją rodomą pabaltie- 
čiams, kurie yra viešai pasisakę, kaip 
žinoma, prieš Sovietų Sąjungą.

Informacijos Centras Amerikoje 
įkurtas PLB-nės, kuris atlieka labai 
svarbų darbą surenkant informacinę 
medžiagą. Skyriai yra Washingtone ir 

dėl vienas kito.
Bet atsirado drąsuolių. Nedaug 

tokių buvo, vienok jų skaičius vis 
augo. Slapta nuo vienas kito, sūnūs ir 
dukterys bėgo iš tėvų namų, labai 
retai jų laiminami, įsimylėjusieji 
jaunikaičiai ir merginos skyrėsi, vieni 
kitiems iškalbinėdami, - ir tik kurie- 
ne-kurie iš jų ėjo stipriai rankas 
sunėrę... O ėjo šitie visi drąsuoliai prie 
kalno aukotų savo gyvybės už žmonių 
laimę, užsimiršdami patys save, savo 
mylimuosius...

Sunkus, erškėčiais išklotas buvo jų 
kelias.

Gana buvo mažiausio neatsargumo, 

Romoje. Dirba kompiuteriais, be jų 
tokį milžinišką darbą nebūtų įmanoma 
skubiai ir tiksliai atlikti. VLIK AS 
leidžia ELTA, bet dažnai žinios ten 
būna jau pavėluotos. PLB leidžia ir 
remia "Pasaulio lietuvį", kuris įdomus, 
informuojantis žurnalas, mielai skai
tomas Australijoje.

PLB-nė palaiko artimą ryšį su 
BATU N Europoje, taip pat, su Baltų 
Lyga ir mandagius santykius su 
VLIKU. Dėjo pastangas sušaukti 
konferenciją su Vliku, bet nepasisekė.

Amerikos lietuvių bendruomenė ir 
ALTAS eina ranka rankon. Visi dirba 
vienodai, Vienos konferencijoje lietu
vius atstovavo ir memorandumus 
paruošė Gintė Damušytė iš Informa
cijos Centro Čikagoje.

PLB pirmininkas Vytautas Kaman
tas patarė remti ’visas lietuviškas 
institucijas. Iš jo pranešimo, paaiškė
jo, kokį šakotą darbuotojų tinklą 
PLB-nė turi po savo sparnu, visi jie 
dirba svarbų bendruomenei darbą. 
Taip pat, man paaiškėjo, kokią didelę 
paramą mes Australijoje gauname iš 
PLB-nės. Pasiuntėme jiems per pasku
tinius keturis metus tik apie 2000 
dolerių, o gavome iš jų 52.000 dol. 
paramos Jaunimo Kongresui ir pasku
tiniu laiku 1000 dol. Krašto valdybos 
atstovo kelionei į Politinę konferen
ciją Washingtone. VLIK-ui, kiek 
žinau, tūkstančius siunčiame į metus 
iš Australijos, bet nesulaukiame jokios 
paramos, nieko net mūsų politinei 
veiklai.

PLB pirmininkas V. Kamantas 
patarė pasikviesti į Australiją, metų 
bėgyje, prof. Vytautą Skuodį. Verta 
jo:pasisakymų patarimų pasiklau
syti, ypatingai dėl bendravimo su 
lietuviais okupuotoje Lietuvoje.

Susirinkę parodė didelį susidomė
jimą pirmininko pranešimui ir iškėlė 
nemažai klausimų į kuriuos jis davė 
aiškiai pagrįstus atsakymus.

Po užkandžių ir kavutės, maloniai 
nusiteikę, skirstėmės į namus.
Ponai Kamantai, paviešėję kelias 
dienas Melbourne, aplankę Geelonge 
sporto šventėje sportininkus, turėjo 
grįžti į JAV-jas. Mūsų geri linkėjimai 
juos lydi. Alisa Baltrukonienė 

ir nelaimingieji slydo nuo stataus 
kalno žemyn ir virto į akmenis. O 
visokios šmėklos, tarsi pragaro dva
sios, lakstė aplinkui baisiausių ne
būtų žvėrių pavidalu, gąsdino iš visų 
pusių, kaukė vilkais, cypė gyvatėmis, 
lojo šunimis. Nuo įvairių balsų ir 
baisybių sukos drąsuoliams galvos, 
vargo kūnas, ir nusilpę jie krito 
žemyn, pavirsdami į akmenis.

Bet kritusiųjų vieton ėjo ir ėjo 
drąsuolių minios ir lipo ant kalno. Visą 
kalno apačią apsiaupė aukšta akmenų 
siena, tai buvo žuvusiųjų kūnai.

Šalies gyventojai tolinosi dabar nuo 
to kalno kaip nuo baisiausios ligos ar 
maro. O tie, kuriems tenai pražuvo 
brangūs asmenys - tėvams vaikai, 
merginoms jaunikaičiai, vaikinams jų 
mylimosios, - draskydamies ant savo 
galvų plaukus ir liedami ašaras, 
skendo nelaimėse ir keikė tą žiburį... 
Kalnas pavirto ( baisiausią nelaimių ir 
prakeikimų vietą.

Bet nesuturėjo tat naujų drąsuolių 
minių nuo aukų ir pasišventimo. 
Žuvusiųjų draugų dvasia gimdė jų 
širdyse neapsakomą stebuklingą galią: 
jie ėjo ant kalno neužsileisdami paskui 
vienas kitą.

Iš pavirtusių į akmenis žmonių 
kūnų aplink senąjį kalną pasidarė 
kitas kalnas, kurio viršūnė kaskart vis 
labiau ir labiau artinosi prie žiburio.

Tęsinys "Mūsų Pastogės" nr. 4
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(Tęsinys.) SYDNEJUJE
Pamaldoms pasibaigus, katedros 

vidurio taku išėjo koncelebracinių 
mišių dalyviai. Jaunimas išėjęs su 
vėliavomis, pradėjo žygiuoti į atida
rymo iškilmes. Lietus nebelijo, žy
giuojančius dengė mėlynas dangaus 
skliautas ir stipriai pūtė gaivinantis 
vėjas. Lietuviška minia, žygiuojanti 
gatvės viduriu, po penkis ar šešis 
asmenis eilėje, nusitęsė nemažiau 
trijų šimtų metrų. Policija sustabdė 
mašinų judėjimą. Gatvėse praeiviai 
sustoję stebėjo neįprastą vaizdą.

Susirinkus į erdvią Sheraton - 
Wentworth salę, visos vėliavos buvo 
iškabintos virš scenos, prieš žiūrovų 
akis. Šeštasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresas prasidėjo sesėms 
Viliūnaitėms pasveikinus visus susi
rinkusius ir pakvietus svečią kunigą A. 
Saulaitį oficialiai atidaryti kongresą. 
Kun. A. Saulaitis, dalyvavęs visuose
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
suose, sukalbėjo invokaciją.

Kun. A. Saulaitis skaito invokaciją

Pranešėjos Viliūnaitės pristatė pu
blikai visus kongreso atstovus, kurių 
buvo maždaug šimtas. Jos kvietė po 
kelis iš karto, iš to paties krašto. 
Atstovai sveikino publiką trumpais 
žodžiais, kiekvienam iš jų buvo 
įteiktos eukaliptų šakelės, perrištos 
trispalviais raišteliais.

Pirmiausia Dr. A. Stepanas, kon
greso Studijų Dienų koordinatorius, 
perskaitė laišką, gautą iš Lietuvos. 
Mums nežinomi veikėjai Lietuvoj 
sveikina Šeštąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą šiais Lietuvos 
krikšto metais. Laiške prašoma daž
niau lankytis Lietuvoj. Prašo perduoti 
mūsų tautos kultūrines vertybes 
ateinančioms kartoms. Laiške pabrė
žiama, kad išeivijos veikla yra 
vienintelis jų ramstis ir paguoda. Jie 
nesijaučia esą vienų vieni, yra kas už 
juos kalba ir jais rūpinasi. Laiškas 
užbaigiamas šiais žodžiais: "Telai
mina Jus Dievas Jūsų visuose dar
buose! Vardan tos Lietuvos!"

Laiškas buvo įžanga į kongresą. Jį 
perskaičius, į sceną buvo pakviestas 
Henrikas Antanaitis, kongreso ren

giamojo komiteto pirmininkas.
Kun. A. Saulaitis įteikė Antanaičiui 

visų Pasaulio lietuvių Jaunimo kon
gresų simbolį iš dviejų dalių, tai 
mediniai, mažas plaktukas ir stovas, 
kuriame tikriausiai yra įrašytos ar 
išskaptuotos raidės: - P.L.J.K. Kun. 
A. Saulaitis pareiškė, kad jie perduoda 
kongreso simbolį, kurį Antanaitis pas 
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save laikys ketverius metus ir, po to, 
perduos Septintąjam Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresui.

H. Antanaitis sveikina jaunimo atsto
vus, prelegentus, dalyvius ir svečius. 
Dešinėje pranešėjos: Dr. Vida Viliū- 
naitė ir teisininkė Ginta Viliūnaitė.

Henrikas Antanaitis pasveikino vi
sus atvykusius į kongresą jaunimo 
atstovus, prelegentus bei dalyvius ir 
svečius. Padėkojo Jo Ekscelencijai 
vyskupui P. Baltakiui už atvykimą. Po 
to pasidžiaugė,kad jaunimas moka 
dirbti, o kongresai apjungia visą 
jaunimą ir paskatina tolimesnei veik
lai lietuvybės srityje. Kongresai 
duoda neabejotinai dvasinę naudą. Jis 
pabrėžė, kad visos trys kartos - 
jaunimas, vidurinioji karta ir senes
nioji - visi dirbo kartu, kad kongresas 
įvyktų. Visi Australijos lietuviai 
kongresą nuoširdžiai rėmė. Be jų 
pagalbos nebūtų buvę galima kon
greso suruošti. Išvardino daugelio 
padėjėjų pavardes. Padėkojo Sydne- 

jaus Apylinkės pirmininkui A.Giniūnui 
už vadovavimą, apgyvendinant atvy
kusį jaunimą. Padėkojo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkui Vy
tautui Kamantui ir kitiems, kurie 
Čikagoj dirbo kongreso naudai.

Po H. Atanaičio įžanginės kalbos, 
Veronika Krausaitė, gimusi Australi
joje, šiuo metu gyvenanti Kanadoj, 
paskambino pianinu, savo pačios 
sukurtą muzikinį kūrinį, skirtą specia
liai kongresui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Kamantas visus, 
gausiai susirinkusius, pasveikino savo 
ir "Pasaulio Lietuvio" redaktoriaus 
Broniaus Nainio vardu. Pasveikino Jo 
Ekscelenciją vyskupą P. Baltakį ir 
kun. A. Saulaitį - amžiną jaunuolį, 
dalyvaujantį, o kartais ir pirmininkau
jantį Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresuose. V. Kamantas pasveikino 
visus kunigus, dalyvaujančius kongre
se, garbės svečius, atstovus, atskridu
sius iš įvairių pasaulio kraštų, 
Australijos jaunimą ir visus tautiečius, 
gyvenančius maloniam krašte, kuris 
1988-tais metais ruošiasi švęsti 200 
metų įsikūrimo jubiliejų. V. Kamantas 
pasidžiaugė prasmingu kongreso šū
kiu: "Tautos likimas - mūsų atsako
mybė". Lietuvių tautos ryžtas yra 
tapti vėl laisva, atgaunant valstybinę 
Lietuvos nepriklausomybę.

Po to, sekė kongreso rengėjų 

apdovanojimai specialiais lapais su 
įrašais.
Apdovanoti buvo Dr. A. Stepanas, 
kongreso Studijų Dienų koordina
torius ir padėjėjos Audronė Stepa- 
nienė, Birutė Prašmutaitė. Finansų 
teikėjai Dr. A. Sinkevičius, J. Maša- 
nauskas senj. ir Henrikas Antanaitis.

Gintaras Grušas Penktojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso pirminin
kas visiems anksčiau išvardintiems 
padovanojo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės padėkos lapus ir dail. 
Vytauto Kašubos medalius.

Henrikui Antanaičiui buvo įteiktos 
keturios dovanos - lapas su specialiu 
įrašu, Lietuvos vaizdų albumas anglų 
kalba, jo žmonai - "Lietuvių šeimos 
tradicijos" albumas ir Krikščionybės 
jubiliejaus medalis.

Yra nutarta skirti premiją Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso atstovui 
ar atstovei, daugiausia nuveikusiam. 
Sudarytai komisijai vadovaus kun. A. 
Saulaitis, pirmininkavęs I-jam ir III- 
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresams, visuose kituose dalyvavęs. 
Premija, 2000 dolerių vertės, bus 
skiriama po kiekvieno kongreso. Šio 
kongreso atstovas ar atstovė bus 
komisijos atrinkti ir premija įteikta.

Pakviestas žodį tarti Gintaras 
Grušas, išsakė daug reikšmingų min
čių. Visus pasveikinęs pareiškė, kad 
lietuvių tauta yra ištverminga. Kon
gresų dvasia turi magišką galią, nes 
uždega visus dirbti šviesesnei mūsų 
tautos ateičiai. Svarbiausias išeivijos 
tikslas - pagalba Lietuvai, kad 
atgautų laisvę.

Jo Ekscelencija vyskupas P. Balta

KONGRESO STOVYKLOJE
AE*SI LANKI U S Bronė Mockūnienė

Ilgai lauktas, diskutuotas ir kaip 
retas brangakmenis iš visų pusių 
apžiūrėtas, Pasauio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas pirmų kartą įvyksta Au
stralijoje. Jo laukė ir juo rūpinosi ne 
tik kongreso organizatoriai, ruošos 
komitetai, Australijos lietuvių jauni
mas, bet ir visi Australijos lietuviai. 
Stebėjom jaunimo darbą, pasiruo
šimus, lėšų telkimą, rėmėm juos, 
dažnai tarp savęs pasišnekėdami... 
"Kad tik jiems pasisektų, kad tik 
viskas gerai praeitų..."

PLJ kongresas visais atvejais yra 
nepaprastai svarbios reikšmės rengi 
nys lietuvių gyvenime, o ypač čia, 
tolimoje Australijoje, kur tautinės 
manifestacijos nėra labai dažnas 
reiškinys.

Gruodžio 30 d. australų Žemės ūkio 
aukštesnioji mokykla " Roseworthy 
College" pirmą kartą savo gyvenime 
prašneko lietuviškai. Susirinko čia 
jaunimas iš įvairių pasaulio šalių, iš 
vienuolikos kraštų. Nors jie augę 
įvairiose kultūrose, kalba įvairiom 
kalbom, visi turi vieną bendrą ypatybę 
- yra lietuvių kilmės.

Reikia manyti, kad juos čia atvedė 
noras pabendrauti su tėvynainiais, 
noras įsigyti daugiau žinių apie 
lietuvių istoriją, papročius ir kultūrą, 
pažinti savo bočių kraštą.

Pirmos jaunų svečių pažintys su 
Australijos lietuviais įvyko per Naujų 
Metų sutikimą Adelaidėje. Tolimesnių 
pažinčių plėtotė vyko per kanadiečių 
"Sutartinė" koncertą Lietuvių Kata
likų centre, sausio 2 d. ir kongreso 
Talentų popietėj, Adelaidės Lietuvių 
namuose, sausio 3 d.

Sausio 5 d. VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas šventė savo 21-mą 
gimtadienį į kurį pakvietė visus 
Adelaidės lietuvius. (Pirmas PLJ 
kongresas įvyko 1966 m. JAV-bėse).

Adelaidiškiai į kvietimą atsiliepė 
spontaniškai. Privažaivo.prigarmėjo 
ištisa govėda. Šventiškai nusiteikę 
apžiūrėjom stovyklą, kuri atrodė kaip 
miestukas - erdviai išsimėtę dviaukš

kis, kalbėdamas pasidžiaugė galimybe i 
pabendrauti su jaunimu.

Andrius Vaitiekūnas, Australija i 
Jaunimo S-gos pirmininkas vienas ii 
energingų kongreso rengėjų Mel
bourne, pasveikinęs visus, džiaugėsi, 
kad mes sudarom vieną šeimą. Mes 
esam dalyviai vienodų istorinių įvy
kių, visi kalbam ta pačia kalba ir mūsų 
visų tikslas padėti mūsų tautai 
Lietuva nuolat mūsų visų mintyse.

Pranešėjos pasakė, kad gauta daug 
įvairių sveikinimų,, jų tarpe sveiki
nimas Jurgio Jonavičiaus, gyvenančio 
Adelaidėje, ALFAS pirmininko. Dėl 
laiko stokos, visi sveikinimai nebuvo 
skaitomi.

Po to, sekė dovanų įteikimas. 
Lietuvių liaudies dailės smuikelius 
gavo Gintaras Grušas, Vytautas 
Kamantas, Henrikas Ananaitis ir 
Andrius Vaitiekūnas.

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkė Kristina Coxaltė, 
padėkojo visiems atsilankiusiems į 
kongreso atidarymą. Atidarymas buvo 
užbaigtas sugiedojus Tautos Himną.

Vakare, toje pačioje Sheraton - 
Wentworth salėje, įvyko kongreso 
atidarymo balius, kuriame jaunimas ir 
senimas buvo gausiai susirinkęs.

St. Mary katedroj pamaldos, eisena 
gatvėje ir atidarymo iškilmės buvo 
filmuojamos. Gruodžio 20-tą SBS 
televizijos kanale "0" labai trumpai 
parodė seses Viliūnaitės, įteikiančias 
atstovams eukalipto šakeles ir prakal
bą sakantį Gintarą Grušą, bei sienoje 
iškabintas vėliavas.

Agnė Lukšytė 

čiai mūriniai pastatai, kiekvienas su 
numeriu ir lietuvišku pavadinimu, 
tvarkingai sužymėtais gatvių pavadi
nimais. Kryžkelėse rodyklės rodė: į 
Trakų pilį, į Rambyną, į Medvėgalį, į 
Bočių svetainę ir kt.

Stovyklos programa informavo, kad 
7.30 v. yra vėliavų nuleidimas. 
Nuėjom į Vėliavų aikštę. Stovyklos 
vadovas inž. Algis Šimkus paprašė 
visus sustoti ratu ir susiimti rankomis. 
Svečiai ir stovyklautojai sudarė kelių 
šimtų žmonių grandinę ir sugiedojo 
vieną posmą Maironio "Lietuva bran
gi", o tuo tarpu, vėliavos pamažu 
leidosi žemyn.

Vėliavas nuleidę, ėjom į Kryžių 
kalną. Smėlingoj kalvos atšlaitėj 
stovėjo vienas didesnis medinis kry
žius ir daugybė mažesnių - tradicinių 
ir stilizuotų kryžių, sumaniai sukurtų 
iš palmių šakų, bambukų stiebų, 
įvairių laukinių gėlių, džiovintų lapų 
ir augalų stiebų. Mano akį patraukė 
vienas, gal pusės metro aukščio, 
kryželis su Juodąja Madona vietoj 
Nukryžiuotojo. Paveiksliukas buvo 
apipintas švelniom melsvom gėlytėm 
ir apkaišytas šiurkščiom dykumų 
žolėm. Man pasirodė lyg tai būtų 
simbolis mūsų gyvenimo išeivijoj. 
Vėliau patyrėm, kad Kryžių kalną 
ruošė visi stovyklautojai,’ kiekvienas 
padarė po kryžių. Kryžių kalną 
koordinavo kun. A. Saulaitis iš JAV. 
Kiekvienas kryžius ką nors bylojo, 
tiesiog smigo į širdį, kažką sakė, ko 
neįmanoma žodžiais atpasakoti... 
Kairėj kalvos papėdėj, nejudėdamos, 
lyg sargybiniai, stovėjo penkios 
šarkos, Australijos Megpąjai. Jos, 
nekreipdamos į mus dėmesio, įdėmiai 
apžiūrinėjo kryžius, lyg negalėdamos 
suprasti - kas čia įsibriovė į jų 
teritoriją?

Vakaras buvo šiltas, apie 30 C 
laipsnių. Mes jutom troškulį. "Kur 
kitur jį numalšinsi jei ne Šeduvos 
malūne," - buvo stovyklautojų atsa-
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kymas. Kodėl Šeduvos malūne? Ten 
pardavinėjama "Velnio sula", ir 
nekalti skysčiai. "Malūnas" ūžė kaip 
bičių avilys. Stovyklautojai ir svečiai 
paskubom gaivinosi šalto gėrimo 
stiklu, nes reikėjo skubėti į paskaitą: 
8 vai. Vilniaus didžiojoj auditorijoj G. 
Žemkalnis (melburniškis) vaizdajuos
čių pagalba, pasakojo ir aiškino apie 
"Vidinę lietuvių rezistenciją".

9 vai. prasidėjo laužas, šios dienos 
kulminacinis renginys. Jaunimo kon
gresų 21-mas gimtadienis. Laužo 
improvizacija vyko palapinėj, skautiš
ku Įpročiu, susėdus pusračiu ant 
žemės. Žiūrovų buvo sausakimša, apie 
200-300 žmonių. Programa netrumpa, 
tęsėsi apie 3 valandas, bet neprailgo, 
nes tikrai buvo gerai suorganizuota, 
įvairi ir įdomi. Pasirodė visų kraštų 
talentai, o jų besama tikrai vertų to 
vardo. Programą atliko įvairūs instru
mentalistai: smuikininkai, gitaristai, 
akordeonistai, net pianiną buvo atsi- 
vilkę į palapinę. Buvo ir trumpų 
vaidinimėlių, stovyklos temomis, im
provizacijų, humoreskų. Programos 
sujungėjai, judrūs, sumanūs ir talen
tingi jaunuoliai.

Neįsidėmėjau jų visų pavardžių, 
nežinau jų profesijų, bet viena žinau, 
kad dauguma galėtų varžytis su 
profesionalais T.V. programų rengė
jais ir pranešėjais. Tarp pasirodymų 
buvo dainuojamos populiarios lietu
vių dainos, įjungiant ir svečius ir 
palydint beveik visais turimais instru
mentais, o jaunos, grakščios kongre- 
santės, ilgais gintaro spalvos plaukais, 
skraidė po "Sceną" ir šoko, šoko 
nepailstamai.

Stebint šį pasirodymą aiškėjo, kad 
dabartinis lietuvių jaunimas turi 
geresnį bendrą išsilavinimą, yra labiau 
savimi pasitikintis ir veržlesnis negu 
buvo jų tėvai ar apskritai jų kraujo 
broliai prieš penkis dešimtmečius 
Lietuvoje. Kokių faktorių veikiamas 
šis procesas vyksta, būtų jau kita 
tema.

Tautinių juostų audėjos
Šis reiškinys yra pozityvus ir 

sveikintinas. Lietuviai po ilgamečių 
priespaudą ir vergovių net ir laisvėj 

gyvendami jautė giliai įstrigusį savo 
charakteriuose menkavertiškumo 
kompleksą. Tas kompleksas tebejau
čiamas mūsų išeivijoj dar ir dabar. Jei 
tik kas truputį "prasikiša" iš minios, 
tuoj susilaukia salvės priekaištų, 
kritikos. Jaunimo charakteryje šio 
žalingo bruožo jau nebesimato. Jie 
vienas kitą gerbia, remia ir net kelia į 
paviršių. Jaunimui gabumų netrūksta, 
lietuvio vardas pasaulyje nežus.

Artinosi vidurnaktis. Programos 
koordinatorius pakvietė ateiti į priekį 
pirmojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso dalyvius. Atėjo nemažas 
skaičius jaunuolių. Vieni jau pasidab
ruotais smilkiniais, kiti gerokai "pipi
rais ir druska" pasibarstę plaukus. Po 
to iškviesti rinkosi II, III, IV ir V 
kongresų dalyviai. Koks gražus būrys 
lietuviškų ambasadorių! Palapinė 
skardėjo plojimais ir ovacijomis. 
Tačiau greit pasirodė, kad kongre- 
santai iškviesti ne liaupsinimui, o 
darbui. Jiems buvo paliepta eiti į 
sandėlį ir atnešti svečiams šampano. 
Netrukus jubiliatai sugrįžo į palapinę. 
Vieni dalino gėrimo taures, kiti tempė 
sunkias šampano dėžes. Bepilstant 
šampaną, palapinė nušvito nuo uždeg
tų šventinių raketų. Pasigirdo garsūs 
"valio" ir "ilgiausių metų". Putojo 
šampanas, spragsėjo aukštai iškeltos 
raketos, skambėjo dainos. Šis momen
tas tikrai buvo įspūdingas, jaudinantis, 
anksčiau nepap irtas. Viskas vyko 
spontaniškai, natūraliai, draugiškoj ir 
natūralioj atmosferoj. Apsidairiau. 
Jaunesnieji kongresantai, matyt nega
vę stiklų, dainavo iškėlę šampano 
bonkas, paskui patraukę po gurkšnį, 
siuntė bonką tolyn. Visi linksmi, visi 
laimingi. Dainoms tebeskambant, šeši 
aukšti vyrai, iškėlę virš galvų, įnešė 
stalą. Ant jo puikavosi šešių pėdų 
ilgio ir atitinkamo pločio bei storumo 
jubiliejinis pyragas. Jis buvo dekoruo
tas tulpėmis ir ”21". Kelios merginos 
šoko pjaustyti pyragą. Ir vėl pasigirdo 
koordinatoriaus balsas raginantis sve
čius ateiti prie pyrago. Visos šios 
rodomos privilegijos svečiams buvo 
labai malonios, tik nežinau ar užtar
nautos?! Tikrai dauguma pasijutom 
lyg tie senovės "bočiai", sėdį krikšta
suolėj...

Iš tikrųjų ne šampanas ir ne 
pyragas šildė mūsų širdis, o jausmas, 
kad mūsų jaunimas gražus, gabus, 
protingas, kad eina geru keliu, kad 
savo darbų ir kovų palikimą atiduosim 
į geras rankas.

Stovyklą palikom jau gilioj nakty. 
Su vienu kitu atsisveikinom ir padėko
jom už programą ir vaišes.

Šia proga, noriu visų adelaidiškių 
vardu tarti, jums, brangus jaunime, 
ačiū, kad leidot mums pabūti keletą 
valandų jūsų tarpe ir jus arčiau 
pažinti.

GYVUOK, ŠAUNUS JAUNIME IR 
VALIO JUMS VISIEMS!

LIETUVOJE
Šiais metais sausio 29 - vasario 7 d. 

Kanados miestuose Kalgaryje, Ed- 
montone ir Vinipege bus surengta 
tarptautinė reklaminė turizmo pa
roda "Travel-88".

Šioje parodoje Sovietų Sąjungą 
atstovaus Lietuva.

Klaipėdos "Dailės" meno dirbinių 
kombinatas ruošia stendą-vitriną 
"Lietuva - gintaro kraštas" bus 
eksponuojamas gintaras, gaminiai iš 
jo, supažindinama su jo radyba, 
apdorojimu.

Apie gintarą, jo panaudojimą pasa
kos ir leidinėlis. Vyks Kanadon grupė 
Vilniaus universiteto etnografino an
samblio artistų. Jie koncertuos, de
monstruos lietuvių muzikos instru
mentus. Bus surengta fotonuotraukų 
paroda, rodomi videofilmai apie 
Lietuvą. _____________

Neseniai įkurta M. K. Čiurlionio 
draugija surengė pirmąjį susirinkimą. 
M. K. Čiurlioio dailės muziejaus 
darbuotoja B. Federavičienė informa
vo apie rengiamą dailininko paveikslų 
katalogą. S. Gaidžiūnas perskaitė 
pranešimą apie Čiurlionį latvių lite
ratūroje. Nutarta pakviesti tapti 
draugijos garbės nariais žmones, itin 
nusipelniusius propaguojant Čiurlionio 
kūrybą. Bus rūpinamasi įžymiojo mūsų 
menininko paminklo Vilniuje statyba, 
bibliografija, kitais leidiniais, (skai
tant ir būsimą draugijos metraštį.

Lietuvos TSR valstybiniame statis
tikos komitete aptarta pasiruošimo 
1989 metų sąjunginiam gyventojų 
surašymui eiga, numatyta, kaip toliau 
organizuoti šį darbą.

Vilniaus dailės parodų rūmuose 
vekia dailininko Stasio Jusionio tapy
bos paroda, skirta neseniai paminėtam 
dailininko šešiasdešimtmečiui. Parodai 
pateikta šimtas drobių - portretai, 
teminės kompozicijos, peizažai.

Klaipėdos parodų rūmuose atidary
ta tryliktoji respublikinė ekslibrisų 
paroda. Keturiasdešimt autorių joje 
eksponuoja beveik 200 mažosios 
grafikos kūrinių, skirtų visuomeni
nėms įstaigoms, kultūros ir mokslo 
darbuotojams, jubiliejiniams įvykiams 
pažymėti. _____________

Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, 
eksponuojami skulptoriaus Vytauto 
Mačiuikos piešiniai ir akvareleės. 
Piešinių dailininkas yra sukūręs per 
300, penkiasdešimt jų matome ekspo- 

» zicijoje, akvarelių nuliejęs daugiau 
kaip 200, parodoje jų - penkiolika.

Veiveriuose įsikūrusi Kultūros fon
do rėmimo grupė nutarė rūpintis 
buvusios mokytojų seminarijos rūmais 
ir įrengti juose Pedagogikos muziejaus 
filialą.

Veiverių mokytojų seminarija, vei
kusi tarp 1866-1918 m. ir vėliau, 
paruošė daug lietuvių mokytojų, 
kurių dalis buvo žymūs (vairių sričių 
veikėjai. Tarp jų - P. Arminas. J. 
Damijonaitis, J. Geniušas ir kiti.

Šiuo metu istoriniuose seminarijos 
rūmuose yra vidurinės mokyklos 
bendrabutis. Rūmai yra apleisti ir 
neramontuojami.

1987.11.11 d. LTSR Aukščiausios 
Tarybos posėdyje Maskvos statytiniai 
piktinosi, kad JAV prezidentas, kon
gresas, jo nariai ir kiti valstybės 
veikėjai dažnai pasisako Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių laisvės klau
simu. Todėl, iškreipdami istorinius 
faktus, jie dabar bando kalbėti 
lietuvių liaudies vardu ir tvirtinti, kad 
Lietuvos buvimas TSRS sudėtyje 
"atitinka lietuvių tautos valią ir 
interesus. Neva tai esąs grubus 
kišimasis į vidaus reikalus"...?!

TRUMPAI
IŠ VISUR

Australijos ministras pirmininkas 
,Bob Hawke pritarė "Telecom" numa
tytiems kainų pakeitimams už telefo
ninius pasikalbėjimus.

"Telecom" siekia panaikinti pasto
vų 20 centų mokestį už pasikalbėjimą 
telefonu, nepriklausomai kiek laiko jis 
trunka, pakeičiant apmokestinimą 
pagal pokalbių laiką.

Šis pakeitimas, unijų nuomo
ne, valstybei kasmet duos milijonus 
pelno.

Sausio 13 d. nuo širdies smūgio mirė 
76 m. amžiaus Taivano (Nacionalis- 
tnės Kinijos) prezidentas Čiang 
Čingkuo.

Jis buvo 1975 m. mirusio prezidento 
Čiang Kaišeko sūnus.

•
Argentinoje įvykęs sukilimas, ku

riam vadovavo pulkininkas Aldo Rico, 
numalšintas.

Falkland karo herojus Aldo Rico 
sukilėliams davė įsakymą sudėti 
ginklus o pats savanoriškai pasidavė 
šalies kariuomenės daliniams.

Valstybės prezidentas Raul Alfon- 
sino pareiškė, kad sukilimas numalšin
tas galutinai, taika šalyje atstatyta.

•
Japonijos min. pirmininkas Noboru 

Takešita Vašingtone susitiko su JAV 
prezidentu R. Reėgan. Jų dviejų 
pasitarimai sukosi apie JAV - 
Japonijos tarpusavio prekybos balanso 
stoką. JAV neįstengia subalansuoti 
savo užsienio prekybos biudžeto 
svarbiausia dėl masiniai įvežamų 
prekių iš Japonijos, tuo tarpu, kaip 
JAV firmoms beveik neįmanoma 
įsiskverbti į Japonijos rinkas.

•
Costa Rica prezidento Arias įtikin

tas, sandinistas Nikaragua preziden
tas Daniel Ortega sutiko pradėti 
tiesiogines derybas su contra sukilė
liais. Sukilėlių vadovybė sutinka 
tartis, bet kartu išreiškia abejones dėl 
sandinistų pasiūlymo nuoširdumo. įta
riamas i manevras paveikti JAV Kon
gresą nutraukti paramą sukilėliams.

•
Jugoslavijos (pusiau valdiškas) dien
raštis "Viesnik” paskelbė kelias 
Australijos piliečių pavardes, kaip 
tariamų karo nusikaltėlių. Australijos 
specialios karo nusikaltimams tyrinėti 
įstaigos viršininkas R. Greenwood, 
QC, griežtai pasmerkė šį jugoslavų 
spaudos skelbimą, kaip priešingą 
demokratiniams principams. Jis pa
reiškė, kad jo įstaiga S.I.U. neskelbs 
jokių įtariamų asmenų pavardžių, 
nebent jie būtų formaliai patraukti 
teismo atsakomybėn.

•
Džipui užvažiavus ant minos, Leba- 

none žuvo australas kapitonas Peter 
Mc Carthy, Jungtinių Tautų paliaubų 
priežiūros komisijos narys. Manoma, 
kad kelią užminavo šiitai arabai prieš 
Izraelio ar prieš Lebanono karinius 
dalinius.

Jungtinių Tautų priežiūros komisi
joje Artimuose Rytuose nuolat dirba 
13 australų karininkų, kurie siunčiami 
vienerių metų terminui. Žuvęs kapi
tonas buvo beveik baigęs savo 
vienerių metų tarnybos laikotarpį.

•
Italijos vyriausias teismas atšaukė 

žemesnio teismo įsakymą areštuoti 
arkiv. Paulių Marcinkų ir kai kuriuos 
kitus V atikano pareigūnus, kurie buvo 
kaltinami turėję ryšių su bankruta
vusiu Ambrosiano banku Milane. Vyr. 
teismas, išnagrinėjęs bylą, nerado 
pagrindo nuspręsti, kad Vatikano 
banko prez. arkiv. P. Marcinkus ir kai 
kurie kiti aukštieji pareigūnai būtų 
kalti dėl to Milano banko atliekamų 
operacijų.

1988. 1. 25 pusi. 5"Mūsų Pastogė" Nr. 3
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3 8-ji Sporto Šventė Geelonge

AtstATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Sporto šventės metu, įvyko sporto 

klubų atstovų susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo ALFAS pirmininkas J. 
Jonavičius, sekretoriavo G. Kaladie- 
nė. Sporto klubus atstovavo: Geelon
go "Vyti" - St. Šutas, K. Starinskas, 
G. Kaladienė, Adelaidės "Vytį" - P. 
Andrijaitis, E. Taparauskas, Sydne- 
jaus "Kovą" - D. Atkinson, L. 
Belkienė ir A. Laukaitis, Melbourne 
"Varpą" - B. Adomavičienė, V. 
Adomavičius ir Z. Sadauskienė, Bris- 
banės "Baltiją" - A. Reutas ir A. 
Milvydas, Hobarto "Perkūną" - R. 
Vaičiulevičiūtė, Canberros "Vilką” - 
K. Kemežys, Perthą - V. Klimaitis 
(raštiškai) ir ALFĄ - J. Jonavičius.

Savo sveikinimo žodyje, pirmininkas 
J. Jonavičius pasveikino visus atvyku
sius, džiaugdamasis sutikęs senus 
pažįstamus ir susipažinęs su naujais. 
Buvo perskaitytas pereitos šventės 
protokolas, vėliau visų atstovų priim
tas, be kita ko, prašant Brisbanės 
klubų vadovus, kad prie jų dabartinio 
"Baltia" vardo, būtų pridėta "j" 
raidė, tada pavadinimas būtų pilnai 
lietuviškas.

Iždininko pranešimas, nurodant, 
kad dalis pinigų yra dabar perkelta į 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
kasą, buvo priimtas. Atskirų klubų 
veiklos pranešimuose, paaiškėjo, kad 
beveik visų klubų stovis gana geras, 
per daug didelių finansinių trūkumų 
juose nėra, nors išlaidų, nuomuojant 
sales, įtaisant uniformas ir kt. yra 
nemažai. Aktyvių narių skaičius 
didesniuose klubuose sukasi apie 50 
60, maždaug tiek pat turint ir narių 
rėmėjų. Lietuvių kalba yra naudojama 
maždaug pusiau su anglų, nes jauni
mas, kaip ir kitose organizacijose, yra 
jau išauklėtas daugiau angliškai. 
Geriausiai lietuvių kalba naudojama 
Melbourno "Varpo" klube. Didžiausia 
visų klubų problema savų trenerių 
trūkumas, nes, labai gaila, bet buvę 
sportininkai, pabaigę savo aktyvų 
sportinį gyvenimą, tik retais atvejais 
įsijungia į trenerių pareigas, savo 
žinias perduodant mūsų jaunajai 
kartai. Klubų pagrindinis uždavinys 
ateityje yra kuo daugiau į savo klubus 
įtraukti jaunimo.

Kituose suvažiavimo reikaluose 
buvo paliktas ir toliau tas pats klubų 
metinis 30 dolerių mokestis, "Nerin
gos" žiemos sporto klubas vėl priimtas 
į Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Sąjungą, duodant jiems 
balsavimo teisę, jeigu jie dalyvaus 
visuose suvažiavimuose. Dėl būsimos 
Pasaulio Lietuvių Sporto Šventės, 
anksčiau numatytas birželio mėn. 
atstovų suvažiavimas Melbourne at
šauktas, padarant tik nuveiktų darbų 
raštišką pranešimą.Tuo laiku, per ilgą 
savaitgalį, numatoma Melbourne susi- 

- rinkti mūsų krepšinio, gal ir tinklinio 
rinktinėms, kurios, o ne paskiri klubai, 
atstovaus Australijos lietuvius Pasau
lio Sporto Šventėje Adelaidėje.

Jauniais šiose žaidynėse bus laikomi 
* jaunuoliai iki 21-nerių metų amžiaus. 

Suvažiavimų metu yra išrenkamas 
vienas naujas ALFAS Garbės narys. 
Šių metų kandidatais buvo pristatyta: 
Adelaidės - S. Visockis, Geelongo - K 
Starinskas, Melbourno - B. Adomavi
čienė ir Hobarto - P. Stanwix. Balsų 
dauguma tapo išrinktas Geelongo K. 
"Mūsų Pastogė" Nr. 3 1988. 1. 25
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Starinskas. Jis yra labai gerai žinomas 
ne tik Geelonge, bet ir visoje 
Australijoje, kaip buvęs ilgus metus 
aktyvus ir žymus sportininkas, dabar 
jau eilę metų dirbdamas ir vadovau
damas Geelongo "Vyčio" klubui, 
kartu įtraukdamas į sportinę veiklą 
ir visą savo šeimą. Tai tikrai vertas 
sportininkas šio Garbės ženklo, už ką 
visų sportininkų jis buvo nuoširdžiai 
pasveikintas.

Suvažiavimo metu, paskiri klubai, 
savo sporto spaudos bendradarbių 
vardu, padarė eilę nusiskundimų, 
liečiančių L.B-nės laikraštį "Mūsų 
Pastogę" ir jos dabartinį redaktorių, 
dėl kurio keisto redagavimo, dingo 
buvęs Sporto Skyrius ir beveik visų 
klubų korespondentai nustojo rašyti ir 
bendradarbiauti. Buvo priimtas nuta
rimas ALFAS valdybai raštu kreiptis į 
Krašto valdybą ir Spaudos Sąjungą, 
prašant šį reikalą vienokiu ar kitokiu 
būdu sutvarkyti.

Stasys Šutas - Sporto Šventės 
šeimininkas, Geelongo sporto klubo 
"Vytis" pirmininkas

III-JI PAS. LIET. SPORTO ŠVENTĖ.
Platų ir išsamų pranešimą padarė 

šios šventės Organizacinio Komiteto 
pirmininkas J. Jonavičius, kuris tik 
prieš kelias savaites buvo grįžęs iš 
Amerikos, kur turėjo svarbius pasita
rimus su Amerikos ir Kanados išvykos 
į Australiją vadovais V. Adamkum, 
Vyt. Grybausku ir kitais.

Pasiruošimai šiai šventei Adelaidėje 
vyksta labai gerai ir visos pačios 
didžiausios kliūtys jau yra nugalėtos. 
Lėšų telkimas vyksta gana gerai. 
Numatytas biudžetas yra 35.000 
dolerių, iš kurių jau didesnė pusė yra 
gauta. Numatoma dar viena didelė 
loterija, kuri išlygins visą sumą. 
Vėliau dar numatoma gauti sveiki
nimų, reklamų, aukų ir paramos iš 
Ansett lėktuvų bendrovės, kuria mes 
turime naudotis čia Australijoje. 
Laimėtojų medalius pagamina ir 
dovanoja Australijos Lietuvių Kredito 
draugija "Talka". Bus pagaminti ir 
specialūs medaliai buvusiems I-sios 
Tautinės olimpiados Kaune dalyviams, 
tačiau jie tuo metu turi būti 
Adelaidėje.

Krepšinis bus žaidžiamas puikiame 
"Apolo" stadione, kai kitos rungtynės 
atnaujintame "Forest” stadione.

Pradedant organizuoti šias III-sias 
Žaidynes, Amerikos vadovų nuomone, 
buvo manoma, kad į jas atvažiuos ne 
daugiau 100 sportininkų iš Amerikos 
ir Kanados. Vėliau tas skaičius pakilo 
iki 150 ir paskutinėmis žiniomis, jau 
yra 200, kas sukelia apgyvendinimo 
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Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų išvykos į III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes Adelaidėje Org. K-to pirm. V. Adamkus ir ALFAS bei Žaidynių 
Org. K-to pirm. J. Jonavičius, Čikagoje įvykusiame pasitarime Žaidynių 
reikalais.

rūpestį ir, atrodo, Amerikoje bus 
daroma žaidėjų atranka. Krepšinyje 
numatoma iš Amerikos 6-šios koman
dos. Šio suvažiavimo metu, buvo 
atstovų nuspręsta 39-ją Australijos 
Sporto Šventę atskirti nuo šių 
žaidynių ją perkeliant sekančiais 
metais į Hobartą.

Australijos krepšinio ir tinklinio 
rinktinės, kurių po dvi buvo išrinkta 
Geelonge, atstovaus šiose žaidynėse 
lietuvius, jeigu bus jų daugiau, jos taip 
pat, galės dalyvauti.

Pasaulio Lietuvių III—ji Sporto 
Šventė yra įtraukta į Australijos 200 
metų jubiliejaus programą ir yra 
atspausdinta specialiame leidinyje. 
Taip pat, yra išleisti ir specialūs 
plakatai, su lietuvišku užrašu, kvie
čiantys atvykti į šias sporto žaidynes. 
Šventės metu bus išleistas ir specialus 
atminimo leidinys, kuris, daugumoje 
bus aglų kalba, į jį įdedant žaidynių 
programą. Taip pat, bus padaryti 
suvenyriniai marškinėliai, kepurės, 
šventės ženklelis ir kita.

Didžiausia problema bus su svečių 
apgyvendinimu, priklausomai kiek jų 
atvažiuos. Tačiau pirmenybė bus 
visiems registruotiems sportininkams, 
parūpinant privačias nakvynes ir, 
trūkstant jų, apgyvendinant ir maiti
nant juos, bendrabučiuose.

Žaidynių metu vyks ir Australijos 
Lietuvių Dienos, taip kad, nuobo
džiauti niekas negalės. Jaunimo rengi
niai vyks vakarais, ruošiant specalius 
koncertus, jaunimo ėjimus ir kita. 
Žaidynių organizatoriai surengs ir 
specialų kviestinių svečių pobūvį, kur 
bus pakviesti vietos ir užsienio sportui 
nusipelnę asmenys, duodant progos 
jiems artimiau pabendrauti.

Jau yra pagaminta speciali žaidynių 
vėliava, kurią paaukojo buvęs Tauti
nės Olimpiados Kaune dalyvis V. 
Ratkevičius. Atidarymo parade, prie 
kiekvienos nešamos vėliavos, o jų bus 
virš 15-kos, iš šalių bus nešama ir po 
dvi lietuviškas vėliavas, taip, kad bus 
tikras lietuviškų vėliavų miškas.

Tarp stadionų bus visą laiką 
suorganizuotas transportas. Naujųjų 
Metų sutil:*"'“® wks bendrai su kitais 
Lietuvių Dienų 'ais. Čia galės 
tilpti 1200 žmonių. >, 's vaišinama 
maistu ir gėrimais vietoje. Visiems 
registruotiems svečiams, sportinin
kams - įėjimas veltui, nes tai bus 
padėka už Australijos gražų priėmimą 
per pirmąsias dvejas Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes.

III-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių organizacinis komitetas yra 
pasiuntęs pakvietimus, be Amerikos ir 
Kanados sportininkų, ir į Pietų 
Ameriką, Angliją, Vasario 16-ją ir 
Punsko gimnazijas. Atsakymą gavo tik 
iš Punsko gimnazijos direktoriaus J. S. 
Paransevičiaus, kuris sveikindamas 
mūsų sportininkus, pranešė, kad dėl 
finansinių trūkumų, jie šioje šventėje 
negalės dalyvauti. Aš manau, kad 

jeigu Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
galėjo taip daug padėti Jaunimo 
Kongreso dalyviams, tai tikrai jie 
galėtų padėti ir vienam kitam Punsko 
ar Vasario 16-sios gimnazijų sporti
ninkui. Gaila, tačiau iki šiol nei iš 
Pietų Amerikos, nei iš Anglijos jokių 
atsakymų į pakvietimus nebuvo gauta.

Suvažiavimo metu J. Jonavičius 
parodė padarytus medalių, vėliavos ir 
kitų atžymėjimų projektus, kurie 
tikrai yra labai gražūs. Jam ir visam 
organizaciniam komitetui priklauso 
didelė padėka už jų jau atliktą taip 
didelį darbą, kas tikrai įrodo, jog III- 
sios Pasulio Lietuvių Sporto Žaidynės 
bus tikrai labai pasisekusios ir gal 
pranešesnės už anksčiau buvusias. Jau 
teliko tik nepilni 12 mėnesių, taip, kad 
sportininkams ir svečiams telieka tik 
pradėti ruoštis, o organizatoriams 
geriausios sėkmės jų sunkiame darbe.

G E RI AUSI AS 

1987 METŲ

LI ET U V OS

SPO RTI NI N K AS

"Sporto” laikraščio skaitytojai Lie
tuvoje, 1987 metų geriausiu sporti
ninku išrinko Vilniaus "Statybos" 
krepšininką Šarūną Marčiulionį.
Geriausia Lietuvos komanda (rinko 
sporto žurnalistai) - Vilniaus "Žalgi
rio" futbolininkai.

Š. Marčiulionį Italijos laikraštis 
"Gazeta della sport" pripažino tre
čiuoju Europos 1987 metų krepši
ninku.
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Musų Mirusieji
VLADAS BIVEINIS

" Mūsų padangėje vėl skausmo 
valanda. Susirinkome tarti paskutinį 
"Sudie" savo tautos broliui, Pirmojo 
Pėstininkų Pulko leitenantui Vladui 
Biveiniui.

Liūdnas žmogaus likimas. Skausme 
išvysta jis pasaulį ir prasideda jo 
vargai, kovos rūpesčiai kol ateina į 
pabaigą, jam likimo skirtos, kelionės. 
Kam šią gyvenimo kovą tenka nueiti ir 
laimėti, to vardas ilgai spindi visų 
atmintyje. Tavo meilė Tėvynei, kurią 
ginti buvai pasiruošęs, Tavo kruopštūs 
darbai Jos garbę didinti, Tavo ramybė 
ir paslaugos kitų vargo dienose, ilgam 
liks mūsų visų atmintyje. Aplinkybių 
verčiamas, išėjai palikdamas taip 
mielą ir gražų gimtąjį Zarasų kraštą, 
su viltimi greitai sugrįžti. Deja, 
likimas paliko Tave Australijoje. Čia 
Tu likai. Aš manau, Tavo akys išvydo 
dar kartą gimtuosius Zarasus ir lūpos 
Tavo, dar kartą ištarė "Lietuva 
brangi".

Savo ir Ramovėnų vardu, palydint į 
amžinybę, tariame paskutinį "Sudie".

Štai tokiais ramovėno Vaclovo 
Šimkaus žodžiais 1988 metų sausio 
mėnesio 14 dieną į paskutinę kelionę 
buvo palydėtas Vladas Biveinis iš 
Canberros.

VINCĄ KASI? UTĮ
PRISI Ml N US

Šiais metais vasario mėnesio 6 
dieną, sukanka lygiai metai, kaip 
Pertho lietuviai neteko Vinco Kaspu
čio, nuoširdaus draugo ir tautiečio.

Vincas Kasputis gimė 1911 m. 
sausio mėnesį 4 dieną, Bumbuliukų
kaime, Pakražančio apylinkėje, Kel
mės rajone. Lietuvoje įsigijo vidurinį

gimui, Vincas paskubomis pasitraukė 
iš Lietuvos. Žmona Teofilė, to meto 
įvykių maišatyje, liko Lietuvoje. 
Išgyvenęs Vokietijos stovyklų kan
čias, Vincas Kasputis atvyko ir 
apsigyveno Australijoje. Čia, daugelį 
metų jo pagrindiniu ir nenumaldomu 
rūpesčiu, buvo žmonos Teofilės išsi- 
kvietimas į Australiją. Ir tik, praėjus 
penkiolikai metų, po sunkios ir 
atkaklios kovos, 1966 metais Vinco 
rūpesčiai užsibaigė pergale. Vncas ir 
Teofilė nuo šiol, vėl buvo drauge. Iš 
karto abu įsijungė į lietuvių bendruo
menės gyvenimą, džiaugsmus ir rūpes
čius. Vincas ėjo įvairias valdybos 
pareigas, Teofilė tapo amžinai nepa
keičiama choro ir solo dainininke.

1975 metais Vincas Kasputis išėjo į 
pensiją. Atrodė buvo sveikas ir dar 
daugelį metų ramiai su žmona ir savo 
tautiečių bendruomene pragyvens. 
Bet staiga, visai netikėtai 1987 sausio 
6 dieną sustojo plakusi mūsų Vinco 
Kaspučio širdis. Netekome visų drau
go.

Mirties metinių proga, Pertho 
bažnyčioje kun. A. Savickis atnašavo 
už jo vėlę šv. Mišias. Visi meldėmės ne 
tik lūpomis, bet ir visa širdim, kad 
Visagalis Dievas būtų jam toks geras, 
koks gyvendamas Vincas buvo vi
siems.

Žemėje pasilikę, Pertho lietuviai, 
visada prisimins Vincą Kasputį su 
didele pagarba ir meile.

J. Krupavičius

Sunkiai susirgo ilgametis "Mūsų 
Pastogės" skaitytojas J. Voveris 
gyvenantis Canberroje.

Spaudos Sąjungos valdyba, "M.P." 
redaktorius ir administratorius linkiišsilavinimą, tarnavo buhalteriu Pie

nocentre. Gręsiant Lietuvos paver- kuo greičiau pasveikti.

ŠV. RASTO

POVILO IŠSIILGIMAS IR 
TROŠKIMAS

Dėlei neteisingo išvertimo Povilo 
žodžių, Pilipiečiams 1:23, kai kurie 
įsitikino, kad Apaštalas tikėjosi būti 
su Jėzumi danguje tuojau po mirties. 
Mes cituojame šį tekstą kaip jis 
paprastai yra išverstas: "Aš esu 
spaudžiamas iš abiejų pusių, trokštu 
iškeliauti ir būti su Kristumi, tai yra 
daug geriau". Žodis "iškeliauti" šiame 
tekste yra išverstas iš graikų žodžio 
analusai, ir turėjo būti išverstas 
"sugrįžti", ir yra taip išverstas prof. 
Wilsono Emphatic Diaglott.

Pirmesnėse eilutėse Apaštalas aiš
kina, kad jis tikrai nežinojo kaip greit 
jis bus nužudytas, arba romiškosios 
valdžios atstovų paleistas, ir galės 
dar kokį laiką tarnauti. Jis nebežinojo 
kurį iš tų dviejų dalykų pasirinkti: 
"Ašesu spaudžiamas iš abiejų pusių". 
Bet buvo dar trečias dalykas, kurio jis 
labiausiai geidė, ir tai buvo analusai; 
jis pasirinko ir norėjo būti su Kristumi.

Povilas žinojo, kad jis negalėjo būti 
su Kristumi iki kol Viešpats nebuvo 
"sugrįžęs", todėl jis pareiškė savo 
išsiilgimą sulaukti šitą garbingą kiek
vieno tikro krikščionio vilties išsipil
dymą. Prof. Wilson, savo Emphatic

T Y RI NfiTOJU

Myli Ueąą literatūrą gausite veltui. Ra 
kas. 16 Burlington St., Holland Park.

SKELBI MAS

Diaglott išnašioje paduoda šitokį 
komentorių:

"Žodį analusai randame Luko 
12:36, ir čia jis yra išverstas 
"sugrįžtančio", "Būkite panašūs į 
žmones, laukiančius savo valdovo 
sugrįžtančio", ir t.t. Jėzus buvo 
pasakęs savo mokytiniams, kad jis vėl 
ateis arba sugrįš... Povilas tikėjo tiems 
pažadams ir skelbė tą patį kitiems, ir 
ilgėjosi bei laukė Išganytojo sugrįžimo 
iš dangaus, nes po to jis galės būti "su 
Viešpačiu amžinai".

Bet jei kai kurie ir laikytųsi 
nuomonės, kad mūsų paprastas verti
mas yra tikras, tai visgi negalima 
įrodyti, kad Povilas tikėjosi nueiti į 
dangų tuojau po mirties. Buvo tik du 
dalykai, kurių vieną jis galėjo 
pasirinkti: vienas buvo ilgiau pagy
venti ir tarnauti tiesai ir broliams, o 
antras dalykas buvo užmigti mirties 
miegu. Tačiau buvo dar kitas dalykas, 
"daug geresnis" už anuo du, ir tai 
buvo būti su Kristumi; bet jis žinojo, 
kad tuo laiku dar nebuvo galima. Jis 
žinojo, kad Kristaus "sugrįžimas" 
turėjo įvykti tolimoje ateityje; ir jis 
taip pat žinojo, kad jam, kaip 
krikščioniui, bus atsilyginta prisikė
lime, paskutinėje dienoje. - 2 Tim. 
4:7,8.

Tęsinys.

kite: P.
naland 4121

PIGESI1ĖS Į
r

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

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

VIETOJ GĖLIŲ
pagerbdami A. A.

VALERIJONĄ BITINĄ

$ 10 aukojame "Mūsų Pastogei"
Valentina ir Balys Barkai.

VIETOJ GĖLIŲ

pagerbdama
A. A.

VLADĄ BIVEINĮ

$ 20 aukoju "Mūsų Pastogei"
Ona Karpavičienė, Belmore, NSW.

mirus, jo žmoną Kazytę ir dukrą Violetą liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Elzbieta ir Juozas Jaudegiai.

A. A.
VALERIJONUI BITINUI

mirus, skausme likusias žmoną Kazytę, dukrą Violetą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ♦

Danutė ir Stasys Skoruliai

RI IMI UI

staiga mirus, tėvui Eugenijui ir broliams su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Tamara su sūnumis Sigitu ir Tyriu Skrinskai

VALERIJAI KUNCAITIENEI

mirus, liūdesyje likusius - jos seserį Oną Miniotienę, sūnus Vytautą ir 
Jaunutį su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Balys, Valentina, Laima ir Rita Barkai

L.K.V.S. "Ramovė" Canberros skyriaus aktyviam nariui

Leit. VLADUI BIVEINIUI

staiga mirus, jo žmoną Karoliną, dukrą Gražiną, žentą Eric, anūkus 
Nemirą, Justiną ir brolį Alfonsą Kanadoje, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Canberros "Ramovės" skyriaus ramovėnai.

RIMUI DRYŽAI

staiga mirus, jo žmoną Joaną su šeima, visus brolius su šeimomis ir tėvą 
Eugenijų, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Pranas Mariukai Adelaidė.

Mielam

A. A. 
VLADUI BIVEINIUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną Karoliną, dukrą Gražiną su šeima ir 
visus artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

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

Lilė ir Zigmas Sipavičiai

D £i ug sužinosi 

skaitydamris

” Mūsų Pastogę" f
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:
J. Rakauskas N.T. $ 15
V. Ramockevičius Qld. $ 10
0. Kuprienė NSW $ 10
B. Šlamanas S.A. $ 5
J. Zinkus NSW $ 10
A. Pomeringas Qld. $ 25
F. Skabeika S.A. $ 50
T. Kašauskas S.A. $ 5
B. Šikšnius Tas $ 5
P. Šiaučiūnas Tas $ 15
J. Paškevičius Tas $ 5
J. Šeštokas Vic. $ 10
J. Kaunienė Vic. $ 25
S. Kanas Qld. $ 15

NAUJI 
M.P. SKAITYTOJAI

Elena Karpienė USA 
Genovaitė Valaitienė Vic.

G E E L O N G E
Geelonge jau daugelis metų, nenu

ilstamai ir visa širdimi, aukodamas 
daug laiko ir jėgų, "Mūsų Pastogę" 
platina ir remia Juozas Gailius.

JUOZAS GAILIUS

Lietuvišką Australijos savaitraštį J. 
Gailius platina visur ir visada nuo 
pirmos laikraščio išleidimo dienos.

Visi Geelongo lietuviai, kurie nori 
užsisakyti "Mūsų Pastogę", gali 
kreiptis į savo prenumeratorių lietu
vių namuose, bažnyčioje prieš pamal
das, ir pas J. Gailių namuose, prie 
kavos puodelio.

"Mūsų Pastogė" J. Gailiaus manymu 
(o tai greičiausiai tikra tiesa), yra 
sava lietuviška spauda, kuri ne tik 
informuoja, bet ir jungia, suartina, 
padrąsina visą tautiečių šeimą.

• Per J. Gailių visada galite įteikti 
skelbimus, adresų pakeitimus, apsi
mokėti už padėkas, užuojautas.

SYDNEJUJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę, 
Vasario 16-ją minėsime sekmadienį 
vasario 14 dieną.

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

3 vai. Lietuvių namuose, Banks
towne, įvyks iškilmingas minėjimas. 
Programą išpildys jaunimas ir "Dai
nos" choras.

Po minėjimo, Sydnejaus lietuvių 
jaunimas praves laiškų rašymą sąžinės 
kaliniams.

Vasario 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, Bankstowne, turė
sime lietuvių ir estų bendrą (Recep
tion) priėmimą, į kurį esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, spaudos 
atstovus, radijo ir TV reporterius, 
draugiškų tautų vadovus ir mūsų 
tautos gerus bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais (Smorgasbord) 
ir gėrimais, todėl įėjimas bus tiktai su 
bilietais: vienam asmeniui $15, porai 
$25.

Norintieji dalyvauti prašome užsi
registruoti užsimokant pas A. Giniū- 
ną, A. Savickienę ir J. Zinkų iki 
vasario 14 dienos.

Prašome visus gausiai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali mums daug 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais 
privalomais dalykais. Kiekvienas lie
tuvis jaunuolis-lė gali baigti austra
lišką gimnaziją su lietuvių kalbos 
požymiu. 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

////? i

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ I
j NAMUOSE |

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414. =
s I:-I1
Q

| 
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□

□

□

□

□

SYDNEJUJE A. Vesčiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių kursų vedėja.

SMORGASBORD

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

Kaina $5

KLUBAS ATIDARYTAS

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas 

v.v. - 10.30 v.v.
v.v. - 11 v.v. 
v.v. - 12 v.v.
v. p.p. - 1 v.r.

12.30 p.p. 10 v.v.

5
5
5
2

Vasario 13 d. šeštadienį

ruošia

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugija

VIETOJ GĖLIŲ 
pagerbdami

A. A.
VALERIJONĄ BITINĄ

$ 10 aukojo "Baltic News" Elena ir Bronius Kiveriai 
$ 10 " " Elena ir John Erzikov

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

M. Šidlauskienė - sekretorė

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas NSW ir ACT.

=

S 
□

□ S 11

Baltic News
AUKOS

C. Jurskis $50
Z. ir A.R. Medikis $40
Dr. A. Mauragis $10

S. Norvilaitis $10
V. Šliogeris $10
J. Venclovienė $10

MELBOURNE

PRANEŠIMAS

Vasario 13 dieną, šeštadienį yra 
atsimintina data, Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugija tą 
dieną ruošia Užgavėnių vakarą Lietu
vių klube Bankstowne.

PRANEŠIMAS

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

Šalkūnas, Nijolė, Vytas ir vaikai $100 
Vic., Nekrašius A. ir A. $100 NSW., 
Brilingas Vladas $100 NSW, Sydnejaus 
L.M.S.G.D-JA A.A. T. Simniš- 
kienei vietoj gėlių $ 30 NSW, Stagiai 
E. ir V. $ 50 Vic., Bajoras A. $ 5 
Vic., O’Dwyer J. $ 10 Vic., Stundžė- 
nas E. $ 10 Vic., Vyšniauskienė A. $ 
20 Vic., Antanaitis M. J. $ 20 Vic., 
Sabaliauskas V. $ 4 Vic., Melbourno 
lietuvių Veteranų Sąjunga $500 Vic., 
Balbata Juozas $100 Vic., Lietuvių 
klubas Canberroje $2000.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift" Lithuanian Club Ltd. P.O.Box 
205, Bankstown, NSW 200.

Dr. B. Vingilis, 
Komiteto narys lėšom telkti.

Šių metų vasario mėnesio 7 d. 2.30 
p.p. Lietuvių namuose įvyks metinis 
"Varpo" klubo susirinkimas. Maloniai 
kviečiami visi nariai ir rėmėjai. įvyks 
naujos valdybos rinkimai. Bus pagerbti 
žymiausieji sportininkai, tiek australų 
tiek lietuvių pirmenybes laimėjusios 
komandos. Bus aptariami ateities 
planai, artėjančios Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti su patarimais ir 
pasiūlymais.

Viktoras Adomavičius

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudas Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas. P. O. Box 550 Bankstown. N. S. V. 2200

Redaktorius V. Augustlnavičius Telefonas (02) 70 3233 Administracijos Telefonas (02) 682 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $25 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zealandijoje oro paštu $40 Užsienyje oro paštu $55
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