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tautos Šventės rroga aukokime vasario ne—ios gimnazijai

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė Vienos demonstracijoje. Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabutis

pavaduotojas Kazakevičius net čia, prie Katedros, pradėjo išvedžioti visiems 
jau senai žinomas ir nusibodusias teorijas apie tariamą religinę ir tautinę 
laisvę. Kaip keista, jie turi visas komunikacijos priemones, jie be perstojo 
kalba apie tai, bet, pasirodo, kad to dar per maža. Reikia ir čia kurstyti 
žmones, nuteikti prieš tuos, kurie rizikuodami gyvybe ir laisve, kovodami už 
tiesos ir laisvės idealus, nori, bent keliom minutėm išreikšti savo mintis.

Galima kalbėti tiktai, kaip nori ir reikalauja bedieviška’valdžia. Kitaip 
laiškas kartu su atviru laiptu JAV ^Kongr^sui, buvo saugumiečių Pa™tas.^^.^^jjmaBetkui:gi. teisė laisvai pareikšti savo nuomonę? Mes, žemiau 
Kratai vadovavo Brikauskas. *- ■ '■ pasirašiusieji protestuojame prieš tokį įžūlų valdžios pareigūnų elgesį su

Laiškas Gorbačiovui dar nebuvo paskelbtas, nes parašai jam tebebuvo kitaip galvojančiais žmonėmis, kai net sovietiniai įstatymai pripažįsta
renkami. Iki kratos ir laiško konfiskavimo jau buvo pasirašę 125 asmenys. demonstracijų, susirinkimų ir susibūrimų laisvę. Todėl darome išvadą, kad
Atviras taškas JAV Kongresui pasiekė Vakarus. Lietuvių Informacijos "persitvarkymas" ir "demokratizacija” tėra propaganda užsieniui paveikti.
Centras jį išvertė į anglų kalbą ir perdavė Lietuva besirūpinantiems Kongreso

LIETUVOJE PLANUOJAMI 
VASARIO 16- TOS MINĖJIMAI

Lietuvių Informacijos Centras New Yorke praneša, kad 1987. XII. 6 d. 
lietuvių grupė parašė Mikhailui Gorbačiovui laišką apie Lietuvoj rengiamus 
Vasario 16 -tos minėjimus, bet tas laiškas buvo konfiskuotas. 1988 sausio 8 d. 
pas Petrą Cidziką Vilniuje įvyko trijų su puse valandų krata, kurios metu šis

nariams.
Laiške Gorbačiovui prašoma, kad nebūtų trukdoma Vasario 16 -tos dieną 

padėti gėles prie lietuviams ypatingos reikšmės turinčių paminklų. Laiške 
nurodoma, kad Vasario 16--tą dieną yra numatoma padėti gėles Vilniuje prie 
nežinomojo kareivio kapo Lietuvos laisvės kovose žuvusių karių kapinėse, 
prie Dr.Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse, prie Vilniaus katedros ir prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo, o taip pat, Kaune buvusiose savanorių 
kapinėse. Karo muziejaus sodelyje ir prie Maironio paminklo. Visi tautiečiai 
yra raginami gausiai dalyvauti minėtuose minėjimuose.

Laiške yra primygtinai prašoma, kad Gorbačiovas sudraustų dalyvių 
terorizavimą. Pasirašiusiųjų tarpe:

kun. A. Šeškevičius B. Bartulis, kun. J. Razmantas, kun. Atkočiūnas, kun. 
Krikščiukaitis, kun. Gražulis, kun. R. Puzonas, A. Terleckas, V. Bogušis, P. 
Cidzikas, B. Galdikas, R. Teresiutė, M. Jurevičius, A. Žyprė, V. Vaičiūnas, V. 
Jančiauskas, R. Ragaišis, L. Simutis, V. Ralys, J. Petkevičius, L. Laurinskas, 
B. Poškus, S. Kelpšas, M. Gavėnaitė.

Taip pat, Vasario 16 d. 19 vai. 30 min. Vilniaus šv. Onos bažnyčioje ir kitose 
bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. Kaune tą patį vakarą 
(valanda dar nežinoma) Mišios bus aukojamos Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

atviras; protestas

Lietuvių Informacijos Centras praneša, kad 1988 m. sausio mėn. Vakarus 
pasiekė vienuolikos žmonių pasirašytas protestas Michailui Gorbačiovui apie 
Maironio minėjimo suvaržymus Kaune. Pateikiame protesto pilną tekstą.

Šių metų lapkričio 1 dieną geros valios žmonės buvo susirinkę paminėti 
Maironio 125-ąsias gimimo metines prie Kauno katedros. Sovietų Sąjungoje 
plačiai skelbiama, kad tikintieji turi lygias teises su ne tikinčiaisiais. Tačiau 
dar kartą teko skaudžiai įsitikinti, tikintieji viešai pareikšti savo mintis teisės 
neturi. Dar prieš minėjimą, gamyklose, įstaigose, mokyklose buvo 
atkalbinėjama, gąsdinama, kad žmonės minėjime nedalyvautų. Nes Kauno 
kunigų seminarijoje, rektorius Viktoras Butkus viešai perspėjo klierikus 
nedalyvauti minėjime, nes tai gali pakenkti pačiai seminarijai. Valdžios 
organai, taip pat, reikalavo, jog Katedros klebonas sutvarkytų taip, kad 
žmonėms būtų pranešta per pamokslą, jog minėjimo prie Maironio kapo nebus 
ir ten rinktis nereikia. Tačiau klebonas taip padaryti atsisakė. Tad 
nenuostabu, kad po tokių uolių valdžios pareigūnų išankstinių profilaktikos 
priemonų skelbiama, jog minėjime dalyvavę nedaug. Patys pirma prigąsdina, 

. atkalbinėja, o paskui rašo, kad žmonės nenori prisidėti prie tokio minėjimo.
Panašiai įvyko ir Vilniuje rugpjūčio 23 dieną, minint Molotovo - Ribbentropo 
paktą ir visiems žinant kokios šio minėjimo pasėkos.

Kai minėjimo dalyviai iškėlė Maironio reikšmę lietuvių tautai, sulygindami 
sunkius carinės priespaudos laikus bei lietuvių tautos ryžtą ir kovą siekiant 
nepriklausomybės su analogiška šių laikų padėtimi, pasamdytieji KGB kadrai 
šūkavimais trukdė kalbantiems. K auno miesto vykdomojo komiteto pirmininko

Pasirašė:
Nijolė Sadūnaitė, Vilnius; Liudas Simutis, Kaunas; Algirdas Patackas, Kaunas; 
Robertas Grigas, Kiaukliai; Petras Gražulis, Sasnava; Bronė Valaitytė, 
Sasnava; Kun. Rokas Puzonas, Kiaukliai; Kun. Petras - Kąstytis 
Krikščiukaitis, Čiobiškis; Kun. Edmundas Atkočiūnas, Kuršėnai; Kun. 
Kazimieras Gražulis, Šiauliai; Kun. Vytautas Prajara, Garliava.

Kaunas 1987 m. lapkričio 5 d.

PASAULYJE
VARŠUVA

Lenkijos vyriausybė viešai paskelbė 
kainų padidinimą daugeliui pirmo 
reikalingumo prekių. Kainos bus 
pakeltos nuo šių metų vasario 
mėnesio. Daugelis maišto prekių 
pabrangs 40 procentų. Butų ir 
geležinkelio kainos 50 procentų, o 
benzino net 60 procentų.

Kainos pakeltos beveik pusei mais
to produktų ir plataus vartojimo 
prekėms. Atlyginimus žadama padi
dinti 40 procentų.

Tai yra pats didžiausias kainų 
pakėlimas nuo 1981 metų, kada V. 
Jeruzelskis prekių kainas pakėlė 110 
procentų, o algų padidinimas buvo 
sustabdytas.

Lenkų vyriausybė buvo numačiusi 
dar didesnį kainų padidinimą, tačiau 
nuo to buvo susilaikyta, turint galvoje 
galimą didelį gyventojų nepritarimą ir 
pasipriešinimą. 1980 metais liepos 
mėnęšį paskelbtas kainų pakėlimas 
išprovokavo didžiulį lenkų darbininkų 
pasipriešinimą. Tų įvykių pasėkoje, 
susikūrė lenkų liaudies pasipriešinimo 
organizacija " Solidarumas".

Per šalį nuslinko pasipriešinimo 
akcijų banga, kuri numalšinta nėra iki 
šiol.

Šiuo metu, vėl įvykdytas kainų

pakėlimas, manoma, gali sukelti 
infliaciją šalyje, didžiulį gyventojų 
nepasitenkinimą. Gal būt, pasiprieši
nimą. Visa tai gali rimtai atsiliepti ir 
komunistinio generolo V. Jeruzelski 
politinei pozicijai. Vyriausybė tuščiai 
bando įtikinėti gyventojus, neva tai, 
kainų pakėlimas padės seno amžiaus 
gyventojams ir tiems kurie reikalingi 
globos...?!

Elektros, dujų, centrinio apšildymo 
alyvos kainos padidės dvigubai, o 
anglies - 200 procentų!

Parduotuvės, paskutiniu metu Var
šuvoje, ištuštėjo. Gyventojai, apimti 
panikos, pirko viską, norėdami pasida
ryti nors šiokias tokias prekių 
atsargas. Ilgos mašinų eilės išsirikiavo 
prie benzino pilstymo stočių. Benzino 
kiekio apribojimas perkant pašalintas, 
tačiau mėsa ir toliau pardavinėjama 
naudojant kortelių sistemą. Vienam 
žmogui leidžiama per mėnesį pirkti tik 
2 kilogramus mėsos.

Taip, padėtis komunistinėj Lenkijo
je -nėra linksma. Tuo labiau žinant, 
kad Lenkija šiuo metu yra skolinga 
užsienio šalims 52 (austrai, dol.) 
bilijonus!
Tai yra didžiausia skola visame Rytų 
Bloke. v,

d
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KRAŠTO VALDYBA IR MES

Vis dar pasigirsta nepagrįstų ir dažnai piktokų užmetimų mūsų Krašto 
valdybtii. Man tai daugiau primena "žalių vynuogių ir lapės" pasakėčią, negu 
rimtą kritiką. Argi gyvenimas taip nesutvarkytas, kad senesniuosius pakeičia 
jaunesni, jai tokių tik atsiranda.

Šiuo atveju mūsų Bendruomenės gyvenime toks procesas, mūsų laimei 
{vyko. Jaunesniųjų, kurie užimtų senesniųjų pėdas atsirado ir tik lieka 
džiaugtis ir su viltimi žiūrėti, kad nauji darbininkai ištvers tiek pat ilgų metų 
savo pozicijose, kiek ir jų pirmtakai.

Stebėdamas bendruomeninį gyvenimą, tiesa, ne iš kamšaties, kur veikėjų 
visur pilna, bet iš tolo; sekdamas australišką spaudą, kartais pasigardžiuo
damas ir mintimis iš tolimesnio pasaulio, negalėjau įžiūrėti kokių nors 
prasižengimų ar neatleidžiamų klaidų, kurias mūsų "valdžia" būtų padariusi, 
ar parodžiusi kokį nors neapdairumą ar trumparegiškumą. Tai galima būtų 
kalbėti ir ne piktai pasiginčyti dėl taktinių veiksmų, bet reikėtų turėti 
kantrybės ir palaukti rezulatų.

Senesniųjų išmintis ir patyrimas yra turbūt naudingesnis, kai jis yra po 
ranka, laisvam pasirinkimui padėtas, bet neprimestas, neįbruktas ar įtrintas.

ALEKSANDRAS KANTVILAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO TARYBOS PIRMININKAS

N A U J AS ĮTARI

Australijos federalinės valdžios 
specialus tyrinėjimų biuras, žinomas 
trim raidėm SIU, tiria sąrašą iš 430 
asmenų, kurie kaltinami kaip karo 
meto nusikaltėliai. SIU biuro vyriau
sia galva yra R. Greenwood QC. Jis 
buvo apklausinėjamas senate sudaryto 
komiteto teisiniams reikalams (Stan
ding Commitee on Legal Constitu
tional Affairs).
R. Greenwood pareiškė minėtam 
komitetui, kad Simon Wiesenthal 
Centras iš Izraelio prisiuntė jam dar 
tris sąrašus įtariamų kaip karo 
nusikaltėlių. Tuo reikalu pranešimus 
iš asmenų, gyvenančių Australijoj irgi 
gavo. Taip pat, gavo ir iš kitur, jų 
tarpe iš Sovietų Sąjungos.

R. Greenwood QC ir jo biuro 
tarnautojai renka žinias apie visus 
asmenis esančius pateiktuose sąra
šuose, bet ypatingai stropiai tiria 
praeitį tų 70 asmenų, kuriuos jam 
perdavė Menzies komitetas. Biuras 
domisi daugiau negu puse asmenų iš 
430 pavardžių sąrašo.

BALTŲ DELEG AC1J A C A N B E R R O-TE

Vasario pirmą ir antrą dienomis 
senato Teisinė komisija priėmė žodi
nius parodymus iš pakviestų asmenų ir 
grupių dėl įrodomosios medžiagos iš 
Sovietų šaltinių patikimumo tariamų 
karo nusikaltėlių bylose. Be etninių 
bendruomenių atstovų, parodymus 
davė ir specialios tyrinėjimų įstaigos 
viršininkas R. Greenwood bei valsty
bės prokuroras Temby. Lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenes atsto 
vavo Baltų Tarybos delegacija iš 
pirmininko L. Cox ir narių advokatų J. 
Liepinš, J. Peedo ir M. Strikis. 
Paskutiniu momentu, pasisekė į dele t

ADVOKATO L*. Ž O MB A KT O 
1? RAN EŠ I'M A S

Vasario 2 d. vakare advokatas P. 
Žutnbakis darė anglų kalba praneši
mą, Sydnejaus lietuvių namuose, 
įvairių etninių grupių klausytojams. 
Nežiūrint trumpo įspėjimo, susirinko 
virš 300 žmonių. Pranešimo tema - 
sovietų parodymų praktika OSI 
keliamose bylose JAV-bėse ir ko 
galima pasimokyti Australijai, kad 
nepakartoti JA’V ‘padarytų klaidų. 
Eile pavyzdžių P. Žlimba k is parodė, 
kaip OSI - KGB bpndradąrbiavimas 
atsiekė ^ĄV. teisės pagrindų pąžeidi 
mą, nekritiškai priimant, sovietinius, 
parodymus ar net stengiantis priešin 
tis Freedom of Information aktui per 
teismus, kad neišduoti sovietinių 
parodymų melą atskleidžiančius do
kumentus.

Po pranešimo adv. P. Žųmbakis 
atsakinėjo į klausimus. Susirinkimą, 
kurį filmavo SBS televizijos stotis, 
gražiai pravedė Baltų Tarybos pirmi
ninkas L. Cox.
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AMŲ SĄRAŠAS

R. Greenwood QC pranešė senato 
komitetui, kad vyksta susirašinėjimas 
su Sovietų S-gos ir Jugoslavijos 
oficialiais pareigūnais. Tie kraštai 
davė garantiją, kad tuo . reikalu 
tampriai bendraus su Australija. Jis 
dar negavo atsakymo iš Vengrijos.

Dokumentai apkaltintiems asme
nims dėl bylos užvedimo bus sudaromi 
tokiu pat būdu, kaip ir kriminaliniams 
nusikaltėliams. Rytų bloko liudininkai 
turėtų duoti parodymus asmeniškai. 
Jeigu įmanoma, jie turės atvykti į 
Australiją.

Senate sudarytojo komiteto nariai, 
ypač Tautinės Partijos senato vadas, 
senatorius John Stone, išreiškė abejo
nę dėl liudininkų parodymų patikimu
mo iš sovietų bloko kraštų. John 
Stone, taip pat, suabejojo ar valdžia 
sudarė teisingą tyrinėjimų procedūrą.

R. Greenwood QC pareškė, kad SIU 
praneš savo išvadas apie surastus 
kaltinimus ir nfeturinčiūs į'rodėn&ų 
dokumentų, Australijos vyriausybės 
Attorney - General L. Bowen.

gaciją įjungti JAV ekspertą advokatą 
Povilą Žumbakį, knygos "Soviet 
Evidence ir North American Courts" 
autorių.

Australų radijo ir televizijos stotys 
paminėjo Baltų Tarybos delegacijos 
įnašą Senato komisijos darbe. Atkrei
pė dėmesį į reikalavimą įrašyti į 
įstatymą nurodymą teisėjams, kad jie 
įspėtų vertinimų komisijų narius dėl 
sovietinių parodymų nepatikimumo. 
Plačiai paminėta adv. P. Žumbakio 
sovietinių parodymų argumentais 
remta kritika.

1 . ; '
Povilas Zumbakis gimęs 1927 m. 
Klaipėdoje. Atvykęs į JAV 1959, 
bakalauro laipsniu baigė ekonomijos 
studijas Loyolos un-te Čikagoje. 
Teisės daktaro laipsnį įsigijo 1969 
John Marshall teisės mokykloje.. ■ . * ■1 ' ■ J • ■ t“

OKU PUOTOJE
TEISĖ PETRĄ GRAŽULĮ

Pasaulio Baltų Sąjunga, žinoma 
kaip "The Baltic World Council" 
randasi Strasbourge, netoli Prancūzi
jos. Reuterio žinių agentūra iš 
Prancūzijos praneša žinias, gautas iš 
Pasaulio Baltų Sąjungos.

Sausio mėn. Kapsuko mieste buvo 
teisiamas Petras Gražulis, 29 m. 
amžiaus už tai, kad atsisakė dalyvauti 
trijų mėnesių kariniuose pratimuose,! 
kuriuos jis buvo pašauktas. Gražulis 
sausio 11 - tą pareiškė - jis netarnaus 
toj kariuomenėj, kuri okupavo jo 
tėvynę.

Kapsuko mieste, Gražulį teisiant, 
prie teismo rūmų susirinko lietuviai ir 
rusų disidentų atstovai, atvykę iš 
Maskvos ir Leningrado. Virš 200 
asmenų atvyko į Kapsuko miestą, kad 
paremtų Gražulį. Kai kurie de
monstruotojai vaikščiojo prieš teismo 
rūmus su plakatais, kuriuose buvo 
parašyta: 
"Sovietų kariuomenė - lauk iš 
Lietuvos!"

Keturis asmenis suareštavo, tai 
demonstruotojai pas’untė Gorbačiovui 
žinią, kad jie nesiskirstys iki keturi 
suimtieji nebus paleisti. Antrą valan
dą popiet netik kad keturis suimtuo
sius, bet ir Gražulį paleido.

į Maskvą iš Kapsuko grįžę disiden
tai Pasaulio Baltų Sąjungai pranešė, 
kad Gražulio bylą atidėjo iki vasario 
2-ros, duodami priežastį, kas stigę 
dviejų liudininkų.

Algis Klimąitis, Pasaulio Baltų 
Sąjungos kalbėtojas pasakė, kad 
Gražulį į karinius pratimus galbūt 
pašaukė todėl, kad iš anksto žinojo jį 
pasiryžusį įsijungti į planuojamą 
demonstraciją prieš sovietus Nepri
klausomybės šventės proga, nes vasa
rio 16-tą sueina 70 metų sukaktis. 
Algis Klimąitis pareiškė, kad Lietuvoj ' 

.yra planuojamos masinės demonstra
cijos tokio pat masto, kokios pernai

TRUMPAI
.. A /

Sovietų Sąjunga savo užtvankų 
statybomis Dono baseine drastiškai 
sumažino gėlo vandens įplaukimą į 
Azovo jūrą. Iš Juodosios jūros 
įsiveržęs sūresnis vanduo bei intensy
vi žvejyba išnaikino beveik visas žuvis 
Azove, kadaise vienoje iš žuvingiau- 
sių jūrų. Dabar Sovietų vyriausybė 
uždraudė komercinę žvejybą Azovo 
jūroje. A

Sausio 28 d. Rytų Vokietijoje mirė 
garsusis šnipas Klaus Fuchs, 76 
amžiaus. Nuo 1942 m. jis dirbo D. 
Britanijoje prie Atominės bombos 
projektų, britų komandiruotas į JAV 
ir Kanadą. Visur išdavinėjo gamybos 
paslaptis sovietams<. Sugautas 1950 m. 
ir nuteistas 14 metukai ėjimo, buvo po 
9 metų išleistas ir: ištremtas į Rytų 
Vokietiją. Ten jis vadovavo branduo- , 
linių tyrimų įstaigai ir buvo patekęs į... 
komunistų centrinį komitetą.

.Izraelyje tebesitęsia susidūrimai
tarp demonstruojančių arabų ir Izra
elio. kariuomenės dalinių. Į .akmenis 
svaidančius arabus , dažnai atiden
giama ugnis, sužeidžiant žmones. •

Izraelio užsienio reikalų ministeris 
Peręs aktyviai rema Jordano ir- kitų 
nuosaikių arabų kraštų • iniciatyvą 
sušaukti tarptautinę taikos konferen-., 
ciją, bet tam griežtai , priešinasi 
Izraelio jpin. pirmininkas Šamir.

Atsižvelgdami į vietinių gyventojų 
protestus, sovietai sustabdė branduo
linės jėgainės statybą netoli nuo 
Krasnpdaro miesto, arti Juodosios 
jūros. n. s

LIETUVOJE
įvyko visuose trijuose Pabaltijo kraš
tuose rugpjūčio 23-čią. Apie pasiruo- 
Šimą, demonstruoti lietuviai pasiuntė 
Gorbačiovui pranešimą sausio 19-tą 
pareikšdami, kad juos remia Romos 
Katalikų Bažnyčia.

KELTAI VEŽIOJA ORĄ

Labai išgarsinta Klaipėdos - Muk
rano jūrų geležinkelio perkėla, kaip 
pranešė "Tiesa", vežioja tuščius 
vagonus. Dėl blogos transporto or
ganizacijos, trys milžiniški keltai 
neturi krovinių. Kiekvienas keltas 
gali paimti per šimtą vagonų. Bet 
praeitą vasarą Klaipėdoje negalėjo 
sudaryti net pusės reikiamų vagonų, 
todėl "Baltiją raižantys keltai šiemet 
(1987 m.) sukorė net pusšimtį tuščių 
reisų" - sako komunistų partijos 
oficiozas.

Iš Sov. Sąjungos į Rytų Vokietiją 
gabenamos popiermalkės, ketaus lieji
niai, kitos žaliavos, o atgal veža 
žemės ūkio mašinas ir plataus 
vartojimo prekes. Bet šis transportas 
nevyksta kaip buvo planuota. Dalį 
krovinių vokiečiai siunčia senu keliu - 
geležinkeliu per Lenkiją ir Karaliau
čių. Vagonai, kurie yra pritaikyti 
žaliavai vežti, netinka mašinoms 
pervežti. Todėl visą vasarą perkėlos 
laivai plaukiojo pustušti. Korespon
dentas klausia, kuriam tikslui Vismaro 
laivų statykloje statomi dar trys 
keltai, jeigu trūksta krovinių esa
miems?

Lietuvos archyvinės medžiagos 
saugyklose darbuojasi žinomas Lenki
jos istorikas prof. Henrikas Visneris. 
Visi jo darbai yra skirti XVI - XVIIa. 
Lietuvos istorijai, bendrom dviejų 
valstybių Lenkijos ir Lietuvos proble
moms. •

"H. Visneris rehka medžiagą darbui 
apie Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
taikos sutartis XVIa. antroje 
XVIIIa. pirmoje pusėje.

IŠ VISUR
Per visuotinį streiką Peru sostinėje 

Lima, streikuojančiai miniai susirinkus 
mitingui, įvyko ginkluotas susidūrimas 
tarp dviejų komunistų partijų.'

Maoistai mėtė dinamito lazdeles į 
oficialiosios komunistų partijos vado
vaujančią grupę, gi tie atsišaudė 
revolveriais.

Istorikų komisija, sušaukta tyrinėti 
Austrijos prezidento Kurt Waldheim 
praeitį, surado Jugoslavijoje naujos 
medžiagos, nušviečiančios nacių Vo
kietijos kovas su partizanais 1942 
metais., Komisijos nario vokiečių 
istoriko Manfred Messerschmidt pa
reiškimu, jie nerado įrodymų, kad 
Waldheim būtų buvęs karo nusikaltė 
lis. . .. - •:

■ jjj - ' Jbk r " d

Federalinė policija, drauge su 
Rinkimų komisija aiškinsis, kodėl 
Australijos darbiečiųpartija nuslėpė 
apie'tai, viešai nepranešdama, kad iš 
NSW medžio perdirbimo bendrovės 
Harris Daishowa yra gavusi 10.000 
dolerių dovaną federalinių rinkimų 
išlaidų padengimui., ,s

Pagąl rinkimų taisykles, visos 
partijos gavusios dovanas didesnes 
kaip 1000 dolerių, privalo viešai apie 
tai paskelbti.

Ministerio M. Young elgesys sukėlė 
pasipiktinimą NSW darbiečių partijos 
narių tarpe, ,Tuo labiau, kad taip 
įvyko artinantis rinkimams.

Sulaukęs 85 metų, Maskvoje mirė 
vienas iš seniausių Stalino garbintojų 
ir bendražygių Georgijus Malenkovas.
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VLIKO PAREIŠKIMAS
VYTAUTO JOKŪBAIČIO, 

VLIKO VICEPIRMININKO 
TARPTAUTINIAMS REIKALAMS, 
Siame savo pranešime nekalbėsiu 

apie politines grupes sudarančias 
VLIKO Tarybą ir santykius tarp jų. 
Mums visiems yra tai gerai žinoma. 
Bet tegul man būna leista, nors 
trumpai, pasidalinti mintimis su jumis 
apie organizacijas, neįeinančias j 
VLIKO Tarybos sąstatą, bet vienokiu 
ar kitokiu būdu palaikančias santykius 
su Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu.

VLIKAS palaiko nuoširdžius savi
tarpio respekto dvasioje santykius su 
Diplomatine ir Konsulatine Taryba.

Santykiai su bažnytine katalikų 
hierarchija yra glaudūs ir nuoširdūs. 
Lietuviai vyskupai ir kiti dvasiškiai 
dalyvauja VLIKO seimuose, savo 
sveikinimuose giria VLIKO vedamą 
laisvinimo liniją. Šv. Sostas nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos, šv. Tėvas 
Jonas Paulius II sutvarkė Seinų 
lietuvių sielovados reikalus, vėl yra 
leistos lietuviškos pamaldos Seinų 
bazilikoje. Jo šventenybė, įvertin
damas VLIKO veiklos darbą ir 
pirmininko dr. K. Bobelio pasišven
timą Lietuvos laisvinimo darbe, apdo
vanojo jį ordinu.

Dr. K. Bobelis - VLIKO pirmininkas

Artimus santykius palaiko ir VLI 
KO veiklą remia jau virš 40 metų 
senųjų lietuvių įkurta Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri atliko ir atlieka 
daug darbų Lietuvos laisvinimo bylo 
je. Praeityje A LT A rėmė VLIKO 
veiklą ir finansiniai, o dabar veikia 
sutartinai Komitete Lietuvių Teisėms 
Ginti. Talkina informuodami JAV-bių 
valdžios pareigūnus ir visuomenę, 
išsiųsdami tūkstančius laiškų apie 
Lietuvos okupaciją. Leidžia naudotis

• ALT būstinės patalpomis VLIKO 
' Tarybos ir komisijų posėdžiams. Vieni 

kitus papildydami siekiame to paties
‘ tikslo - Laisvos Nepriklausomos

! Lietuvos.
: Mūsų santykiai yra geri ir darnūs.

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos 
Ramovės skyriai ir nariai visokeriopai 
remia Lietuvos laisvinimo veiksnių 
kovą ir reiškia norą visais galimais 
būdais ir priemonėmis, kaip ir VEI
KAS, kovoti prieš Lietuvos okupantą, 
- Sovietų Sąjungą iki bus pašalinta iš 
Lietuvos okupacinė valdžia ir atsta
tyta Laisva Nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Mes matome nemažą būrį 
ramovėnų Tautos Fondo aukotojų 
eilėse. Ramovėnai savo suvažiavi
muose visuomet pareiškia pritarimą 
VLIKO veiklai. Lietuvių Karių Vete
ranų Sąjunga Ramovė turi daug 
skyrių J.A.V., Kanadoje, Australijoje 
ir Europoje. Tai yra tvirtas vienetas 
kovoje su okupantu. VLIKAS įvertina 
jų pastangas ir norą palaikyti ryšius su

Lietuvos laisvės bylai palankiais 
kraštų valdžios asmenimis bei visuo
mene, informuojant apie Lietuvos 
okupanto daromas skriaudas Lietuvai 
ir lietuvių tautai.

Lietuvos Šaulių Sąjungos tremtyje 
organizacijos nariai visokeriopai re
mia VLIKO veiklą, ne vienas daly
vauja Tautos Fondo Atstovybes 
rinkdami lėšas VLIKO uždavinių 
įvykdymui ir patys aukoja. Beveik visi 
VLIKO seimų rengimo komitetai 
neapsėjo be jų pagalbos, tad ir šio 
VLIKO seimo rengimo komitetui

- vadovauja L.Š.S.T. Vilniaus šaulių 
rinktinės Kanadoje pirm, šaulys Juo
zas Šiaučiulis. Jam talkina St. Šileika, 
K. Tolušis, P. Gabrys, Kasperavičius, 
A. Mylė ir kiti L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos nariai. Malonu matyti Lietuvos 
Šaulių Sąjungos tremtyje organizaciją 
talkinant VLIK UI ir palaikant gražius 
santykius.

Su bendru Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondu santykiai taip pat, yra 
palaikomi. Reikalui esant, VLIKAS 
jam talkina įvertindamas BALFO 
atliekamą Šalpos darbą, jų pastangas 
ir ištiestą pagalbos ranką naujiems 
pabėgėliams bei ateiviams iš okupuo
tos Lietuvos.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sporto Sąjungos vadovybė 
laikosi veiksnių nusistatytos linijos - 
nepritaria bendradarbiavimui su oku
puotos Lietuvos pareigūnais, iškvieti
mui ir santykiavimui su sporto 
komandomis iš okupuotos Lietuvos. 
ŠALFAS stengiasi išlaikyti lietuvių 
sportuojantį jaunimą tautiniai lietu
višką, stiprų dvasiniai ir tvirtą 
fiziniai.

Lietuvos vyčiai - daug narių ir 
įtakos į JAV visuomenę turinti 
Amerikos lietuvių organizacija. Jų 
įnašas gan didelis Lietuvos byloje. 
Mūsų santykiai yra draugiški ir 
nuoširdūs, mes tikimės ir ateityje jų 
paramos Tautos Fondui ir Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.

VLIKAS taip pat, palaiko ryšius su 
didelės įtakos į Kanados Parlamentą 
turinčia KanadosPabaltiečių Vetera
nų Lyga. Jie savo memorandumais 
Kanados vyriausybei daug pasitar
nauja Pabaltijo valstybių okupacijos 
nepripažinimo byloje.

VLIKAS sutartinai dirba Pabaltie
čių Santalkos Komitete būdamas to 
komiteto nariu. Gražaus bedradarbia- 
vimo dėka buvo paruoštas teismas 
sovietams Kopenhagoje, laisvės išvy
ka Baltijos jūra ,, iš Stokholmo į 
Helsinkį, Vienos demonstracijos ir 
šiais metais įsteigtas bendras Pabal
tiečių BiurasStrasburge, Prancūzijoje, 
kad būtų galima tvirčiau kelti 
Pabaltijo išlaisvinimo klausimą ir 
palaikyti ryšį su Europos Parlamentu.

Pasaulio -Lietuvių Bendruomenės 
valdyba užmiršo savo paskirtį, kuri 
yra nusakyta . Lietuvių Chartoje, ir 
pradėjo eiti pavojingu jai keliu, 
norėdama apimti - tas veiklos sritis, 
kurios jai uepriklauso, primiršdama 
lietuvybęnejungdama, bet skaldyda
ma 'lietuvių visuomenę ir noras 
paremti VLIKOpolitinę-veiklą, daro
si, kaip pagal kun. Pr. Garšvą, atskira 
valstybė valstybėje. Bet VLIKO 
Taryba, laikydamasi VLIKO statuto 
bendrųjų nuostatų 2 paragrafu, 
kviečia PLB pirmininką į Tarybos 
posėdžius dalyvauti patariamuoju 
balsu. VLIKO valdyba bandė ir bando 
išlyginti atsiradusią įtampą, o tai 
galima, tik reikia PLB pirmininkui 
atšaukti viešai savo įžeidžiantį 1986 
m. lapkričio 24 dienos laiško turinį 
VLIKO Seimo atstovams Londone. 
VLIKAS siekia visų lietuviškų veiks
nių nuoširdaus sutarimo, vieningumo 
ir koordinuoto darbo.

VLIKO santykiai su atskirų kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis ir visuome 
ne yra sekančiai: su Kanados K LB 
geri ir sutartini. Kanados lietuviai 
gausiai aukoja Tautos Fondui pritar
dami VLIKO veiklai. LB Kanados 
Krašto valdybos pirmininkas A. Pace- 

vičiui paprašius skirti VLIKO ryši
ninką į jų valdybą, toks atstovas buvo 
paskirtas. Šio VLIKO Seimo Rengimo 
Komiteto vicepirmininkas yra K LB 
Montrealio skyriaus pirmininkas A. 
Staškevičius.

Venecuelos LB Krašto valdybos 
pirmininkas Henrikas Gavorskas yra ir 
VLIKO atstovas. Santykiai yra drau
giški.

Prancūzijos LB Krašto valdybos 
pirmininkas Ričardas Bačkis remia 
VLIKO veiklą. Inž. Venskus yra 
VLIKO atstovas ir talkina Klimaičiui.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos vadovybė su pirmininku J. 
Alkiu artimai bendradarbiauja su 
VLIKU.

Vytautas Jokūbaitis
VLIKO vicepirmininkas 
tarptautiniams reikalams

1986 m. surengė VLIKO Seimą 
Londone, padeda leisti ir platinti 
ELTA anglų kalba Europoje. Didžio
sios Britanijos lietuviai nuoširdžiai 
aukoja; Tautos Fondui.

Australijoje - Adelaidės, Melbourne 
ir Sydnejaus LB Apylinkių nariai yra 
įsijungę į Tautos Fondo Atstovybės 
eiles, nuoširdžiai pritaria ir remia 
VLIKO veiklą, kaip pvz. ALB 
Melbourne LB Apylinkės valdybos 
pirmininkas K.G. Lynikas sveikina 
VLIKO pirmininką ir dėkoja už visas 
VLIKO pastangas Lietuvos laisvinimo 
byloje. Tai vis gražūs atsiliepimai, 
pritarimai ir paskatinimas tolimesnei 
VLIKO veiklai.

Su JAV LB Krašto valdyba santy

PAŠAU LYJE
JERUZALĖ

Amerika rūpinasi, kaip sutvarkyti 
šešerius metus vykstančius neramu 
mus Viduriniuose Rytuose. Paskutinių 
dviejų mėnesių laikotarpyje Izraelio 
okupuotame Vakariniame Pajūryje ir 
Gaza rajone vykstančios- kruvinos 
demonstracijos trukdo .taikos planams..

JAV-bių valdžios ., sekretorius 
George Shultz pareiškė, kad ameri
kiečių valdžios pareigūnai veda 
svarbius pasitarimus su. Izraeliu, 
Jordanu, Egiptu ir šiek tiek mažiau su 
palestiniečių vadais. ,

-Izraelis praneša, kad JA V-bės siūlo 
įvesti Izraelio okupuotose Palestinos 
srityse, šiek tiek, suvaržytą autono
miją ketvertų metų laikotarpiui, z-e

George Shultz pasakė, kad pirmiau- 
šia reikia kuo greičiausiai reikalus 
sutvarkyti Vakariniame Pajūryje ir 
Gaza rajone-Izraelio valdžia, nors ir 
su dideliu atsargumu, sutiko JAV-bių 
siūlymui surasti išeitį.

JA V-bės buvo tarsi priverstos 
įsikišti, nes pernai, gruodžio mėn. 
Izraelis, Egiptas ir net britų ministerė 
Thatcher kritikavo Ameriką dėl 
pasyvumo Vidurinių Rytų krizės 
atžvilgiu. Taigi dabar prezidentas 
Reaganas pasiuntė Vidurinių Rytų 

kiai nepasikeitė, veikiame sutartinai 
Lietuvių Teisėms ginti komitete nuo 
įsteigimo dienos!

Reorganizuotos Lietuvių Bendruo
menės vadovybė ir nariai stipriai 
remia VLIKO veiklą ir gausiai aukoja 
Tautos Fondui. Praeitais metais grupė 
R LB narių, vadovaujama valdybos 
pirmininko dr. Vytauto Dargio, akty 
viai dalyvavo Vienos demonstracijoje, 
prisidėdama prie jos pasisekimo. 
Pirmininkas visuomet dalyvauja ir 
pasveikina VLIKO seimą.

16-os Vasario gimnazijos mokiniai 
vadovaujami dir. A. Smito, dalyvavo 
Vienos demonstracijoje, apsirengę 
lietuvių tautiniais drabužiais ir neš
dami gausybę plakatų atkreipė visų 
dėmesį savo dalyvavimu prisidėjo prie 
demonstracijos pasisekimo ir Lietuvos 
vardo garsinimo!

Didžioji išeivijos lietuvių spauda 
nuoširdžiai remia VLIKO veiklą, 
įvertina jo pastangas Lietuvos laisvi
nimo byloje ir garsina. Už tai VLIKAS 
lietuviškajai spaudai ir jos bendradar
biams yra dėkingas.

VLIKAS tęsia ir vykdo duotus 
Tautos įsipareigojimus ginti Lietuvos 
laisvę, nes pačios tautos veikla yra 
okupanto slopinama. Mes privalome 
bombarduoti amerikiečių ir kitų 
kraštų spaudą savo straipsniais ke
liant Sovietų daromas skriaudas 
lietuvių tautai, prašykime JAV kon- 
gresmanų senatorių, JAV vyriausy
bės, parlamentų atstovų, kad reika
lautų Lietuvai laisvės. Tai atlikti 
turime stengtis pritraukti ne tik 
organizacijas, bet ir paskirus šiam 
uždaviniui tinkančius visuose pasaulio 
kraštuose gyvenančius lietuvius.

Nepamirškime ir jaunimo auklėjimo 
organizacijų - skautų, ateitininkų, ir 
kitų, kuriems yra skiepijama Tėvy
nės meilė, nes jie yra mūsų ateities 
pagalba Lietuvos laisvinimo ilgoje 
kOVOje. ..b J

Baigdamas, noriu pakartoti pora 
eilučių iš VLIKO deklaracijos, kūr 
primena ir pabrėžia mūsų nepalūžtan- 
tį užsispyrimą ir įsipareigojimą laisvės 
kovai. Cituoju: "Lietuvos kova už 
Tautos laisvę ir savą valstybę 
nesikeičia. Ji yra nuolatinė, visuotina, 
besąlyginė ir vedanti į pergalę." - 
citata baigta.

Tad sujunkime jėgas ir vieningai 
dirbkime kol bus LAISVA IR NEPRI
KLAUSOMA MŪSŲ TĖVYNĖ LIETU
VA!

pasiuntinį į Jordaną pasitarimams dėl 
Vakarinio Pajūrio ir Gaza rajono.

Izraelio ministeris pirmininkas Sha
mir pareiškė, jeigu Jordano karalius 
Hussein sutiks dėl sudarymo plano 
autonomijos Palestinai, tai Izraelis 
duos sutikimą rimtiems pasitarimams. 
,1978 m. buvo tartasi dėl autonomijos 
Palestinai, bet visi arabų kraštai tai 
atmetė, taigi 1982 m. Izraelis įsiveržė > - -
įLebanoną< . .j.

1984 m. išrinkus jungtinių partijų '
valdžią Izraelyje, bet kokios pastan- c • • 
gos palestiniečių reikalu tartis būda? > ?
vo atmetamos; : t r.:: . rt -

, N 1U.J.0 .R K A S; •

Buvęs Filipinų prezidentas Fėrdi-
nand Marcos ir jb žmona Imelda turėjo v i M"? 
liuksusinį butą Manhattan' teritorijoje,' ■ 7 
Olympic Towers pastate, 'priešais1'~ , 1
švento'Patriko katedrą, šiam bute jie ’i: 5 
apsistodavo, kai lankydavosi Niujor- ' * ‘ '■ 
ke.

Pernai, Filipinų valdžios pasiųsti 
pareigūnai šį butą paėmė savo žinon ir 
sausio mėnesį to buto baldus ir visa 
kita padavė garsiam Christies varžy
tinių namui, kad parduotų. Viso 83 
daiktai buvo iš varžytinių parduoti ir 
Filipinų valdžiai atiteko beveik 
600,000 amerikoniškų dolerių.

sų Pastogė" Nr 5 1988. 2. 8 pusi. 3

3



MANE JAUDINO TAUTOS KANČIA
I "Tėviškės žiburių" klausimus atsako Lietuvos laisvės 
kovotojas ir buvęs kalinys prof. Vytautas Skuodis, pasiekęs 
laisvąjį pasaulį

Tęsinys

Būdamas Lietuvoje sekėte ne tik 
oficialiąją bet ir pogrindžio spaudą. 
Ar ji buvo gausi ir ar plačiai žinoma?

1979 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 
11 periodinių pogrindžio žurnalų ir 3 
tęstiniai (išleidžiami nereguliariai) 
numeruoti leidiniai. Tų pačių metų 
pabaigoje ir 1980 m. didesnioji tų 
leidinių dalis saugumo (KGB) buvo 
likviduoti. Kiti, nors ir nebuvo 
išaiškinti, tačiau dėl ypatingai sustip
rėjusio sekimo, laikinai sustojo. Pasili
ko tik nesugaunama "LKB kronika", 
taip pat "Aušra" - abu pirmieji 
pogrindžio leidiniai. Atrodo, vėl 
pradėjo eiti "Tiesos kelias". Dar 
būnant Lietuvoje teko matyti du visai 
naujus periodinius žurnalus ir vieną 
naują tęstinį.

Pogrindžio žurnalų leidimas Lietu
voje jau nebesustabdomas reiškinys. 
Laiko tėkmėje jis gali tik susilpnėti, o 
po to vėl sustiprėti. Šiuo metu vėl kyla 
nauja tokių leidinių banga.

Tačiau nereikėtų pamiršti, jog 
Lietuvos pogrindyje yra plačiai papli
tęs knygų dauginimas ir jų platinimas 
vadinamosios "savilaidos" būdu. Tai 
knygos, parašytos pačioje Lietuvoje 
arba išverstos iš užsienio kalbų. 
Primityviomis priemonėmis daugi
namos lietuvių išeivijoje išleidžiamos 
knygos. Ši Lietuvos pogrindžio veikla 
niekada nebuvo susilpnėjusi. Priešin
gai, ji pastoviai auga,stiprėja.

Periodinė pogrindžio spauda, atro
do, buvo laukimo būklėje: kur pasuks 
toji Gorbačiovo "perestroika" ir 
"glasnost" ?

- Esate parašęs Lietuvoje plačios 
apimties darbą "Dvasinis genocidas 
Lietuvoje". Kokia buvo to darbo 
idėja?

- Savo darbe "Dvasinis genocidas 
Lietuvoje" aš parodžiau, jog ateistai 
iš esmės apeina pagrindinį jiems 
patiems rūpimą klausimą, būtent ar 
yra Dievas? Taip pat, viena iš 
pagrindinių to darbo išvadų buvo, jog 
to vadinamojo "mokslinio" ateizmo 
"moksliškumas" nuo šių laikų mokslo 
yra atsilikęs ne mažiau, kaip 100 150 
metų'. Pasinaudodamas bibliografi
niais sovietinės Lietuvos knygų ir 
spaudos metraščiais, aš išanalizavau 
ir apibendrinau apie 500 grynai 
ateistinių knygų, brošiūrų ir daugiau 
kaip 7000 straipsnių laikraščiuose ir 
žurnaluose, kurie buvo išleisti per 36 
Lietuvos okupacijos metus, t.y. nuo 
1940 m. birželio 15 d. iki 1976 m. 
pabaigos.

- Taigi anas darbas buvo mokslinio 
pobūdžio. Kodėl tad sovietinis saugu
mas prie jo prikibo ir konfiskavo?

Ar dabar galėtumėte tą darbą 
atkurti ir išleisti Amerikoje?

•• Pirmosios kratos metu, įvykusios 
1979 m. lapkričio 24 d., į saugumiečių 
rankas pateko pirmasis to darbo 
mašinraštinis egzempliorius. Keli kiti 
pateko į geras rankas, tačiau tolimes
nis egzempliorių likimas man nežino 
mas. Ž inau tik tiek, jog buvo mėginta 
vieną to darbo kopiją išvežti į užsienį, 
tačiau muitinėje ji buvo surasta ir 
konfiskuota.

Šis darbas iš esmės statistinis, su 
daugybe skaičių, lentelių. Skaičių 
eilėse išryškėjo dėsningumai. Šie savo 
ruožtu diktavo išvadas, kurių buvo 
labai daug. Tai savotiškas žinynas be 
autorinių samprotavimų ir išvedžio 
jimų. Net ir tardymo organai su 
"Mūsų Pastogė" Nr. 5 1988. 2. 8 pu; 

valstybės kaltintoju nerado kaip 
prisikabinti prie to darbo turinio. 
Jiems užkliuvo tik kelios frazės įvade, 
kur buvo pasakyta, jog Lietuva 
okupuota, o jos Katalikų Bažnyčia 
persekiojama. Darbas kompromitavo 
ateistinę propagandą, davė pačiai 
Bažnyčiai pagrindą kovoje už tikėjimo 
ir Bažnyčios laisvę.todėl teismas jį 
apkaltino kaip "kliūtį visuomenės 
ideologiniame auklėjime".

Taip šį darbą atkurti neturint 
faktinės medžiagos, neįmanoma. Būtų 
galima ją tik atpasakoti, apibendri
nant visas pagrindines išvadas.

- Jūsų veikla pagaliau nuvedė į 
sovietinius kalėjimus.
Kaip juos vertinate: ar tai bausmės, 
ar perauklėjimo institucijos?

- Dar prieš areštą turėjau du 
pokalbius su aukšto rango saugumo 
pareigūnu, kuris man siūlė kompromi
są. Jam pasakiau, jog kitų žmonių aš 
neišdavinėsiu, o kalėjimo nebijau. Su 
pašaipa dar pridėjau: "Kalėjimas gal 
būt mane perauklės”? Jis, giliai 
atsidusęs, visai rimtai man pasakė: 
"Deja, kalėjimas neperauklėja". Aš 
įsitikinau: jis buvo visiškai teisus.

Sovietiniai kalėjimai, manau, neturi 
tisioginio tikslo kalinius fiziškai 
sunaikinti. Tačiau pastangos kalinį 
nužmoginti, nuolatos užgaulioti jo 
žmogiškąjį orumą, duoti jam suprasti, 
jog jis kalėjimų ir lagerių sistemoje 
yra tiktai daiktas, yra labai ryškios. 0 
tai ne visi gali vienodai pakelti. Kai 
1981 metais vasario 9 d. mane atvežė 
į Mordovijos trečio lagerio penktąją 
zoną, joje radau beveik 100 kalinių. 
Per šešis mano buvimo toje zonoje 
metus mirė net šešiolika kalinių! Du 
buvo išprotėję. Dar dviem susftnaišė 
protas mano akivaizdoje. Pačios 
kalinimo sąlygos, žinoma, neprisideda 
prie žmogaus gyvenimo prailginimo.

- Ar jums patekus į sovietų 
nemalonę šeima nebuvo kankinama?

- Po mano arešto dukrai Giedrei 
buvo pasiūlyta "savo noru" išeiti iš 
darbo. Kitos dukters - Daivos vos 
nepašalino iš Vilniaus dailės instituto, 
nors ji buvo jame viena geriausių 
studenčių. Žmona Irena buvo pasto
viai sekama, šnipinėjama, provokuo 
jama. Jos susitikimas su užsieniečiais 
buvo atvirai fotografuojami. Bute 
buvo padaryta trečia krata su 
įsilaužimu. Pagaliau jai buvo iškelta 
baudžiamoji byla už atsisakymą duoti 
parodymus kitoje politinėje byloje. U ž 
tai ją nuteisė pusei metų priverčiamų 
darbų tame pačiame geologijos insti
tute, kuriame ji dirbo, su 20 procentų 
atskaita iš jos atlyginimo valstybės 
naudai.

- Turėjote Amerikos pilietybę. Ar ji 
nepadėjo jums kovoje su sovietiniais 
kaltintojais?

- Nors visą gyvenimą aš save 
laikiau JAV piliečiu, tačiau baigęs 
universitetą nesistengiau išvykti iš 
Lietuvos į savo gimtinę. Ir savo laiške 
JAV prezidentui Carteriui, kurį para
šiau tuojau po pirmosios kratos, aš tik 
patvirtinau savo JAV pilietybę ir 
informavau jį apie dabartinę savo 
padėtį, galimą areštą ir nuteisimą. 
Prieš teismą aš prašiau Aukščiausio 
sovietų tarybos prezidiumą pripažinti 
mano turimą JAV pilietybę ir mane 
teisti kaip tokį. Būdamas lageryje, 
savo protesto pareiškimuose aš kar
tais pažymėdavau, jog esu ne Sovietų 
Sąjungos, o JAV pilietis, tačiau 
neprašiau į tai atsižvelgti nei prieš 
areštą, nei tardymų metu, nei teisme, 
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Buvęs sovietų kalinys Lietuvos laisvės kovotojas prof. VYTAUTAS SKUODIS 
ir J.E. vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM spaudos konferencijos metu 
Čikagoje.

nei per visą kalinimo laiką. Todėl aš 
labai nustebau, kai Čeliabinsko kalė
jime, būnant pakeliui į tremtį, Harga, 
su Sovietijos generalinio prokuroro 
įgaliojimais prisistatė du vietinės 
prokuratūros pareigūnai su pasiūly
mais įrodyti, kad mane atleistų nuo 
tolimesnės bausmės ir leistų su visa 
šeima išvykti pastoviam gyvenimui į 
bet kurią užsienio šalį. Ilgai kalbėjo
mės, tačiau jų pasiūlymą atmečiau, 
nes pasirodė, dar reikėjo pridėti, jog 
nebūsiu priešiškai nusiteikęs prieš 
Sovietų Sąjungą. Man buvo žinoma, 
kokias dideles pastangas mano išlais
vinimui telkia užsienio lietuviai, kai 
kurios tarptautinės organizacijos ir 
pati Amerikos valdžia. Supratau, jog 
tos pastangos pagaliau privertė sovie
tų valdžią ne tik mane paleisti dar 
neatbuvus 5 metų tremties bausmės, 
bet ir išvykti su visa šeima iš šitos 
šalies. Kitą dieną atėjo kiti du 
vietinės prokuratūros darbuotojai. 
Vėl mūsų kalba užsitęsė keletą 
valandų man nesutinkant priimti 
siūlomos laisvės. Pagaliau vienas iš jų 
pasiūlė tokį pareiškimo variantą: 
"Prašau mane atleisti nuo tolimesnės 
bausmės ir leisti su visa šeima išvykti 
pastoviam gyvenimui į JAV. (statymų 
laikysiuos". Iš to buvo aišku, kad tas 
paprastas formalumas, o ne malonės 
prašymas, kuriam yra būtini 3 
elementai: pripažinti savo nusikalti
mą, jį pasmerkti, duoti tvirtą pažadą 
daugiau, taip nebenusikalsti. Visai 
kaip per išpažintį! Po 10 minučių 
svarstymo sutikau šį variantą priimti

$100 V. Grigonis (6525), po $ 10 V. 
Skrolys (70) ir Z. Budrikis (230).

A.A. Bitinui mirus, vietoj gėlių: Vincas Ališauskas
$ 50 V.ir O. Arai (170), po $20 E. iri. AL Fondo iždininkas

su sąlyga, jeigu leis prijungti papildo 
mą tekstą. Prirašiau net 3 lapus, 
kuriame visu kategoriškumu pabrė
žiau ne tiktai savo, bet ir savo 
bendrabylių ir visų kalinių, nuteistų 
už savo pažiūras bei įsitikinimus, 
nekaltumą, nurodydamas jog tikrieji 
kaltininkai yra tie, kurių nurodymu 
mes visi buvome areštuoti ir nubausti. 
Vėl su tais prokurorais įvyko ilgos 
derybos, kol pagaliau įsitikinę, jog 
manęs neperkalbės, nenorom sutiko, 
kad pasirašyčiau po tais trimis ar 
keturiais mano pareiškimo lapais. Po 
dviejų savaičių iš Maskvos atėjo 
Aukščiausios sovietų tarybos prezi
diumo "ukazas" (potvarkis), pagal 
kurį aš ir visa eilė kitų kalinių 
paleidžiami pagal "malonę", prašant, 
sovietų generalinei prokuratūrai ir 
sovietų valstybės saugumo komitetui. 
Apie mūsų pareiškimus tame rašte 
nebuvo jokios užuominos. Vėliau 
paaiškėjo jog tie, kurie atsisakė net 
tokius grynai formalius pareiškimus 
parašyti, ir toliau pasiliko lageriuose 
bei tremtyje.

1987 m. vasario 8 d. sugrįžau į 
Vilnių, kur po kelių dienų telefonu 
buvau iškviestas į vidaus reikalų 
ministeriją. Ten man pasakė, jog jokių 
kliūčių man ir mano visai šeimai 
išvykti į JAV nėra, tiktai mes turime 
gauti iškvietimus. Vėliau teko girdėti, 
jog vienas aukštas saugumo pareigū 
nas pasakęs: "Skuodis yra ištremia
mas į užsienį". Žinoma, prievartos 
tokiam išvykimui niekas nedarė.

Bus daugiau.

Jonaičiai (645) ir V. ir O. Jakučiai 
(329).
A. A. Valerijai Kuncaitienei Melbour 
ne mirus, vietoj gėlių:
po $ 20 J. ir M. Antanaičiai (145), J. 
Balbata (255), V. ir 0. Jakučiai (349), 
J. ir S. Meiliūnai (902) ir V.ir D. 
Simankevičiai (280). Po $ 10 A. ir V. 
Bladzevičiai (90), O. Baltrušaitis 
(40), M. Birietienė (151), V. Lazaus
kas (67), E. Šemetienė (190) ir J. ir J. 
Žalkauskai (295). Po $ 5 0. Alek
nienė (654), A. Bakaitis, J. Barkienė 
(70) ir J. Dagienė (29).

Nuoširdus ačiū už aukas.
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Sausio 19 d. vakare, Melbourno 
lietuvių parapijos salėje, įvykusios 
Melbourno Skautininkų ramovės suei
goje, atvykus iŠ Sydnejaus buv. LSS 
Australijos Rajono 1985-87 m. kaden
cijos vadijos daliai pareigūnų, įvyko 
rajono vado pareigų perdavimas. 
Buvęs rajono vadas, v.s.fil. Balys 
Barkus, padėkojęs rajono vadijos ir 
vienetų vadovams už bendradarbia
vimų, perdavė atitinkamus simbolius 
naujajam rajono vadui, j.v.s.fil. Vy
tautui - Vitaliui Vaitkui.

Naujasis rajono vadas, padėkojęs už 
pasitikėjimą, kvietė visus į talką. Taip 
pat, jis prisegė buv. rajono vadaui B. 
Barkui, neseniai iš Amerikos jam 
atsiųstą, Lelijos ordiną.

Sueigos metu sudaryta ir naujoji 
rajono vadovybė, į kurią, be rajono 
vado, V. Vaitkaus, įeina rajono 
dvasios vadovas s.fil. kun. dr. Pranais 
Dauknys, LSB rajono vadeiva - s. 
Narcizais Ramanauskas, Seserijos va- 
deivė - ps. Rasa Statkuvienė ir A SS 
įgaliotinis - vadeiva - s.fil. Algis 
Žilinskas. Kiti pareigūnai bus neuž 
ilgo paskirti.

Ramovės sueigos metu, šiek tiek 
padiskutuota ir dėl rajono ateities 
veiklos. Sueiga, kurioje dalyvavo 21 
skautininkas-kė, užbaigta kavute ir 
pokalbiais. Sueigą pravedė ramovės 
pirmininkė v.s. Jonė Žitkevičienė.

Melbourno "Džiugo" tunto vasaros 
stovykloj, įvykusioje sausio 12-15 
d.d., Morningtono pusiasalio Schanck 
vietovėje, dalyvavo 43 jaunesnio 
amžiaus skautai-tės. Stovyklai vado
vavo ps. Vyt. Špokevičius talkinamas 
ps. R. Statkuvienės, ps. P. Kviecinsko 
ir ps. M. Špokevičienės.

Kiek teko girdėti, stovykla praėjusi 
labai gerai - ja patenkinti skautai-tės 
ir jų tėvai.

AUŠRĮ NI N K O DR. JONO ŠLIŪPO
ARCHYVO

Šiais metais padariau dvi keliones. 
Pavasarį buvau Australijoje, o rudenį 
kai kuriuose didesniuose JAV mies
tuose.

Mano kelionių tikslas buvo surinkti, 
kiek begalima jos rasti, išsilikusią 
archyvinę medžiagą apie mano tėvą 
aušrininką Dr. Joną Šliūpą. Daugelis 
sutiktų tautiečių pageidavo, kad 
rinkdamas medžiagą praplėsčiau užsi
brėžtą tikslą - įsteigčiau aušrininko 
Dr. Jono Šliūpo vardo archyvą, į kurį 
būtų galima sutelkti ne vien tik 
medžiagą apie Šliūpą, bet ir kitas 
senovines knygas, istorinius raštus, 
dokumentus, svarbesnius straipsnius, 
fotografijas, prisiminimus. Vienas lie
tuvis net sakė: "Vytautai.įsteik savo 
tėvo vardu archyvą, kur surinkta 
medžiaga liktų lietuvių istorijai ir kad 
neatsitiktų taip, kaip įvyko su kun. 
Miluko knygynu, kuris po mirties buvo 
dviem sunkvežimiais išvežtas į šiukš 
lyną". Kitas sakė: "Po mano mirties, 
kur dings mano knygos ir raštai - 
vaikai lauk išmes."

Grįžęs namo pergalvojau siūlymus

Gautomis žiniomis, Sydnejaus 
"Aušros" tunto stovyklavietė Bensley 
Rd. Ingleburn.N.S.W., jau esanti 
parduota. Dabar ieškoma nauja sto
vyklavietė pirkimui.

DARBĄ PRADEDANT!
Mieli broliai ir sesės skautų vadovai 

ir skautų tėveliai !
1988 m. sausio 19 d. perėmiau LSS 
Australijos Rajono vado pareigas. 
Savo ir Rajono Vadijos vardu dėkoju 
buvusiems rajono vadijos nariams už 
nuveiktą darbą, sveikinu visus vado
vus ir vadoves bei skautiškojo jaunimo 
tėvelius ir kviečiu visus į talką 
tolimesnei veiklai.

Mes esame susirūpinę jaunosios 
lietuvių kartos sparčiu nutautėjimu. 
Gi lietuviškumo išlaikymui išeivijoje 
pagrindu yra tėvai, šeima ir lietuvis 
kos jaunimo organizacijos. Viena 
veikliausių tokių organizacijų yra 
skautai, ruošią jaunimą tarnauti 
Dievui,Tėvynei ir artimui. Skautų 
tarpe stengiamasi ugdyti tautinę 
savigarbą, tėvynės meilę, tikslu kuo 
ilgiau išlaikyti lietuvių kalbą ir 
papročius.

Kviečiame tautiečius įjungti savo 
vaikus į skautų eiles, duodant progos 
jiems dragauti lietuviškoje aplinkoje, 
pramokti lietuviškų dainų ir žaidimų, 
praeiti lietuviškas skautų programas.

Tik ką pasibaigusio Australijos 
Lietuvių Jaunimo Kongreso šūkis buvo 
"Tėvynės ateitis - mūsų atsakomy
bė!" Kviečiame jaunus vadovus nepa
miršti šio šūkio ir aktyviai įsijungti į 
skautišką - lietuvišką darbą, nes 
Tėvynės ateitis yra pačių jauniausių 
rankose.

žadėdami vienas kitam daug 
galime atsiekti !

Budėkime !
j.v.s. Vytautas Vaitkus,

LSS Astralijos Rajono vadas.

ko

"SKAUTŲ AIDO" 
PRENUMERATORIAMS

Primename, kad Australijoje "Skautų 
Aido" prenumeratą A $ 7.30 galima 
apmokėti iki vasario 28 d. per J. 
Zinkų, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W. 2213.

Išsamesnis pranešimas šiuo klausi
mu buvo spausdintas "Mūsų Pastogės" 
Nr. 1-2.

Sydnejaus Skautų Židinys.

R EI K AE U
ir nutariau įsteigti AUŠRININKO 
DR. JONO ŠLIŪPO VARDO AR
CH YV Ą, kuris pradžioje bus priglaus
tas mano namuose, o vėliau perkel
tas arčiau lietuviškų centrų. Pada
rysiu įpareigojimus, kad po mano 
mirties archyvas atatinkamu laiku 
būtų pervežtas į Lietuvą.

Padaręs sprendimą, kreipiuosi į 
visus lietuvius, kurie turite medžiagos 
apie Dr. Joną Šliūpą. Prašau perduoki
te istorinę medžiagą šiam archyvui.

Parašykite ką turite ir susitarsime 
dėl persiuntimo. Mano adresas: 
Vytautas J. Šliūpas, P.E.
P.O. Box 613300 So. Lake Tahoe, CA

Archyvo pradžiai perleidžiu savo 
paties surinktą medžiagą: turimus Dr. 
J. Šliūpo laiškus, nespausdintus jo 
rankraščius, keletą šimtų fotografijų, 
27 Šliūpo rašytas knygas, daugelio 
lietuvių parašytus asmeninius prisimi
nimus, laikraščių straipsnius (jų turiu 
apie 500), Šliūpo iš Lietuvos atsivež
tas kitų autorių knygas, savo paties 
knygyną ir kitokią istorinę medžiagą.

Inž. Vytautas J. Šliūpas

K R Y 2 K E LĖJ E

garsiai grojamų ir visą kūną virpinan
čių biguine plokštelių harmoningai 
siūbuoja jų kūnai. Ir šis harmonijos 
jausmas lydi juos grįžtant namo į 
Fort-de-France. Pravažiavus pro 
Morne Rouge pradeda lyti. Tropinio 
lietaus atgaivinti baltųjų imbierinių 
gėliųžiedai kvepia. Padėjus galvą ant 
Filypo peties, liūliuojama raumenyse 
dar aidinčių "Caresse moin" 
"Paglostyk mane” dainos virpesių, 
Ivetė užmiega.

Staigus automobilio sustojimas ją 
prižadina.

; Kas? Kur? nesiorentuodamanei 
kodėl, nei kur sustojo, Ivetė klausia. 
Filypas atsako vienu žodžiu: 
Žiūrėk!
Prieš akis trijų kelių kryžkelėje - ten, 
kur sueina de Didier, des Rochers ir 
de la Fontaine-Didier keliai, stovi 
balta drobule užtiestas ir raudona 
rože papuoštas miniatūrinis karstas, 
ant kurio dega žvakė.

Šiurpas perbėga Ivėtės kūnu.
Tai tavo... Tai tavo.. - nesuvaldo

mai drebėdama kartoja ji.
- Kas mano? - nesuprasdamas 

klausia Filypas.
- Tai tavo... tai tavo žmona... tą 

karstą ten padėjo... Išardyt... išardyt 
mūsų draugystę nori.

Su savo tais burtais. Ta-a, ta-a... 
ragana..

- Niekas, oi niekas neišardys jos, - 
guosdamas ir žadėdamas amžiną 
meilę, sako Filypas ir veža ją namo. 
- Niekas... - ir stipriau paspaudžia 
pedalą.

Po to vakaro apie tą karstą nei jis, 
nei ji vienas kitam nieko nebeužsime- 
na. Tačiau jis pasidaro nervingas 
viskas jį pykina, o ji sujautrėja, jam 
ištarus šiurkštesnį žodį, dažnai pru 
virkšta.

Vieną vakarą palydima Filypo Ivetė 
grįžta namo, praveria vartelius ir 
žiūri fikuso visi lapai, net ir stiebas 
nugraužti.

Turbūt kokie vabalai užpuolė jį? 
taria ji.

- Ar tu kvaila, ar neėdus?! Argi 
nematai?! Tai kaimynų avino, o ne 
vabalų darbas, -rėžia jis.

Šie netikėtai išsprūdę tokie šiurkš
tūs jo žodžiai nustebina tiek ją, tiek jį. 
Nieko neatsakydama ir sukandus 
lūpas, Ivetė eina padėti gimnastikos 
krepšį prie rūbinės durų. Tuo momen
tu pasirodo žaliasis driežiukas. Lyg 
atsiprašydmas ir norėdamas jai įsi
teikti, Filypas energingai griebia 
peleninę ir sviedžia ją į driežą.

- Ką tu padarei? Ką tu padarei? 
surinka ji, žiūrėdama į jau nerangiai 
šliaužiantį driežą.

- Gi reikia juos vyti. Ne čia jų 
vieta, - nustebęs ir kiek pyktelėjęs 
aiškinasi Filypas.

- Ir ne tavo, - užsiliepsnoja ji ir 
apsikabindama katiną verkia kūkčio
dama ir guodžiasi:

- Tik tu, mano pūpūnetuk, tik tu 
mane supranti, tik tu...

- 0 tu, tu manęs visai nesupranti...
Niekad nesupratai ir niekad nesu 

prasi! - surinka jau rimtai užpykęs 
Filypas ir išeidamas, lyg amžinai 
atsisveikindamas, trenkia duris.

Tą vakarą jūros paviršium nenusi
driekia žaliasis saulės atsisveikinimo 
spindulys, tik veidrodyje suspindi 
Ivetės veidu riedančios gailios ašaros 
ir nesuvaldomai drebančios, labai 
rūpestingai raudonu pieštuku apibrėž
tos jos lūpos.

Jolita Kavaliūnaitė

Martinique, 1987. III. 25.

TRIJŲ KELIU

- Šį vakarą susitiksiu su Filypu - 
galvoja Ivetė, važiuodama vingiuo 
jančiomis ugnikalninės salos gatvėmis, 
kurias jau dengia ilgi vėlyvos popietės 
palmių šešėliai.

- Koks jis puikus!... Koks jis 
švelnus!.. - jos mintys vis skrenda prie 
neseniai gimnastikos pamokose susi 
tikto jaunuolio.

Šių jaunuolių, kilusių vieno iš 
vienos, kito iš kitos Atlanto pusės - jis 

martinikietis, ji prancūzaitė, 
draugystė taip netikėtai ir beveik 
nejučiomis užsimezgė. Per pačią 
pirmąją pamoką, abu, matyt, naujokai 
nedrąsiai taikėsi prie paskutiniosios 
mankštininkų eilės, o neįtengdami 
sekti entuziastingai šokinėjančio ir 
rankomis plasnojančio mankštos va
dovo, padarę klaidą, vienas į kitą 
pažiūrėdavo ir nedrąsiai nusišypso
davo. Netrukus jau ir garsiai juoku 
prapliupdavo, kai ne koja pradėdavo, 
ne tą ranką iškeldavo ar į ne tą pusę 
pasisukdavo. Galų gale pasikeitė 
vardais ir telefonais. Ji jam užrašė 
savo namų, o jis jai - tik savo įstaigos.

- Gal namie neturi telefono? - 
pagalvojo ji - o gal?.. Tačiau jo tokia 
švelni šypsena išblaškė norą teirautis 
ko nors daugiau apie jo asmenišką 
gyvenimą. O kai daug vėliau užsiminė 
jis apie savo mažamečius sūnelius, 
kuriuos augino su martinikiete žmona, 
ji nenusiminė;

Bet kaip mane jis myli! Kaip mane 
jis myli!

Pravėrusi vartelius skubiai leidžiasi 
laipteliais, ištašytais iš akmeninio 
kalno slėnio prie stačioje pakalnėje 
pastatyto namo. Jau besileidžianti 
saulė beveik liečia jūros pakraštį. 
Mažosios variiukės rengiasi pradėti 
savo svirplišką vakarinę simfoniją, o 
tolumoje ėriukai bliauna, šaukdami 
savo mamytę. Stabteli gal žaliąjį 
spindulį pamatysianti?‘Tai grimatan
čios saulės jūros gelmėsna lyg 
atsisveikinimo pats paskutinysis ryš
kiai žalias blykstelėjimas. O kai jis 
nusidriekia jūros paviršiumi, Ivetei 
atrodo, kad net ir saulė džiaugiasi jos 
džiaugsmu ir visą pasaulį nušviečia 
vilties šviesa.

Ją atbėga pasitikti lyg apvalus 
pūkas, plačiauodegis, žaliaakis kati 
nas "Pollen I’lleaux fleurs" - gėlių 
salos Pelenas.

- Ir tu, Poupounette - pupūnetuk, 
būsi laimingas, su manim ir Filypu 
gyvendamas, sako ivetė, o katinas 
glaudžiasi prie jos kojų ir savo 
murkimu susiderina su jos švelniu 
balsu.

Prie durų stovi aprasojęs nekantriai 
jos laukiantis dideliame moliniame 
vazone pasodintas ir vešliai išaugęs 
tamsiai žalias fikusas.

- Kaip gražiai tu atrodysi mūsų 
naujuose namuose, - kalbina jį Ivetė, 
svajodama apie ateities gyvenimą su 
Filypu.

Kaip ir kiekvieną vakarą, jai 
įžengus pro duris, pasirodo žaliasis 
driežas, vardu anolis.

- O tave, tai teks palikti čia; tokie 
kaip tu nekraustomi, - sveikina ji savo 
ištikimą iš driežų karalystės draugą.

Ilgame rūbinės veidrodyje, prie 
kurio ji puošiasi, atsispindi jos 
džiaugsmo kupinas veidas.

- Kokia aš laiminga!... Kokia aš 
laiminga!.. - mintyse kartoja Ivetė, 
rūpestingai apibrėždama lūpas tamsiai 
raudonu pieštuku.

- Jo žmonos ultimatumas: "Rinkis: 
ar ją, ar mane", sakė jam jo žmona, 
ojis mane - pasirinko mane, - 
triumfuodama šviesesniu pieštuku iš 
spalvoja padidindama apibrėžtas lū
pas.

Tą vakarą jie važiuoja šokti į Saint - 
Pierre miesto vakarinį klubą " Le Trou 
Caraibe" - Karibų skylę. Čia prie

"Mūsų
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' 3 8-ji Sporto Šventė Geelonge

Sporto Šventės jaunių berniukų komandos "Varpas" varžybų laimėtojai, iš 
kairės: Giedrius Šalkūnas, Saulius Dagys, Andrius Brazdžionis, Adomas 
Rossyion, Darius Šalkūnas, Povilas Adomavičius (treneris), klūpo Romas 
Kesminas ir Jonas Mekas.

Dalyvavus Sporto Šventėje ir se
kant krepšinio rungtynes, kilo noras 
išsakyti savo nuomonę.

Berniukų krepšinio turnyre dalyva 
vo trys klubai. Tai "Baltija" iš 
Brisbanės, "Vytis" iš Adelaidės ir 
"Varpas" iš Melbourne. Pirmose 
rungtynėse susitiko "Baltija" su 
"Vytim". Rungtyniaujama buvo grei
tai, abi komandos gerai valdė kamuolį, 
jautėsi nemažas sportinis patyrimas. 
Šias rungtynes keliais taškais laimėjo 
"Baltija".

Sekančiose varžybose varžėsi 
"Varpas" su "Baltija". "Baltijos" 
žaidėjai vėl žaidė greitai, susižaidę, 
žaibiškais prasiveržimais pelnydami 
didelę taškų persvarą. "Vytis" kovojo 
su jaunatvišku entuziazmu, ne visada 
gerai išnaudodama savo galimybes. 
Rezultatas 30 taškų persvara - 
"Baltijos” naudai.

Po rungtynių "Varpo" treneris ilgai 
aiškino savo žaidėjams jų klaidas, 
nurodė kokias išvadas būtina daryti 
ateityje.

Sekančią dieną susitiko "Varpas" 
su "Vytim". "Vytis”, pirmame kėliny
je, vedė susitikimą greito žaidimo ir 
taškų iš didelio nuotolio pagalba. 
"Varpas" stengėsi kuo naudingiau 
išnaudoti savo aukštaūgius, ypač 
Darių Šalkūną. Ir po truputį, antro 
kėlinio metu, vijosi savo priešininkus.

1 Šios rungtynės baigėsi - dviejų taškų 
persvara "Varpo" naudai.

- Finale dėl pirmosios vietos kovojo 
"Varpas" ir "Baltija". Pradžioje 
rungtynių, net penkiolikos taškų

■ skirtumu, pirmavo "Baltija"; "Var
pas" nenuleido rankų, pakeitė puoli- 

' "Ino taktiką, stengėsi . kiek galima 
•’ 'gėriau išnaudoti aukštaugius, nemaži 

no žaidimo' greičio, ko negalėjo 
! padaryti "Baltija".

"Baltija" Sulėtino žaidimo tempą, 
sekė paskui "Varpo" žaidėjus, kopija 

c vo jų žaidimo stilių. Padėtį gelbsti 
Romas KesiSįnas sėkmingai patai
kydamas iš tritaškių metimų. Likus 
dviem sekundėm iki susitikimo pabai 
gos, "Baltija" puola, "Varpas" užsi
tarnauja baudą, bet bauda neįmesta. 
"Varpas" laimi jaunių pirmenybes.

Matosi, kad visos jaunių komandos 
yra stiprios. Belieka tikėti, kad ir 
ateityje jos gražiai atstovaus savo 
sportinius klubus.

Vyrų krepšinio žaidimas buvo 
"Mūsų Pastogė" Nr. 5 1988. 2. 8 pus 

įdomus tuo, kad komandų žaidimo 
lygis buvo labai panašus ir sunku buvo 
spėti kieno pergale varžybos baigsis. 
Gerą įspūdį paliko savo žaidimu 
Hobarto komanda "Perkūnas", nors ir 
užėmė tik ketvirtą vietą, Geelongo 
"Vytis" pastaruoju metu yra labai 
sustiprėjus komanda ir pralaimėjusi 
tik keliais taškais, užėmė trečią vietą. 
Sydnejaus "Kovas” vis tiek lieka jėga, 
su kuria reikia visada skaitytis. Ši 
komanda išnaudoja kiekvieną padėtį 
taškams pelnyti. "Kovas" kovinga ir 
greita komanda nuo pirmos iki 
paskutinės varžybų minutės.

Brisbanės "Baltija" šiame turnyre 
gerai pasirodė, prieš daug pranašesni 
varžovą Sydnejaus "Kovą", kas lei 
džia tikėtis, kad ateityje "Baltija" bus* 
pirmaujančių eilėse. Adelaidės "Vy 
tis" šį kartą turėjo nusilenkti kitų 
komandų pranašumui. Melbourne į 
"Varpas" padarė subrendusios, nepa
siduodančios komandos įspūdį.

Viktoras Adomavičius

SPORTO ŠVENTĖS NUOTRUPOS
- - - Šventės metu įvyko tikros 
keistenybės su mūsų užsienio svečiais. 
P.L.B-nės pirmininkas V. Kamantus ir 
jaunystės dienų sportininkas vysk. P. 
Baltakis į šventę buvo atvežti 
melbourniškių kun. dr. P. Dauknio ir 
A. Butkutės, bet jau tik sekančią 
dieną po atidarymo. Išsikalbėjus su 
jais, pasirodo, kad jie jau atidarymo 
dieną buvo Melbourne, bet šio miesto 
didieji "Bosai" jiems nieko , apie 
atidarymą nesakė, nors ir patys prieš 
tai buvo Geelonge, bet tik prie 
sumuštinio ir kavos puoduko Melbour- ... 
ne gražiai pasikalbėjo, dėl ko labai 
nusivylė visi.sportininkai, geelongiš- 
kiai ir patys garbingieji svečiai, kurie, 
pagal jų pasisakymą, mielu noru būtų į 
Geelongą atvykę ir iškilmingai šventę 
atidarę. Nežinia kodėl, bet kažkaip, 
tai kažkas visuomet sportininkams 
koją pakiša, lyg tai jie nebūtų 
jaunimas ar tie patys lietuvių tėvų 
vaikai.

- ..... Šiais metais garsiojo adelaidiš-
kio, anksčiau buvusių privačių baliu
kų rengėjo Edo kaip ir nesigirdėjo 
Geelonge, net ir savo mėgiamo 
pokeriuko jis nesuorganizavo. Žmonės 
sako, kad labai surimtėjo, į Australijos 
tautinį gėrimą alutį net nepažiūri ir,
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pagal paskutines naujienas, nešio
damas Palangos kepurę, sakosi, ar 
nereikėtų jam jau pradėt žmonos 
ieškot. Sėkmės tau, Edai, tik nepa-- 
miršk ir draugų.

- - - Kas sako, kad sportininkai 
sensta. Geriausias pavyzdys tai yra 
pats Geelongo "Vyčio" pirmininkas 
St. Šutas. Jau neskaitant, kad jis tapo 
bilijardo čempionu, plaukdamas plau 
kimo varžybose ne tik, kad nenusken
do, bet dar ir pergalės atsiekė, o 
dukros iškviestas į jaunimo šokius ir 
vėliau į sportininkų "busho" šokių 
pasikraipymus, jis net jauniesiems 
parodė kaip reikia šokti, nesvarbu, 
kad prakaitėlis devyniom čiurkšlėm 
per kaktelę bėgo. V alio, Staseli, rodyk 
pavyzdį ir toliau mūsų tiems senukams 
veteranams, kurie jau ne tik kad 
aktyviai nedalyvauja mūsų parengi
muose, bet net tingi į juos ir 
atsilankyti ir paremti savo buvusius 
klubus.

- -Kaip teko girdėti, buvusio 
Jaunimo Kongreso vadovai, patys 
niekada nebuvę sportininkai, buvo 
labai priešingi bet kokiam bendradar
biavimui su Geelongo švente ir jos 
rengėjais, kurie norėjo bent trumpam 
laikui sporto šventę sujungti su 
Jaunimo Kongresu. To labai pageidavo 
ir nemažas skaičius kongreso atstovų, 
ypatingai iš užsienio. Jie šventėje 
norėjo dalyvauti su viena krepšinio ir 
tinklinio komanda, lauko tenisu, golfu 
ir bilijardo atstovais. Tačiau iš 
Jaunimo Kongreso vadovų į geelon- 
giškių vadovų raštus net nebuvo 
atsakyta. Ką gi čia prasidėsi su tais 
paprastais, neinteligentais sportinin
kais.

A. L-tis

AR PASVEIKS SABONIS?
Praėjusių metų gruodžio męn. 

pradžioje Vilniuje įvyko A. Sabonį 
operavusių gydytojų pasitarimas. 
"Sporto" laikraštyje medicinos moks 
lų daktaras K. Vitkus paaiškino 
padėtį, pasisakymų ištraukos. Dabar 
A. Sabonio gydymas ir reabilitacija 
tęsiama Druskininkuose. Jau sutarta.

kad Arvydas vyks tyrimams ir 
konsultacijoms į Helsinkio traumato
logijos centrą. Numatoma pasinaudoti 
ir JAV traumatologijos bei reabilita
cijos specialistų paslaugomis.

į klausimą ar A. Sabonis sugrįš į 
rinktinę iki olimpinių žaidynių? Gy
dytojo atsakymas nedavė daug vilčių. 
"Gali žaisti - puiku, negalės - 
rinktinei teks dar palaukti".

V. MIKĖNAS —

DI D MEISTE RIS

Pasaulio šachmatų federacijos FI
DE potvarkiu Lietuvos tarptautiniam 
šachmatų meisteriui Vladui Mikėnui 
suteiktas tarptautinio didmeisterio 
vardas. Tai yra pirmas lietuvis 
užsipelnęs aukščiausią šachmatų žai
dimo įvertinimą.

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 
sekretorius Stasys Rimkus gavo iš 
Vlado Mikėno laišką, kuriame sveikina 
visus jo vardu įvykusio turnyro 
dalyvius ir šachmatų klubo narius.

Rašo, kad dėl sveikatos ir amžiaus, 
(balandžio mėn. jam sukaks 78 metai) 
negalėjo priimti pakvietimą atvykti ir 
žaisti šachmatų turnyre. Į šių metų 
lietuvių viešą turnyrą kurio pereina
moji taurė yra V. Mikėno vardu siūlo 
kviesti Jo Jauniausią sūnų Alių, kuris 
yra kandidatas į šachmatų meistrus ir 
turi tarptautinį įvertinimą 2210.

Reikia tikėti, kad Sydnejaus šach
matų klubo valdyba priims V. Mikėno 
pasiūlymą ir iškvies jo sūnų apsilanky
mui Australijoje ir draugiškoms var
žyboms su mūsų pirmūnais.

SYDNEJUJE
A R. A NA U JI EJI M O KS L O M TAI

Praėjo jau pereitų mokslo metų Lietuvai, kuri taip ilgai negęsta visų 
užbaigimas Sydney Lietuvių parapijos 
mokykloje. Atsisveikino su savo 
mokykla ir ilgametė jos vedėja, 
mokytoja Julija Lašaitienė. Ir- kaip 
greit prabėgo vaikučiams užtarnautos 
vasaros atostogos su daugėliu savo 
įvykių ir švenčių. O jau vėl artėja 
diena, kaip klasės bus pilnos vaikų 
klegesio ir pasiilgę savo suolų vaikai 
vėl sėdės juose savo smalsias akeles 
nukreipę į mokytoją,. Mokslas šiais 
metais jiems prasidės vasario mėnesį 
21 dieną, Lidčombė parapijos mokyk
los patalpose. Pamokų pradžia 9.30 
vai.

Iš anksto noriu priminti apie tai 
tėvams, kurių vaikučiai jau lanko 
mokyklą. Ir kviečiu visus naujai 
atsiūsti savo vaikus mokytis savo tėvų 
kalbos, sužinoti daugiau apie žemę, 
kurioje gimė tėvai ir seneliai ir meilę

mūsų širdyse.
Naująja mokytoja ir. vedėja sutiko 

būti mokytoja Juta Šliterienė. Visais 
rūpimais klausimais galima kreiptis 
tel. ..498-257.1.

Dar kartą Tėvų komiteto ir savo 
vardu . nuoširdžiai kviečiu pradėti 
sekmadienio mokyklą vasario 21 dieną 
9.30 vai. Lidcombe. ■ ’-T

Prelatas P. Butkus
Sydney Lietuvių Parapijos 

mokyklos globėjas

Vasario 12 dieną, penktadienį 8 vai. 
vakare per radijo stotį 2 MBS - Em, 
anglų kalba bus duodama, Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės proga, - 
istorinė ir dainų programa.-

Kviečiame pasiklausyti. Stotis
visuomet pageidauja klausytoją 
atsiliepimų. Stoties tėl. 439 4777 " -

Vasario 20 d., šeštadienį. 7 vai. vak. Lietuvių namuose Bankstowne, . 
turėsime lietuvių ir estų bendrą (Reception) 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 (Smorgasboard) ir 
gėrimais, todėl įėjimas bus tiktai su bilietais; vienam asmeniui $ 15, porai $ 25.

Norintieji dalyvauti prašome užsiregistruoti užsimokant pas A. Giniūną, A. 
Savickienę ir J. Z inkų 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.
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Mūsų Mirusieji
ATSISVEIKINANT SU 

HENRIKU VIKU

Skaudus yra kiekvienas amžinybėn 
išėjimas, ypač kai pasitraukia mažos 
kolonijos narys, kuris buvo tampriai 
suaugęs su visa veikla ir gyvenimu.

Š. m. sausio 21 d. rytą, po ilgos ligos 
• mirė Henrikas Vikas. Henrikas gimė 

1913 m. Rusijoje. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Henrikas su tėvais 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. 
Vertėsi kirpėjo amatu, kuriuo ir 
Australijoje pelnėsi pragyvenimą. 
Australijon atvyko 1948 m. lapkričio 
mėnesį ir apsigyveno Adelaidėje. Abu 
su žmona Antanina dirbo ir gražiai 
įsikūrė.

Henrikas buvo jautrus mūsą tauti
niam ir religiniam gyvenimui. Visus 
lietuviškus pasireiškimus dosniai rėmė 
ir juose dalyvavo. Nuo pat Adelaidės 
Kataliką Centro įsisteigimo Henrikas 
buvo vienas iš dosniausią jo rėmėją. 
Tur būt nebuvo parengimą, kurio 
Henrikas su savo gyvenimo drauge 
Antanina praleido ir vajaus ar 
rinkliavos, kuriai jis nepaskyrė savo 
dalies. Jo nuoširdumas ir kuklumas, tai 
giliausi jo asmens bruožai.

Prieš 10 metą Henrikas buvo 
sunkiai sužeistas eismo nelaimėje. 
Pasveiko, bet pilnos sveikatos nebeat
gavo. Vis dar tikėjosi sutvirtėti ir gal 
aplankyti savo mylimą miestą Kauną, 
bet ši svajonė, deja, mirė kartu su juo.

Sausio 26 d. vakare atlydėtas į 
Adelaidės Lietuvią Šv. Kazimiero 
koplyčią, kur kun. J. Petraitis sukal
bėjo rožinį. Po rožinio atsisveikino S. 
Pusdešrienė Adelaidės Lietuvią Ka
taliką D-jos vardu ir parapijos 
tarybos V. Baltutis.

Sausio 27 d. po gedulingą pamaldą 
palydėtas į Centenial kapines, kur 
paskutinį atsisveikinimo žodį tarė P. 
Pusdešris. Visi laidotuvią dalyviai iš 
kapinią sugrįžo į Lietuvią Kataliką 
Centrą, kur buvo pavaišinti kavute.

Mūsą maža parapija neteko vieno 
nuoširdžiausio ir ištikimiausio savo 
nario ir rėmėjo. Tegul Aukščiausias 
Tave, Henrikai, priglaudžia ir suteikia 
amžiną ramybę, kurios Tu savo 
gyvenime užsitarnavai!

Š V E I C ARIJOJE

1987 metą antrąja Kalėdą dieną, 
po ilgos ir sunkios ligos, mirė dr. 
Petras Radvila, buvęs Šveicarijos 
Lietuvią Bendruomenės pirmininku.

Petras Radvila 1935 metais, Kaune 
dirbo Veterinarijos Akademijos Serio- 
logijos instituto direktoriumi. 1944 
metais, artėjant frontui, pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją. Vėliau, 1947 
metais per Austriją persikėlė ir

apsigyveno Šveicarijoje. įsidarbino 
Berno Serumą ir skiepą institute, kur 
dirbo pagal savo specialybę. Darė 
tiriamąjį darbą, parašė daug mokslinią 
darbą.

Didžiulio būrio vietos lietuvią ir 
šveicarą draugą lydimas, Petras 
Radvila buvo palaidotas Berno kapi 
nėse.

AUKSINIU VESTUVIŲ SUKAKTIS 
.'UV;. : • ' ;

"Pranešame visiems draugams ir pažįstamiems, kad š. m. sausio 
mėn. 30 d. atšventėm, su Praamžiaus palaima, mūsą auksinią vestuvią 
sukaktį. Gili meilė, pagarba viens-antram kaipo žmogui, padarė tai, 
kad 50 metą praėjo kaip viena akimirka....

Romanas ir Gertruda Gliaubertai, Canberra, 31. 1. 1988.

§V. RASTO TYRI NETOJXJ SKELBI MAS

"Ją Darbai Seka Juos”

Apreiškimo 14:13 turime brangą 
pažadą, kuris pritaikomas šio amžiaus 
pabaigai, ir negali būti naudojamas 
kaip abelnas pareiškimas, apibūdinan
tis Dievo pasielgimą su savo žmonėmis 
per visą Evangelijos amžią. Tekste 
parašyta: "Rašyk: palaiminti mirusie
ji, kurie miršta Viešpatyje nuo dabar, 
sako dvasia; jie turi ilsėtis nuo savo 
vargą ir ją darbai seka juos”.

Žodžiai "nuo dabar" yra raktas į 
tikrą šito teksto supratimą. Jie 
parodo, kad tas. pažadas pritaikomas 
po paskirto laiko. Kontekstas parodo, 
kad minėtasis laikas yra.šio amžiaus., 
pabaiga, po Kristaus antrojo atėjimo. 
Kitur tas laikas vadinamas "pjūtimi", 
ir to laikotarpio ištikimiems šventie 
siems, kuomet ją'.žemiškoji kelionė , 
pasibaigia mirtyje, nebereikia pasilik-: 
ti užmigusiems mirties miegu, bet jie 
lieka tuojau prikelti , ir ;dalyvauja 
naujosios karalystės įkūrimo darbuo
se. ‘ ''‘ ”

Mylį tiesa literatūra gausite 
kas, 16 Burlington St., Holl

Povilas kalba apie tą patį dalyką 1 
Korintiečiams 15:51,52: "Štai aš 
sakau jums paslaptį", sako apaštalas, 
reikšdamas, kad jis yra pasirengęs 
pasakyti ką nors nepaprasta:*"Mes ne 
visi užmigsime, bet visi būsime 
perkeisti, ūmai, akimirka, paskutinia
jam trimitui skambant. Nes trimitas 
skambės, ir mirusieji bus prikelti 
negendą, o mes būsime perkeisti”.

Taip yra, visi šventieji turi numirti
- "būk ištikimas iki mirties" - "visi" 
turi būti perkeisti ir apsivlkti nemir- 
tinumu;" bet' paskutiniam trimitui 
skambant, bus tokią, kuriems nereikės 
užmigti mirties miegu. Šitie šventieji 
bus per mirtį paliuosuoti nuo savo 
vargą, ir tuojau vėl pradės dirbti savo 
darbą išvien su Viešpačiu. Ją staigi 
permaina nuo mirtingumo į nemirtin
gumą'nebus dėlto; kad jie jau buvo 
nemirtingi, bet jie taps nemirtingais 
tuojau' po 'mirties, ją prisikėlimo ” f 
valandoje. Mat jiems nereikės užmigti ' 
ir laukti Viešpaties: antrojo atėjimo, 
kaip kad turėjo laukti pirmesnieji 
bažnyčios nariai. ' .

veltui. Rašykite: P. Bačins- . - .. • -, 
ind Park, Queensland 4121

A. A. 
KATRIUTEI STEPONAITYTEI -

MARI.JOŠI E N EI
> •• < . "

mirus, jos šeimą ir artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartą giliai liūdi.

M. Baronaitė Grėbliūnienė

VIETOJ GĖLIŲ

pagerbdami

A. A. VALERIJONĄ BITINĄ

aukojame "Mūsą Pastogei"
M. Labutienė $ 10, D. ir D. Bieri $ 20.

A. A.
VALIUI BITINUI

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Kazytei ir dukrai Violetai su 
šeima kartu liūdėdami reiškia

Ona ir Vladas Jakučiai
Rasa ir Edis Lipšiai.

A. A.
VALERIJAI KUNCAITIENEI

mrus, nuoširdžią užuojautą sūnums Vytautui ir Jaunučiui su šeima, 
seseriai Onai Miniotienei kartu liūdėdami reiškia

Ona ir Vladas Jakučiai
Rasa ir Edis Lipšiai.

A. A.
VLADUI BIVEINIUI

mirus, jo žmoną Karoliną, dukrą Gražiną su šeima, ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. '

'A Donielą šeima
i ■ .i: . .c ... . •->. - -• .Jv į. <c>4 ei ..jeb.c'

PA D E K A

Vyrui, tėvui, seneliui Povilui Donielai staiga mirus, gilią padėką 
reiškiame prelatui P. Butkui už bažnytines apeigas, A. Kramiliui,. E. 
Belkienei ir choristėms už palydėjimą vargonais bei giesmėmis, B. 
Geniui ir V. Petniūnienei už atsisveikinimo žodžius.

Taip pat, nuoširdžiai dėkojame visiems pažįstamiems, kurie užjautė 
mus asmeniškai, laiškais, spaudoje ir prisiminė šv. Mišią aukomis.

Donielą šeima.

A. A.
POVILUI DONIELAI

mirus, žmoną Pauliną, sūną Vytautą ir dukterį Danutę, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Newcastle Apylinkės valdyba.

A.A.
POVILUI DONIELAI. !t

mirus, nuoširdžią Užuojautą išreiškiame žmonai Paulinai, sūnui 
Vytautui ir dukrai Danutei. .

Newcastle Diskusiją būrelis.i .

. - y i 1 ii -•’

' ” /VAIKEI KUNCAITIENEI ' :’*
• • ■‘••u1 ■ ' ■-*1 > ... . . . .... -į

, ■ ■ , '■ -o - z r ■ . • 1

mirus, užjaučiame jos seserį Onutę ir sūnus Vytdūtą ir Jaunutį sū 
šeima.•’ , ' . / _ ..»£■..* p -h ’. • ;; •

: < ■’ ' '.j
Danguolė Bogušienė ir Julija.

ft

TALKOS PASKOLOS - PIGESAĖS!
Statybai, prekybai, nuosavybei...

• ■ ■ I ' . - • ' .r-,-' •

150,000 paskola 20-ėiai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. fl j? R) If
$50,000 paskola 10-ėiai metų - $777 į mėn. “

't ■ I ..

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

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

Tautieti, nepamiršk 
susi mokėti už 
’’ TvlU«u Pastogę" t

■' ' .H'

Mūsą Pastogė" Nr. 5 1§88. Ž/’8 nusL* J - . :

7
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Aukos

Mūsų Pastogei
'■ '■•Y

."MCSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO:

$100V. Grigonis Vic
B. ir J. Jablonskiai NSW $ 20

K--.* •><’ B. Leitonas Vic. $ 15
A. Baltutis USA $ 45
A. Rukšėnas Vic. $ 5
V. Sidabrą Vic. $ 5
A. Kairaitis Vic. $ 5
L. Bučelis Vic. $ 25
V. Baltuška Vic. $ 5
P. Stankūnienė Qld. $ 5
VI. Kauneckas NSW $ 5
K. Pelurytis NSW $ 5
V. Petrėnas S.A. $ 5
A. Kalpokas Vic. $ 15
M. L abu tie nė NSW $ 10
D. ir D. Bieri NSW $ 20
B. Leitonas Vic. $ 10

MELBOURNE
Primename mieliems choristams.

macija

Latrobe Valley
Vasario 20 d. šeštadieni, Latrobe 

Valley Seniūnija ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo minė

jimą. Šventę pradėsime pamaldomis.
Prašau įsidėmėti, kad pamaldos 

vyks ne bažnyčioje, bet Sodyboje 
Tambo Rd., Moe mieste 12 vai. 
punktualiai.

Minėjime paskaitą skaitys svečias iš 
Melbourne Dr. J. Kunca.
Nuoširdžiai kviečiami visi iš arti ir toli 
skaitlingai minėjime dalyvauti.

V. Koženiauskienė - seniūnė

HOBARTE
Nepriklausomybės 70 metų paskel

bimo jubiliejų švęsime vasario 20 d., 
šeštadieni, 7.30 v.v. lenkų klubo 
salėje.

Pasibaigus minėjimui seks vaišės ir 
pasilinksminimas. Vietoj bilietų - 
savanoriška auka. Kviečiame visus 
Tasmanijos lietuvius dalyvauti ir 
atsivesti draugus iš kitų tautybių.

I 
s
i

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

i |

- SMORGASBORD I
i b
f TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karstas patiekalas ir Salti f
= užkandžiai =
i i
f Kaina $5 =
1 1
| KLUBAS ATIDARYTAS į
1 1
= |
= Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. . 5
= Antradieniais klubas uždarytas |
g Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. =
į- Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11 v.v. °
= Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v. =

i i

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS f

iiii
iiia

iii Šeštadieniais
Sekmadieniais

2 v. p.p. - 1 v.r. =
12.30 p.p. 10 v.v. |

= Vasario 13 d. šeštadienį |

kad pirma mišraus choro repeticija 
įvyks vasario mėn. 17 d., trečiadienį 
7.val.30 min. vakaro lietuvių klubo 
namuose, (vyrų choro repeticija 
vasario mėn. 10 d.)

Hobarto Apylinkės valdyba

CANBERROJE
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

= ruošia □

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugija =
^iiiiiiiiiiiiaiuitHiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiitiiniomiiMnMicuiiHiiiiiiaiumuimiaiiiiiiHuiioiHiHiMiiauĮHMUMiaiiiiK

Kviečiame ne tik esamus choristus, 
bet ir visus kitus Melbourne ir jo 
apylinkių balsingus lietuvius įsijungti į 
choro eiles, ypač "Dainos" Sambūris 
laukia choristų iš vidurinės kartos ir 
jaunimo.

MDS valdyba

Pranešame, kad šaukiamas Pensi
ninkų Sąjungos narių metinis susirin
kimas, kuris įvyks vasario mėn. 9 d., 
antradienį, 1 vai. popiet Lietuvių 
namuose. Bus patiekta- valdybos 
veiklos ir revizijos komisijos praneši
mai ir bus renkama nauja valdyba. 
Prašomi skaitlingai dalyvauti.

Kartu pranešame, kad į organizuo
jamą Pasaulinę Parodą, Queenslande, 
kuri įvyks 22. 5. 88 m. dar yra kelios 
vietos. Kas norėtų dalyvauti išvykoje, 
prašome, neatidėliojant kreiptis pas J. 
Petrašiūnų, tel. 232-5034.

Balandžio 17 dieną Melbourne įvyks 
Adelaidės pensininkų koncertas, pra
šome organizacijų vadovus tą dieną 
neruošti kitų renginių.

J. Petrašiūnas
Pensininkų Sąjungos valdybos 

pirmininkas

Vasario 16-tos minėjimą pradėsime 
vasario 21 d. 11.30 vai. pamaldomis 
St. Marys bažnyčioje, Braddon. Šv. 
Mišias atnašaus kunigas Povilas Mar- 
tūzas. Pamaldų metu giedos Gražina 
Zigaitytė - Burba, vargonuos Justinas 
Ankus.

Tolimesnis minėjimas prasidės 1 vai. 
popiet Lietuvių klube. Paskaitą skai
tys Juozas Almis Jūragis. Programą 
aliks Gražina Zigaitytė - Burba 
akomponuojant Justinui Ankui.

Po minėjimo bendri pietūs. 
SUSIRINKIMAS

Po bendrų pietų 3 vai. popiet 
šaukiamas Canberros Apylinkės narių 
susirinkimas, su sekančia darbotvar
ke.

a) Susirinkimo atidarymas, b) 
Susirinkimui vesti pirmininko rinki
mas, c) Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas, d) Valdybos ir Revizijos 
komisijos pranešimai ir diskusijos, f) 
Valdybos ir Kontrolės komisijos 
rinkimai, g) Klausimai ir sumanymai.

Kviečiame tautiečius Vasario 16- 
tos minėjime ir Apylinkės susirinkime 
gausiai dalyvauti.

Canberros Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE VASARIO 16—OSIOS 
PAMALDOS

Vasario 16-osios pamaldos Sydne
jaus lietuviams, šiais metais įvyks 
sekmadienį (vasario 14 d.) St. Joachim 
bažnyčioje 11.30 vai. Lidcombe.

Iškilmingos pamaldos skirtos mūsų 
Tėvynei, jos 70-ties metų nepriklau 
somybės sukakčiai.

Kviečiu dalyvauti mūsų jaunimą, 
esant galimybei su vėliavomis ir tam 
reikalinga palyda. Taip pat, visus 
taurius parapijiečius ir tautiečius.

Lietuviškas giesmes už Tėvynę 
giedos "Dainos" choras su vadovais 
Birute Aleknaite ir Justinu Ankumi.

Savo maldas ir šv. komunijas 

ADELAIDĖS TEATRAS "VAIDILA" MELBOURNE

Vasario mėn. 28 -tą d. sekmadienį, 2.30 vai. popiet, Lietuvių namuose įvyks 
Adelaidės lietuvių teatro "Vaidila" spektaklis - Anatolijaus Kairio 3-jų 
veiksmų komedija

PASKUTINĖ VALIA

Melbourne ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti ir pamatyti
šią įdomią komediją.

(ėjimas 8 doleriai. Vaidams iki 12 metų veltui.

aukosime žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir kovotojams su kankiniais 
Lietuvoje šiandien.

Šių pamaldų antroji rinkliava bus 
skirta padėti Lietuvos jaunuoliams 
pasirinkusiems kunigystės kelią. 0 
prie bažnyčios aukos - Tautos Laisvės 
Fondui.

Vasario] 6-oji dar gyva, kaip Tėvy
nės meilės simbolis visų mūsų širdyse. 
Tebūnie ji toliau šventa ir prasminga 
visų lietuvių protuose ir jausmuose 
Lietuvoje ir išeivijoje!

Preletas P. Butkus
Sydnejaus Lietuvių kapelionas

h

į

'■
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Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
kviečia visus į

Užgavėnių
VAKARA

kuris įvyks šeštadienį, vasario mėn. 13 d. 7.30 vai. vakaro Lietuvių klube 
Bankstowne.

Įėjimas $ 5.
Vakaro programa "Lašininis ir Kanapinis", atlieka Sydnejaus talentingas 
jaunimas.
Gros geras orkestras. Bus turtinga loterija. Kava ir pyragai ir gera nuotaika.

S.L.M.S.G.D. valdyba.

ra

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA

2

•••••••••••••••••••••••••••••a
£ Melbourne "Dainos" Sambūris maloniai kviečia visus į Užgavėnių

• BLYNŲ VAKARĄ !
£ kuris įvyks vasario mėn. 16 d., antradienį, 7 vai. vakaro Melbourno 
a lietuvių klubo namuose. ?
f Stalus prašome užsisakyti pas J. Petrašiūnienę tel. 232-5034 iki Z 
q vasario mėn. 14 d.

Įėjimas visiems 6 doleriai, vaikams iki 15- metų 4 doleriai.
• •
£ "Dainos" Sambūrio valdyba

•••••••••••••••••••••••••••••o
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