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Sveikiname skaitytojus Lietuvos nepriklausomybės šventės proga!
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TAUTINĖ LAISVĖS ŠVENTĖ

Brangūs tautiečiai !

Nuo Lietuvių tautos laisvės paskel
bimo suėjo 70 metų, deja, tikra 
nepriklausomybe džiaugėmės tik 22 
metus. Daugeliui valstybių, kartu ir 
mūsų brangiai Lietuvai, kilęs II 
pasaulinis karas sunaikino nepriklau
somybę. Dėlto šiandien kiekvienas iš 
mūsų gerai supranta, kodėl mums taip 
brangi Vasario 16-toji, mūsų tautos 
laisvės paskelbimo šventė.

Daugiau kaip 4000 tauriausių mūsų 
tautos sūnų padėjo galvas ant tėvynės 
laisvės aukuro, kad Vasario 16 
dienos aktu paskelbtoji 
laisvė nebūtų priešų užgniaužta. Tai 
neužmirštami mūsų savanoriai - 
kūrėjai, mūsų laisvės gynėjai, mūsų 
tautos herojai.

Bet laisvė neatėjo mums atsitikti
nai. Jos šviesa, per kartų kartas, 
tautos žmonių širdyse, protuose, 
tautos kraujuje ir jausmuose, kaupėsi 
tyliai, kaip gyvybė pavasario žiedų 
pumpuruose, 1831-1863 metų sukilė
lių įliepsnota. Ji buvo ir Vienažindžio 
ir Strazdelio dainų kurstoma, Valan
čiaus ir motinų ratelių mokyklų 
Išplečiama, o Basanavičiaus "Aušros" 
gaivinama. Ji ir dabar gyva Sibiro 
tremtinių ilgesy ir Maironio širdies 
kanklių skambesy.

Laisvė pagaliau išsiplėtė į visų 
didžiąją viltį 1918-tų metų vasario 
16-tą dieną, patekėdama skaisčia 
saule, kiekvieną lietuvišką širdį pri
pildžiusią nepaprasta laime ir 
džiaugsmu. Kiekvienas lietuvio dar
bas, kiekvienas kūrinys buvo tada 
plakančios širdies jausmingas atgarsis, 
kad kylančios tautos rūmai būtų 

šviesūs ir kartų kartos galėtų gėrėtis 
laisve.

Bet didžiuliai grėsmės ratai tas 
gražias iliuzijas purvu aptaškė ir 
vergijos pančiais sukaustė. TaCiau 
Vasario 16-tos dienos laisve uždegtos 
širdys tapo kietai užgrūdintos ir 
niekad nepaluš kovoje už laisvės 
vėliavų sugrąžinimą mūsų mylimon 
prabočių šalin.

Pagrindinis mūsų uždavinys, kad 
jaunimas išliktų lietuviais ir, kad jie 

-tos tęstų negailestingą kovą dėl Lietuvos 
Lietuvos 'išlaisvinimo iš Sovietų jungo. VI-sis 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
įrodė, kad jaunimas mūsų tautos
prisikėlimo viltis džiugina. Vasario 
16-tos dienos akcijos yra aukštos, nes 
ir okupuotoje Lietuvoje drąsūs nauji 
laisvės kovotojai kelia aikštėn oku
panto niekšiškus kėslus. Tauta yra 
vedama laisvės ir nepriklausomybės 
žvaigždės į naują prisikėlimą.

Garbė visiems laisvės kovotojams ir 
nuo okupanto kenčiantiems broliams 
ir seserims Lietuvoje ir gėda telydi 
visus niekšus.

Mes lietuviai čia Australijoje būki
me budrūs ir neleiskime priešui mus 
sukiršinti. Junkimės vieningai su 
jaunimu po Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės sparnu ir sukaupę visas 
jėgas, kad mūsų kova nesusilpnėtų, 
atiduokime savo duoklę darbu, auka ir 
pasišventimu.

D. Baltutienė
ALB Krašto valdybos pirmininkė

16. vasario 1988 m.

MI NTYS

Septyniasdešimtąją Vasario 16 -ąją, 
mūsų laisvės ir nepriklausomybės 
šventę, sutinkame pasaulio politikoje 
siaučiant permainingiems vėjams, ku
rie mūsų tautai ir mums patiems ne 
daug ką gero žada. Dėmesingai mes 
sekame žinias apie pasikeitimus, 
vykstančius Rusijos komunistinėje 
imperijoje, o tuo pačiu ir musų 
tėvynėje. Spėliojame, kur pakryps 
tėvynėje gyvenančių lietuvių likimas: 
į didesnę laisvę ar i dar didesnį vargą.

Mums kelia nerimą ir JAV ekonomė 
niai sunkumai, politinės išminties 
trūkumas, neturėjimas vieningos po 
litinės linijos. Milžinas, kurį ilgus 
metus gerbėme kaip laisvės ir 
teisingumo gynėją, vis labiau pasirodo 
stovįs ant molio kojų, ir mūsų į jį 
sudėtas viltis ima temdyti nusivylimų 
debesėliai. Mums ramybę drumsčia 
Australijoje ruošiamas įstatymas, nu
kreiptas prieš pabaltiečius.

Vasario 16 švenčiame neaiškumų 
pilnoje atmosferoje. Savo žvilgnius ir 
viltis nukreipdami į nenuspėjamą 
ateitį, prisiminkime kai kurias mintis 
iš Lietuvos prezidento Antano Smeto
nos kalbos, pasakytos per Lietuvos 
radiją 1940 metų Vasario 16 dieną 
dvidešimt antroje Lietuvos nepriklau 
somybės šventėje, neramiu laiku, 
karui siaučiant netoli musų krašto 
sienų. Ta laisvės šventė buvo paskuti - 
nė. atšvęsta laisvoje tėvynėje, o kalba 
buvo paskutinė Antano Smetonos 
kalba, skirta Vasario 16 šventei, dėl 
to ją galime vadinti testamentine 
kalba, visada galiojančia.

"Sveikinu Lietuvą, sveikinu jos 
sūnus ir dukteris sulaukus taip 
brangios mūsų tautai šventės. Ūpas, 
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kuriuo ją minime, yra tačiau toks, 
koks būna pritvinkusių karo garų 
metu. Mes jais betgi neapsvaigome, 
mes esame išlikę blaivūs, nors ir 
paveikti dabartinės aplinkos.

Niekuomet žinios nebūdavo mūsų 
tiek sekamos, kiek dabar. O jų visokių 

tikrų ir pramanytų. Jos visos veikia 
ir nuteikia žmones ir tautas, šviečia 
juos ir klaidina, varo į nerimą ir baidė, 
visaip vaizduodamos nežinomą ateitį.

Taigi, labai susirūpinusi ir akylai 
nusiteikusi Lietuva sutinka savo 
didžiąją tautos šventę. Karas nėra 
patogus didžioms iškilmėms, taigi 
tyliai bet giliai atjaučiame vasario 
16 tos dienos šventę. Juk Loji šventė 
tai mūsų tautos prisikėlimo šventė, 
kur mūsų džiaugsmas maišosi su 
didžiais rūpesčiais dėl ateities.

Nepriklausomybės išsaugojimas ei
na iš dvejopų sąlygų: vienos sudaro
mos kitų, antros savų pačių. į vienas 
reikia mokėti derintis, antras pat iems 
susirasti. Abiem domintis, daugiausia 
tenka susimąstyti dėl to, kas yra mūsų 
pačių valioje. Taigi šioji šventė yra ir 
mūsų gilaus susimąstymo diena. Jos 
proga, vertingais žodžiais ir kultūrin 
gaiš žygiais džiaugiamės, draugėn 
telkdamiesi, gėrimės praeities laimė 
jimais, semiamės iš jų. naujų jėgų, 
pagerbiame savo tautos vaikus, mynu - 
sius jos laisvei takus, rūpestingai 
imamės pareigas savo tėvynei. Žodžiu 
sakant, mes tarytum išsineriame iš 
savo siaurojo aš ir tampame tauta. 
Tokiais virtę, geriau, nei šiaip kada, 
atjaučiame ir permano».s, kokios los 
sąlygos, einančios iš mūsų pačių

Nukelta į pusi. 2

1



MI N T Y 55 V AS ARTO 16 • • •

Atkelta iš pusi. 1

laisvei saugoti, kad liktume nepri
klausomi, dargi karo viesulams arčiau 
ar toliau mūsų sukant.

Šią valandą, rodos, nereikėtų liesti 
sunkių problemų. Ar ne verčiau būtų 
pailsėti, pasidžiaugti šviesiąją praei
timi, dvasia nulėkus į tas garbingas 
dienas, kada Lietuva skelbėsi nepri
klausoma, kad jos žemė buvo aukomis 
ginama ir statomos gairės jos laimin
gesnei būčiai? Žinoma, taip pritinka 
šventei, taip tedaro visi. Juk malonūs 
praeities prisiminimai nėra tuščia 
svajonė, tie atsiminimai yra savo 
sielos gaivinimas tolesnei kelionei."

Vasario 16 šventėje priimkime tas 
paskutinio Lietuvos prezidento min
tis, kaip paskatinimą ateities žygiams. 
Gyvendami prarastos gimtojo krašto 
laisvės' periode ir už savo tėvynės 
ribų, pasvarstykime iš naujo, kaip 
mūsų veiklos rezultatai priklauso nuo 
tų pačių sąlygų, nuo kurių priklausė 
ir mūsų krašto laisvė: nuo didžiųjų 
kaimynų valios ir nuo mūsų pačių 
drąsos. Kaimynų valia mums yra kaip 
nepajudinamas kalnas. Drąsos dirbti 
Lietuvai mums tikrai nestinga.

Prezidento žodžius, "nepriklauso
mybės išsaugojimas" ir "laisvei saugo
ti, kad liktume nepriklausomi" pakeitę 
žodžiais - "kova už Lietuvos laisvės 
atstatymą" ir "lietuviškumo gyvybei 
išeivijoje išlaikyti, kad mūsų pastan
gos paremti, pasaulio politikos areno 
je, už išsilaisvinimą ir žmogaus teises 
kovojančią lietuvių tautą nepasibaig
tų", tą šventinę kalbą galime skaityti, 
kaip šiandien mums parašytą.

Prezidento A. Smetonos paminėtoji 
"tolesnė kelionė" mums buvo tikrai 
tolima laiko ir nuotolių atžvilgiu. Bet 
mes nepasimetėme ir neišsigandome. 
Pradėję šiame krašte gyventi ant 
lauko pliko, mes iš pat pradžių
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Senas ir įžvalgus angliškas posakis, 
sako, kad "Žmogus, kuris teisme kalba 
pats už save, už patarėją turi kvailį". 
Dar kitaip galima pasakyti, kad 
teisiniuose reikaluose negalima pasi
kliauti savo išmone, reikia kreiptis į 
tos rūšies specialistus. Jei ką nors 
skauda, šiais laikais nebandoma ieško
ti žolelių, einama pas gydytoją - su 
sveikata žaisti nenorima. Jei sugedo 
automobilis, einama pas mechaniką, 
ypač šiais laikais, kai automobilių 
technologija yra sudėtinga ir nekvali
fikuotam žmogui lengvai nesupran
tama.

Teisiniai reikalai, taip pat, yra 
sudėtingi, reikalingi plataus šio moks
lo, žinojimo ir patirties, kuri eiliniam 
žmogui jo gyvenime neįgaunama. Tad, 
atsiradus teisinėms komplikacijoms, 
taip pat, verta ir būtina kreiptis į tos 
rūšies specialistą.

Šiuo metu daug kalbama ir rašoma 
apie žmogaus teises. Dauguma mūsų 
galvoja, kad Australijoje dėl žmogaus 
teisių rūpintis nereikia. Kai kurie 
galvoja, kad čia tų teisių yra net per 
daug, kad kai kuriais atvejais jos 
turėtų būti apribotos, jei ne visai 
panaikintos, pvz., teisė suparaližuoti 
transportą streikuojant dėl aukštesnio 
atlyginimo ir neleidžiant įvesdinti 
naujosios technologijos. Policija rei
kalauja, kad būtų suvaržytos piliečių 
teisės nekalbėti ir neatsakyti į 
policijos klausimus be pasitarimo su 
savo advokatu. Šiuo metu Australijos 
pilietis turi teisę į policijos klausimus 
neatsakyti nieko ir už tai jis negali 
būti baudžiamas ar teisiamas. Policija 
turi rasti kitus būdus, kaip pateikti 
kaltinimą, kuris būtų priimtas teismo. 
Pats apkaltintasis turi teisę neleisti 
save apkaltinti.

Kai kam gali atrodyti, kad tai yra 
Mūsų Pastogė" Nr. 6 1988. 2. 15 pusi. 2

pradėjome plaukti prieš srovę. Lietu
viškasis darbštumas ir atkaklumas 
pasirodė esąs didelė jėga. Mes 
sukūrėme tvirtą materialinę bazę ir 
netapome materialistais. Milžiniško
mis pastangomis mes atlikome svar 
bius tautinius organizacinius ir kultū
rinius darbus. Mes sukūrėme ir 
išlaikome čia visapusiškai veiksmingą 
savo išeivijos Lietuvą, kad jos dvasios 
spinduliavime visada jaustumės esą 
sau žmonės: kūrėjai, statytojai, patri
otai, lietuviškumu liepsnojančios šir
dys.

Lietuvai mes darėme ir darome 
viską, kas yra mūsų galioje. Kartu su 
lietuviais, veikiančiais kituose kraš
tuose, ir mes esam tie lašai, kurie 
nesiliaudami tašome pasaulio didžiųjų 
sąžinės akmenį, reikalaudami Lietuvai 
laisvės ir teisingumo. Akmens dar 
nepratašėme, bet tam tikros jo 
trupėjimo žymės jau matosi. Tame 
fronte mes jau išsilaikėme 40 metų ir 
galime tuo didžiuotis. Ir mūsų darbus, 
laikui atėjus, pripažins istorija taip, 
kaip mes dabar pripažįstame pasi
aukojančias pastangas tų dvasios 
milžinų, kurie ilgais mūsų tautos 
nelaimių metais palaikė jos dvasią 
gyvą, ugdė jos kultūrą, už ją kovojo ir 
vedė ją į laisvę.

Vasario Šešioliktoji ••• didžiausioji 
visų tikrų lietuvių šventė. Laisvės 
šventė. Laikas, skirtas švęsti ir 
pagarbinti buvusią ir būsimą Lietuvos 
laisvę. Laikas pritaikyti dar labiau 
mūsų širdžių pulsą prie istorijos 
ritmo. Laikas atgaivinti prisiminimus, 
kad dabartis vis labiau ilgėtųsi 
praeities šviesos. Laikas įvertinti savo 
ir kitų darbus. Pagaliau tai yra laikas, 
labai tinkamas išdrįsti svajoti laisvės 
svajones, nes svajonės gimdo norus, o 
norai veržiasi pasireikšti darbais.

Rimas Aurimas

bereikalingas "globojimas" it apsauga 
nusikaltėlio, kurio nubaudimas atneš
tų naudą visai visuomenei. Esmė šio 
įstatymo yra apsaugojimas nekaltai 
apkaltinto asmens, kurį nesupratimas 
ir nežinojimas teisinio proceso gali 
įtraukti į visai netikėtas pinkles.

Australijos parlamente šiuo metu 
yra svarstomas įstatymo pakeitimas 
praplėsti Antrojo pasaulinio karo 
nusikaltėlių ieškojimą ir teisimą šiame 
krašte. Po pernai parlamentui įteikto 
raporto, kuriame Australijos vyriau
sybės įgaliotinis Andrew Menzies, 
ištyręs šį reikalą, šalia įstatymo 
pakeitimo patarė sudaryti specialų į 
Australiją atvykusių tariamų karo 
nusikaltėlių tyrinėjimo (kvotos) vie
netą. Toks vienetas - Special Inves
tigations Unit - yra jau sudarytas ir 
pradėjo veiklą.

Teisininkų nuomone Ypatingų Ty
rinėjimų įstaiga (Special Investiga
tions Unit - SIU) savo pobūdžiu ir 
valdžios duotomis galiomis yra dau
giau panaši į policiją. Iš to seka, kad 
šios įstaigos valdininkai turės tas 
pačias teises kaip policijos pareigūnai. 
Yra žinoma, kad Federalinės policijos 
valdininkai padės SIU žmonėms jų 
tyrinėjimuose.

Iš to, taip pat, seka, kad žmonės 
kurių elgesys karo metu gali būti 
tyrinėjamas SIU valdininkų, turės tas 
pačias teises, kaip ir žmonės dėl kurių 
nors priežasčių apklausinėjami polici
jos valdininkų. Kiekvienas asmuo, ar į 
jį SIU valdininkas kreipiasi "tik 
pasikalbėti", ar jis būtų areštuotas, ar 
apkaltintas, turi teisę atsisakyti 
atsakinėti į klausimus, šią teisę turi 
kiekvienas žmogus. Ja galima pasi
naudoti kiekviename teisinės eigos 
žingsnyje: nuo pat pradinio apklausi
nėjimo prieš areštą, jei toks būtų, iki 

pat teismo galo. Žodžiu, joks asmuo 
negali būti priverstas nei policijos, nei 
SIU valdininkų suteikti jiems bet 
kokią informaciją, nes ta informacija 
gali būti panaudota vėliau jam 
iškeltoje teismo byloje.

Taip pat, joks asmuo, apie kurį yra 
vedama kvota, negali būti priveistas 
dalyvauti "atpažinimo išstatyme" 
(Indentification parade), atstatyme 
tariamo nusikaltimo ant filmo ar 
vaizdajuostės. Jis negali būti privers
tas duoti savo pirštų atspaudus, 
plaukų ar kraujo pavyzdžius, ar leisti 
save panaudoti kokiems nors kito
kiems tyrimams.

Yra svarbu žinoti, kad nepaisant 
atsisakymo duoti atsakymus, neko- 
operavimo su policijos ar SIU valdi
ninkais ir nepasidavimo visokiems 
tyrimams, teismas iš to negali 
■susidaryti neigiamų išvadų apkaltin
tojo atžvilgiu.

Jei kas nors kreiptųsi į bet kokį 
asmenį, ar tai pravedimui kvotos apie 
jį patį, ar tai siekiant, kad jis būtų 
liudininku kokio nors kito asmens 
apklausinėjime, reikia iš karto pa
reikšti, kad jokie klausimai nebus 
atsakyti nepasitarus su savo advoka
tu. SIU ar policijos valdininkas prieš 
pradėdamas apklausinėjimą turi aiš
kiai pasakyti, kuriam tikslui jis 
praveda apklausinėjimą.

Gali pasitaikyti, kada apklausinė
jamas asmuo gali duoti policijos 
valdininkui aiškų ir greitą atsakymą, 
kuris tuoj pat pašalintų bet kokį 
įtarimą. Šiuo atveju, nėra tikslo 
atsisakyti duoti parodymus, bet yra 
nepatartina SIU valdininko apklausi
nėjamam asmeniui bandyti paaiškinti, 
kur jis buvo ir ką veikė Antrojo 
pasaulinio karo metu, kadangi per 
trumpą laiką ir nepasiruošus, sunku 
paaiškinti savo keturių - penkių metų 
veiklą prieš daugiau kaip 40 metų.

Yra žmoniška norėti tuojau paneig
ti kokius nors neteisingus ir išgalvotus 
kaltinimus ir bandyti išsakyti savo 
nuomonę apie to laiko įvykius, 
paaiškinant savo rolę juose - šito 
reikia griežtai vengti, nes yra pavojus 
atsakyti į kai kuriuos nekaltai 
atrodančius klausimus, o vėliau gali 
tekti atsisakyti atsakyti kitus klausi
mus. Atsisakymas atsakyti kritiškus 
klausimus, anksčiau atsakius į mažiau 
svarbius, gali būti interpretuota, kaip 
(rodymas pripažintas kaltu ir 
panaudotas atsisakiusiam iškeltoje 
byloje.

Tad yra svarbu, kad apklausinėja
masis asmuo nebandytų atsakyti tik 
jam priimtinus klausimus. SIU ar 
policijos valdininko apklausinėjamas 
asmuo iš karto turi aiškiai pareikšti, 
kad jis neatsakys į jokius klausimus 
pirmiau nepasitaręs su savo advokatu. 
Nežiūrint kokius kitus klausimus jam 
pateiktų valdininkai, apklausinėja
masis turėtų ir toliau į juos neatsaky
ti, pareikšdamas, kad jis nieko

KULTŪROS KONGRESAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

organizuojamas Kultūros Kongresas ir 
Seimas įvyks Kanadoje, Toronto 
mieste, tarp š. m. birželio 24 -30 d., po 
to, Hamiltone bus tautinių šokių 
šventė.

Šiam reikalui, labai geromis sąlygo
mis organizuojama grupinė kelionė ir 
visi tautiečiai kviečiami šita papiginta 
kelione pasinaudoti savo viešnagėms 
pas gimines, draugus Kanadoje ar 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Su
stojimai bus Los Angeles ir Čikagoje. 
Kaina asmeniui tik 1590 dol. Kelionės 
užsiregistravimo reikalu ar dėl smul 
kesnės informacijos prašomi kreiptis 
pas Krašto valdybos pirmininkę Daną 
Baltutienę, tel. 277-3545.

Kaip jau buvo pranešta, tariamų 
karo nusikaltėlių įstatymo pakeitimas 
atidėtas peržiūrėjimui. Tam reikalui 
sudarytas specialus Komitetas prie 

neatsakys nepasitaręs su advokatu.
Gali pasitaikyti, kad apklausinė

jamasis būtų paprašytas apie kvotos 
reikalus padaryti raštišką pareiškimą. 
Ir šiuo atveju teisininkai pataria 
mandagiai atsisakyti, ypač, jei anglų 
kalbos žinojimas nėra labai stiprus.

Jei dėl kokių nors priežasčių 
reikėtų padaryti raštišką pareiškimą, 
patariama pasitarti su advokatu. 
Kartą padarius raštišką pareiškimą ar 
raštu atsakius į klausimus, vėliau K 
nebus galima paneigti ir jis gali būti 
panaudotas byloje kaip įrodomoji 
medžiaga.

Nors čia daugiausia buvo kalbama 
apie asmenis tiesiogiai paliestus SIU 
ar policijs apklausinėjimo, teisininkai 
panašiai pataria laikytis ir galimiems 
liudininkams. Kalbėti apie tai kas 
įvyko prieš 40 su virš metų kitoje 
pasaulio pusėje ne vienam gali sukelti 
neigiamų jausmų ir prisiminimų. 
Kiekvienas Australijos gyventojas 
turi pilną teisę atsisakyti duoti 
atsakymus į valdininkų klausimus 
nepasitaręs su advokatu.

Taip pat, patartina pasinaudoti 
teisinių vertėjų paslaugomis. Nors 
kasdieninė anglų kalba daugumai yra 
prieinama, bet teisiniuose reikaluose 
ne vienas gali suklupti. Teismo 
vertėjų paslaugos yra nemokamos ir 
visiems prieinamos.

Kreipimasis į advokatus yra susijęs 
su išlaidomis. Visi Australijos gyven
tojai turi teisę krieptis į Teisinės 
paramos komisijas (Legal Aid Com
mission).

Teisinės paramos komisijos gali 
padėti dvejopai: duodamos teisinius 
patarimus ir suteikdamos finansinę 
paramą kreipiantis į privačius advo
katus. Bendrai kalbant, teisinė ir 
finansinė parama gali būti suteikta 
žmonėms, kurie patys nepajėgia 
pasisamdyti advokato. Svarstant tei
sinės paramos suteikimą, dėmesys 
-kreipiamas į asmens nedateklius 
įvairiose srityse: turto, sveikatos, 
išsilavinimo lygio, kalbos mokėjimo ir 
panašiai. Bet patariama, reikalui 
esant, visiems kreiptis į savo valstijos 
Teisinės paramos komisijas (Legai Aid 
Commission) ieškant paramos. Kreipi
masis nieko nekainuoja. Teisinės 
pagalbos, taip pat, galima gauti iš 
savo priemiestyje esančių vietinių 
teisinių tarnybų (Local Community 
Legal Service). Apie jas sužinoti 
galima kreipiantis į vietines miesto 
valdybas. Šių tarnybų patarnavimai, 
taip pat, yra neapmokami.

Čia buvo bandyta bendrai pakalbėti 
apie įvairius galimus atvejus. Kiek
vienas atvejis yra skirtingas ir kas 
tinka vienam, gali visiškai netikti 
kitam. Bendras patarimas visiems, 
kuriems gali tekti susidurti su 
teisinėmis problemomis, neduoti jokių 
pareiškimų žodžiu ar raštu nepasita
rus su savo advokatu.

J. Mašanauskas

Australijos Senato (Senate Standing 
Commitee for Legal and Constitut. 
Affairs) kuriam Krašto valdyba pa 
ruošė ir pasiuntė gana išsamų 
pareiškimą. Pareiškimo kopijos pa
siųstos Adelaidės, Melbourne ir Syd- 
nejaus Apylinkių valdyboms.

Alisa Batrukonienė 
Krašto v-bos sekretorė
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PASIKEITIMAI SPAUDOS
S ĄJU N G OJEVLIK O PAREIŠKIMAS

VASARIO 16-OS PROGA

Vytautas Patašius

Vasario 16 šiemet sueina 70 metų, kai Lietuvos Taryba, kaip vienintelė 
teisėta Lietuvių Tautos atstovybė, remdamasi visuotine tautų apsisprendimo 
teise, paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės su sostine Vilniuje 
atstatymą ir tuo išpildė Lietuvių Tautos troškimą laisvai gyventi - troškimą, 
kuri gaivino karaliaus Mindaugo prieš daugiau nei septynis šimtus metų 
įsteigta Lietuvos valstybė, savo laiku vaidinusi žymų vaidmenį Rytų Europoje 
ir išsilaikiusi šešis šimtmečius, vadovaujant Lietuvos didiesiems 
kunigaikščiams, Gediminui, Vytautui ir kitiems.

1918 metais Lietuvos Tarybos paskelbta nepriklausomybė buvo iškovota ir 
apginta visos lietuvių tautos aukomis ir pasišventimu. Atstatyta valstybė 
leido Lietuvos Tautos genijui atsiskleisti, kuriant savo kultūrą, puoselėjant 
lietuvių kalbą iškeltą į valstybinės kalbos lygį, stiprinant savo tradicijas.

Tačiau šį suklestėjusi Lietuvos Tautos gyvenimą užgniaužė Sovietų Sąjunga 
1940 metais okupavusi Lietuvos valstybę ir ją neteisėtai prisijungusi. Lietuvių 
Tauta nesutiko nusilenkti šiam sovietų smurtui: 1941 metais tūkstančiai 
lietuvių griebėsi ginklo prieš sovietus, paskelbė atstatanti Lietuvos 
nepriklausomybę ir sudarė laikinąją Lietuvos vyriausybę.

Naujas okupantas užgniaužė šios vyriausybės veiklą, bet Lietuvių Tauta 
nenurimo. 1943 metais buvo sudarytas Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kuris sekančių metų Vasario 16 paskelbė deklaraciją, 
įsipareigodamas tęsti kovą už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas šį įsipareigojimą vykdė nacių 
laikais Lietuvoje, o po karo jį tęsia atsikūręs užsienyje.

Lietuvių tauta krašte, 1944 m. patekusi į naują sovietų vergiją vėl ginklu 
priešinosi iki 1952 metų. Dabar ji yra naikinama, rusinama, jos kultūra 
žalojama, istorija iškraipoma. Tačiau ji atkakliai kovoja su šiomis sovietų 
užmačiomis. Mūsų pareiga yra skelbti pasauliui sovietų vykdomą laisvės 
užgniaužimą, religijos* persekiojimą, žmogaus teisių pažeidimus bei kitas 
skriaudas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas šios sukakties proga pareiškia, 
kad jis ir toliau vykdys savo įsipareigojimą 1944 m. Vasario 16 d. deklaracijoje 
neatlaidžiai kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir kviečia visus 
lietuvius bendromis jėgomis ryžtingai siekti, kad Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės rytas kuo greičiau išauštų ir kad mes kartu su Maironiu 
galėtume tarti: Skausme spėkos išaugs, atgimimo sulauks, neveltui ji tiek daug 
iškentėjo. _____ _________
NEGARBINGAS PASITRAUKIMAS

Utopinė pasaulinės imperijos idėja 
baigiasi katastrofa Kremliaus impe
rialistams. Atėjo nemaloni atsitrau
kimo valanda, kuri dar nežinia kuo 
gali užsibaigti.

115.000 sovietų karių Afganistane 
plūsta krauju ^Jgg-AS^Įltięs jĮugąįėti^ 
Afganistano partizanus, kurie su 
amerikietiškom priešlėktuvinėm rake
tom "Stinger" nuleidžia žemyn pasi
rodžiusius rusų lėktuvus ir malūnspar
nius. Maskvai belieka tik negarbingas 
pasitraukimas, kurį Gorbačiovas mė
gina parodyti priimtinesnėje formoje 
sovietų sąjungos masėms. Tam jis nori 
išsiderėti iš amerikiečių ir Pakistano, 
kad jie garantuotų saugų rusų armijos 
pasitraukimą ir naujos Afganistano 
valdžios neutralumą. Deja, kol kas 
tokių garantijų jam gauti nepavyko. 0 
laikas eina ir nuostoliai didėja. 
Rusams gali tekti ne trauktis, bet 
bėgti nuo juos puolančių afganista
niečių. Čia jau tik mėnesių laiko 
klausimas.

Kombodijoj 130.000 vietnamiečių, 
kuriuos remia Maskva, kovoja su 
atkakliais to krašto partizanais, 
Kremliui ši parama kainuoja po 3 
milijonus dolerių per dieną ir dar 
gadina santykius su Kinija, su kuria 
Maskvai rūpi geriau sugyventi. Ir čia, 
berods, rusai galvoja apie neišvengia
mą pralaimėjimą. Sklinda gandai, kad 
Maskva daro spaudimą į savo sėbrą 
Vietnamą, kad pastarasis susitartų su 
Kambodijos partizanais ir atitrauktų 
savo karo dalinius.

Ir tai toli gražu dar ne visi Maskvos 
pralaimėti mūšiai. Sovietų pastango
mis pastatyta marksistinė valdžia 
Abisinijoj 1874 metais, po imperato
riaus Haile Selassie nuvertimo, taip 
nuskurdino šį kraštą, kad jis dabar yra 
neturtingiausias visame pasaulyje. 
Milijonai badauja, bet Rusija, sovieti
nės sistemos įkvėpėja, negelbsti savo 
vergų. Tie turi šauktis Vakarų 
pagalbos. Pasaulinis bankas teiktų 
paskolą su sąlyga, kad ji nebūtų 
vartojama valdžios reikalams ar 
marksistinės sistemos išlaikymui. Abi
sinijos komunistinė valdžia praeitais 
metais turėjo pripažinti Somalijos ir 
Eritrėjos provicijas autonominėmis, o 

dabar nusiuntė Pasauliniam bankui 
savo biudžeto kopiją, iš kurios matosi, 
kad valdžia panaikina didžiulius 
valstybinius ūkius ir atiduoda žemę 
ūkininkams. Krautuvės ir sunkveži
miai palikti privatiems asmenims. 
Daug kitų pakeitimų rodo, kad 
sovietine sistema Abisinijoj yra likvi
duojama.

Angola - kita Maskvos kolonija liko 
tuščias, apleistas kraštas, kuriame 
anksčiau, prie portugalų administra
cijos, buvo vienas iš aukščiausių 
pragyvenimo lygių Afrikos žemyne. 
Daugiau kaip pusė krašto yra partiza
nų vado J. Savimbi rankose. Maskvos 
suorganizuota milžiniška karinė eks
pedicija, su tikslu sunaikinti sukilėlių 
jėgas, buvo atmušta su skaudžiais 
nuostoliais rusams, kubiečiams ir 
Abisinijos komunistų armijai, dėka 
Pietų Afrikos skubios pagalbos. §. 
Amerika padėtų išvargintai komunis
tų režimo Angolai tik tada, jeigu iš jos 
pasitrauktų rusai ir kubiečiai, be 
kurių Angolos komunistų valdžia 
neišsilaikytų daugiau kaip keletą 
mėnesių. Susidariusios padėties pri
versti komunistai, paskelbė laisvę 
dirbti žemę, panaikino prekių kainų 
kontrolę ir įteikė prašymą įstoti į 
Tarptautinį Piniginį Fondą. Atseit, jie 
ieško pagalbos Vakaruose nusisuk
dami nuo globotojų rusų.

Mozambike, po prekių kainų pakei
timo ir įsteigimo specialių krautuvių 
komunistų partijos nariams, kilo 
didelis nepasitenkinimas ir Renamo 
partizanų judėjimas. Valdžia, nepajė
gusi numalšinti sukilėlių, pradėjo 
naikinti sovietų sistemą ir ieško 
pagalbos kapitalistinėse sistemose, 
įskaitant P. Afriką.

Rusų pasitraukimas po ekonominio, 
socialinio ir karinio pralaimėjimo 
minėtuose kraštuose yra neišvengia
mas. Tai blogas pavyzdys Rytų 
Europos satelitams ir ne rusiškom 
Sovietų Sąjungos respublikom, įskai
tant Pabaltijį. Ar tik sovietų pasi
traukimas iš Afganistano, Kambodijos 
ir Afrikos kraštų nebus šios šiaudinės 
imperijos su utopinėm teorijom griu
vimo pradžia.

Dr. Jonas Kunca

Iš Spaudos Sąjungos valdybos pir
mininko pareigų pasitraukus dr. 
Beniui Vingiliui, sausio 28 dieną nauju 
pirmininku išrinktas Vytautas Pata
šius.

Naujas Spaudos Sąjungos pirminin 
kas yra ilgametis ir aktyvus Lietuvių 
Bendruomenės tautinės veiklos dar
buotojas.
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Ieva Pocienė

MUS U O O V A N A -
” EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ"

Prieš pereitų metų Kalėdas, Au
stralijos Lietuvių Paminklo Statymo 
Organizavimo Komitetas pranešė 
spaudoje, kad Ievos Pocienės kūrinys 
"Eglė Žalčių Karalienė" buvo išrink
tas kaip geriausias iš visų pateiktų 
projektų. Tai bus dovana Canberros 
miestui ir tautai, kaip Australijos 
Lietuvių Bendruomenės prisidėjimas 
atžymint Australijos 200 metų gimta
dienį.

Daug laiko praėjo nuo Krašto 
Tarybos nutarimo užsiimti šiuo reikalu 
ir dabar tikrai malonu pristatyti 
Australijos lietuviams skulptūrą ir jos 
autorę.

Paklausta Ieva Pocienė kodėl ji 
pasirinko šią temą atlikti bronzoje, 
atsakė taip-"Eglė Žalčių Karalienė" 
nėra vien tik graži pasaka, ten yra 
daug simbolikos ir neišspręstų klausi
mų, kuriuos galima įvairiai interpre
tuoti." Žiūrint į piešinį, tema tikrai 
atrodo įdomiai, nesunku ją įsivaizduo
ti bronzoje, trijų metrų aukščio, tarp 
aukštų gražių liepų, kuriomis Glebe 
parkas yra apsodintas. Skulptūra 
tikrai turėtų atrodyti įspūdingai.

Būsimo Australijos Lietuvių pa
minklo autorė Ieva Pocienė gimus 
Lietuvoje, į Australiją atvyko 1951- 
ais metais ir įsikūrė Adelaidėje. Ten 
1962-rais baigė Diploma of Fine Arts, 
Pietų Australijos Meno Mokykloje, ir 
kur nuo 1964 m. iki 1975 m. dėstė 
skulptūrą. 1976-tais metais, Salzbur- 
ge lankė bronzos liejimo kursus. Jos 
kūriniai yra laimėję visą eilę premijų, 
kurių svarbesnės 1963 m. R.S.A.S.A. - 
Associate Prize, 1965 m. R.S.A.S.A. - 
prize for Sculpture, 1966 m. Skulptū-

"Mūsų

Bendruomenės tautiniame gyveni
me Vytautas Patašius darbuojasi nuo 
pačių pirmųjų įsikūrimo metų. Vy
tauto Patašiaus įnašą bendruomeni
nėje veikloje būtų sunku pilnai 
išvardinti ir įvertinti. Nežiūrint, daug 
laiko atimančių atsakingų pareigų 
International Harvester bendrovėje, 
visą savo laisvalaikį skiria Bendruo
menės reikalams. Daug metų buvo 
Krašto Tarybos narys, dirbo Krašto 
valdyboje, įvairių organizacijų revi
zijų komisijose. Tačiau bene didžiau
sias jo įnašas yra lietuvių spaudai, 
pastoviai rašant straipsnius politinė
mis temomis. Jis skaito paskaitas, 
dalyvauja visuose lietuviškuose rengi
niuose ir minėjimuose. Yra dosnus 
tautinių organizacijų rėmėjas. Sydne- 
jaus lietuvių klubui patekus į finansi
nius sunkumus, V. Patašius vienas iš 
pirmųjų ištiesė pagalbos ranką kukliai 
prašydamas neskelbti sumos dydžio. 
Visų Bendruomenės narių yra nuošir
džiai mylimas ir gerbiamas.

Spaudos Sąjungos vadovavimo vai
ras perėjo tikrai į geras rankas.

Šiuo metu Spaudos Sąjungos valdy
bą sudaro: V. Patašius - pirmininkas, 
A. Dudaitis - vicepirmininkas, sekre
torius ir nariai - A. Adomėnas, V. 
Jaras, 0. Maksvytienė ir K. Protas.
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ros premija, Lietuvių Dienose, Mel
bourne, 1967 m. Bundaberg (Qld) 
Centenary Art Competition, 1967 m. 
R.S.A.S.A. Geriausia skulptūra paro
doje, 1970 m. Prize of Honour, 
International Summer Academy, 
Salzburg.

Neskaitant tų laimėjimų, jos kūri 
nius turi Pietų Australijos Meno 
Galerija, Reserve bankas, Meno 
mokykla, Benko Collection ir kiti. 
Skulptorė dalyvavo daugelyje parodų, 
yra surengusi net vienuolika persona
linių savo darbų parodų. Taip pat, 
apie ją galima pasiskaityti net 
aštuoniose knygose.

Skulptorė yra pradėjusi darbą, ir jau 
kovo mėnesio gale viskas turėtų būti 
paruošta liejimui, kuris bus daromas 
Canberroje.

Kadangi šis projektas yra ALB 
Bicentennial dovana tai žinoma svar
bu, kad darbas būtų baigtas ir 
pastatytas šiais 1988 metais. Dabarti 
niais apskaičiavimais visas projektas 
turėtų kainuoti apie $30,000. Tai 
nėra tokia didelė suma ir Organizaci
nis Komitetas pasitiki mūsų tautiečių 
dosnumu renkant šią sumą.

"Mūsų Pastogės" skaitytojai jau 
gavo Organizacinio Komiteto laišką, 
kviečiantį visus prisidėti savo aukomis 
prie šio didingo ir kilnaus projekto 
įgyvendinimo. Nenumeskite to laiško į 
užkampį ar šiukšlių dėžes, bet 
atidarykite savo širdis ir pinigines, 
kiekvienas aukokite kiek kas galite. 
Pastatymas šios skulptūros - paminklo 
ne tik, kad įamžins Lietuvos vardą 
Australijoje, bet bus garbe ir pasidi
džiavimu visiems lietuviams.

G ai pati skulptorė geriausiai apibū 
dins visa tai šiais žodžiais "Visi nori 
savo pėdsakus palikti istorijoj. Toks 
paminklas ilgus amžius primins lietu
vius Australijoje".

VISI PRIE PAMINKLO STATYMO - 
VISIEMS KARTU NEBUS SUNKU!

Jūras Kovalskis

Pastogė” Nr. 6 1988. 2. 15 pusi, 3
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MANE JAUDINO TAUTOS KANČIA
l "Tėviškės Žiburių" klausimus atsako Lietuvos laisvės 
kovotojas ir. buvęs kalinys prof. Vytautas Skuodis, pasiekęs 
laisvąjį pasaulį

Tęsinys
- Lankydamas lietuvių kolonijas 

JAV-se ir Kanadoje, susipažinote su 
išeivijos gyvenimu. Ką žinojote apie 
išeiviją gyvendamas Lietuvoje ir ką 
radote atvykęs laisvės pasaulin?

- Prisipažinsiu, nors visą savo 
gyvenimą su didele pagarba prisimin
davau visą lietuvių išeiviją, tačiau 
man atrodė, jog ji daugiau vegetuoja, 
o ne egzistuoja. Čia, žnoma, nemažos 
įtakos turėjo ir sovietinė lietuviškoji 
spauda, kuri iki šiol turbūt dar nėra 
nieko gero apie išeivijos lietuvius 
rašiusi, išskyrus tuos, kuriuos ji vadina 
"pažangiaisiais". Būdavo skaudu skai
tyti* Jog Amerikos lietuvių organiza
cijos užsiima daugiausia tarpusavio 
rietenomis, o jų tikslas - atsiimti tėvų 
dvarelius ir fabrikėlius. Žinoma, 
daugelis Lietuvoje netiki tokiai sovie
tiniai propagandai, tačiau pasilieka 
įtarimas, jog Lietuvos reikaluose 
išeivijoje nėra vienybės.

Dar nėra nė trijų mėnesiųįatvykau 
į JAV 1987 m. rugsėjo 8 d.), kai esu 
Amerikoje. Daug teko važinėti ne 
vien tik po pačias didžiausias JAV 
lietuvių kolonijas, bet ir susipažinti su 
nuoširdžiais Kanados lietuviais To
ronte, Montrealyje, Otavoje. Juok
damasis kartais pasakau: man atrodo, 
jog visas Amerikos kontinentas apgy
ventas vien lietuviais.

Tai, ką aš čia per palyginti trumpą 
laiką patyriau, žymiai prašoko visą 
mano ankstyvesnę vaizduotę ir supra
timą aplamai apie visą Amerikos ir 
Kanados lietuviškąją išeiviją. Didelį 
įspūdį man padarė įvairių organiza
cijų gausumas, intensyvi jų politinė 
veikla ginant Lietuvos teises, politi
nius kalinius, 
Lietuvos tikinčiuosius ir Katalikų 
Bažnyčią.

Žavi mane didelė energija ir 
veiklumas net pagarbaus amžiaus 
lietuvių. Kokia gausi, įvairi ir 
turininga laisvoji lietuvių spauda. 
Akys raibsta matant kiek daug 
lietuviškojoje išeivijoje išleista pui
kių, nepaprastai vertingų lietuviškų 
knygų! Jaudina puikūs meniniai - 
muzikiniai kelektyvai, taip pat, lietu
viškųjų bažnyčių lietuviškumas, kad 
ir ta pati Lietuvos trispalvė jose. Ir 
visa ta didelė, graži, nepaprastai 
reikalinga lietuviškoji veikla, palaiko
ma pačių dosniomis aukomis.

Žavus čia išeivijoje lietuviškasis 
jaunimas. Labai svarbu, kad išeivijos 
lietuviai moka visur išlaikyti ir 
išsaugoti lietuvišką dvasią. Visi mies
tai, kuriuose man teko buvoti naudo
jantis ypatingai nuoširdžia ir šilta 
globa, panašūs į mažas lietuviškojo 
tautinio meno galerijas.

- Kokia pagalba reikalinga okupuo
tai Lietuvai dabartiniu metu: finan
sinė, moralinė, politinė?

- Visos tos pagalbos formos yra 
pageidautinas, tiktai jas aš išdėsty- 
čiau atvirkštine tvarka, t.y. moralinę 
ir finansinę sukeisčiau vietomis. Dėl 
moralinės paramos jau pasakiau savo 
nuomonę anksčiau. Lietuvoje gyve
nantys lietuviai, turimose sąlygose 
puoselėdami savo nacionalinę kultūrą 
ir ją rūpestingai saugodami nuo 
lietuvio dvasiai svetimos ideologijos 
įtakos, labai norėtų kuo daugiau 
pažinti išeivijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, suvokti jų indėlį į bendrą 
mūsų tautos nacionalinės kultūros 
lobyną. 0 jis iš tiesų turi didelį svorį.

Kai svečiai aplanko savo gimines 
Lietuvoje, pastarieji visada labai 
džiaugiasi gautomis dovanomis, ir ne 
"Mūsų Pastogė" Nr. 6. 1988. 2. 15 į 

už jas gerbia savo gimines bei jais 
didžiuojasi. Tačiau rimtos materia
linės paramos yra reikalingi tie, kurie 
pogrindžio sąlygose dirba nepaprastai 
sunkų, tačiau labai svarbų darbą. Tai 
pasišventėliai, kurie tam darbui ne 
tiktai skiria visą savo laisvalaikį, 
kuklias savo pajamas, bet ir yra visada 
pasiruošę jam paaukoti ir patys save. 
Žinau atvejų, kur kai kurie jų, dėl 
Saugumo pravestų operacijų yra 
įklimpę į nemažas skolas.

- Ką manote apie laisvosios 
išeivijos lietuvių ryšius - asmeninius, 
kultūrinius, profesinius - su paverg
taisiais Lietuvoje?

- Šis klausimas man atrodo, dabar 
išeivijos lietuviams yra bene aktua
liausias. Buvo laikas, kai lietuvių 
išeivijoje vyravo labai priešiškas 
nusistatymas prieš ką tik prasidėjusius 
asmeninius ryšius su giminėmis Lietu
voje. Prisimenu, kaip tuo pasinaudojo 
sovietinė lietuviškoji spauda, įtikinė
dama savo skaitytojus, kokie amoralūs 
tie išeivijos lietuviai, kurie piktai 
puola pasinaudojančius galimybe ap
lankyti savo tėvus, seseris, brolius 
arba jų kapus Lietuvoje. Dabar ir čia, 
ir ten tokius privačius ryšius laiko 
visai normaliu dalyku. Išeivijoje, 
atrodo, niekas nekreipia dėmesio į tai, 
kad Lietuvą palyginti dažnokai aplan
ko išeivijoje gyvenantys lietuviai 
mokslininkai, tokiu būdu palaikydami 
mokslinius kontaktus su savo kolego
mis, gyvenančiais ir dirbančiais Lie
tuvoje. Tiktai meno žmonės dėl 
panašių kontaktų nesusilaukia prita
rimo.

Tas Vilniaus "apvalusis stalas", 
įsitikinau, Amerikoje ir iš dalies 
Kanadoje sukėlė didelę ir piktoką 
reakciją. Reikalas rimtas, todėl jį 
reikia labai rimtai apsvarstyti. Pyktis, 
emocijos tai dar nėra kelias į teisingą 
klausimo išsprendimą. Šiuo klausimu 
aš daug kur buvau išprovokuotas 
plačiau pasisakyti. Visur aš pabrė
žiau, jog dar neturiu jokios moralinės 
teisės išeivijos lietuvius ko nors 
mokyti arba jiems patarti. Galiu tik 
pasakyti tuo ar kitu klausimu nuomonę 
daugumos lietuvių, gyvenančių Lie
tuvoje.

Minėtais Vilniaus "apvalusis sta
las", manau, buvo "kampuotas", ir 
Lietuvoje tikrai niekas nepagalvojo, 
kad Mykolas D rungą ir kiti jo draugai 
iš JA V atvyko vesti derybų kaip kokie 
delegatai. Dar būdamas Lietuvoje tą 
informaciją, kurią išspausdino "Gim
tasis kraštas", ne tik aš, bet ir 
daugelis lietuvių suprato kaip privatų 
pokalbį. Manau, kad iniciatyva tokiam 
pokalbiui išėjo ne iš K GB arba partijos 
CK, o iš Kultūros fondo, kuris ką tik 
buvo įsteigtas ir kurio atsiradimą 
Lietuvos humanitarinė inteligentija 
vertina labai palankiai. Galbūt aš čia 
klystu, tačiau tikrai galiu patvirtinti, 
kad tikrieji Lietuvos patriotai visi 
kaip vienas man tvirtino, jog Lietuvai 
labai reikalingi kuo glaudesni ryšiai su 
užsienio lietuviais ir reikia tam 
išnaudoti visas galimybes. Jie nemato 
kokios nors grėmės mūsų visų bendrai 
Lietuvos išlaisvinimo idėjai ir pastan
goms ta linkme. Priešingai, visų jų 
nuomone tokie kultūriniai ryšiai labai 
sustiprintų lietuvišką dvasią pačioje 
Lietuvoje, išjudintų pasyvuosius ir 
abejinguosius. Žinoma, tokie ryšiai 
turėtų būti taip tvarkomi, kad 
suskaldyta tauta turėtų abipusę 
maksimalią naudą, o pavergėjas ir jo 
propaganda - jokios arba minimalią.

Bus daugiau.
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Prezidentas Reaganas Baltuosiuose rūmuose priima V. Skuodį

ĮSTEI O T AS MENO FONDAS

1988 m. vasario 16 dieną pagerbiant 
septyniasdešimtąją Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį, steigiamas Vin
co ir Genovaitės Kazokų vaizduoja
mojo meno fondas. Jo tikslas yra 
puoselėti lietuviškos kultūros aspek
tus vaizduojamajame mene.

Fondas susideda iš $10,000. kapita 
lo, kuris bus įjungtas, kaip specialus 
padalinys,! Australijos Lietuvių Fon
dą.

Kas antri metai, iš palūkanų už 
geriausius meno kūrinius, dailininkams 
bus skiriamos dvi premijos po $1,000, 
pirmenybę suteikiant kurmiui • lietu-* 
viška tema. ,

Kol Australijoje bus rengiamos 
Lietuvių Dienos, su dailės parodomis, 
premijos bus skiriamos Lietuvių 
Dienų metu. Jei Lietuvių Dienos 
nebebus rengiamos, premijos bus 
skiriamos dvimetinių dailės parodų 
metu. Jei Australijoje lietuvių daili
ninkų parodos nebebus rengiamos, 
premijos perkeliamos į JAV ir 
skiriamos bet kur išeivijoje gyvenan 
čiam dailininkui.

Viena $1,000 premija bus skiriama 
už geriausią tapybos ar grafikos darbą 
(dviejų matavimų), pirmenybę sutei
kiant darbui lietuviška tema, turint 
galvoje gamtovaizdį, portretą, na 
tiurmortą, abstraktą, žanrinį kūrinį 
bet kokioje medžiagoje.

Antroji $1,000 premija bus skiriama 
už geriausią skulptūros ar keramikos 
(trijų matavimų) darbą, pirmenybę 
suteikiant darbui lietuviška tema.

Jei kuriais metais teisėjų komisija 
neatrastų pakankamai gero meno 
kūrinio meniniu atžvilgiu arba stoko
jantį lietuviškumo temoje ar nuotai
koje, premija sulaikoma.

Teisėjų komisija sudaroma iš trijų 
narių.

a - pirmo nario - lietuvio 
menininko, meno istoriko, kritiko ar 
kultūrininko, turinčio nuovoką apie 
lietuviškas kultūrines apraiškas.

b - antro nario - menininko, 
meno istoriko, kritiko ar kultūrininko, 
pakviesto iš latvių ar estų bendruo 
menės, kaipo artimiausių lietuvių 
tautai, meninio objektyvumo bei 
tautiško sprendimo išlaikymui.

c - trečio nario vieno Kazokų 
šeimos atstovo, o tokiam nebesant, 
vieton jo, į teisėjų komisiją kviečia 
mas lietuvis kultūrininkas iš bet kokio 
krašto išeivijoje.

Vinco ir Genovaitės Kazokų vaiz
duojamojo meno fondas, įjungtas į 
Australijos lietuvių Fondą, aplinky-

Vincas Kazokas

bėms susidėjus, likviduojasi drauge su 
Australijos lietuvių Fondu.

a - arba susijungiant su kitais 
lietuviškais fondais bei įstaigom, 
turinčiom tokius pačius ar panašius 
^tikslus.

b - arba perkeliant jį į JAV 
lietuvių bendruomenę.

c - arba perkeliant jį į Nepri
klausomą Lietuvą.
Sąlygos premijai gauti:
1. - kūrinys turi būti sukurtas 
paskutinių dviejų metų bėgyje lietu
vio arba lietuviškos kilmės dailininko 
gyvenančio Australijoje.
2. - premiją skiriant pirmenybė 
teikiama kūriniui lietuviška tema, tuo 
pačiu pageidaujant atlikto šiuolaiki
niame stiliuje.
3. - kūrinys turi perteikti lietuvišką 
dvasią ar lietuvišką pasaulėjautą, 
arba atkurti vaizdą, asmenį ar 
situaciją realybėje, iliuzijoje, istori 
joje, mitologijoje, liaudies dainose, 
raudose, sakmėse arba pasakose.
4. - premija skiriama meninio vertin
gumo pagrindu.
Šiuo metu Fondo taisyklės ir nuostatai 
yra dar derinami su Australijos 
Lietuvių Fondo nuostatais, todėl 
mažų teisinių frazių pakeitimo dar 
galima tikėtis prieš Fondo įteisinimą

Genovaitė. Kazokienė
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Jurgris Janušaitis

Baigiantis 1987 metams spaudoje 
pasirodė mūsų bendrinių veiksnių 
sveikinimai lietuviškąja! visuomenei. 
Sveikinimai visų patriotiniai, kvie
čiantys bendram, vieningam darbui, 
ypač siekiant savajai Tėvynei laisvės 
ir nepriklausomybės.

Linkima visiems geros valios lietu
viams suglausti gretas netik visuome
niniame, kultūriniame gyvenime, bet 
ypač einant politinio gyvenimo keliu, 
besirūpinant Lietuvos laisvinimu.

Visi asmeniški ir veiksnių sveiki
nimai maloniai pradžiugino, manau, 
kiekvieną iš mūsų. Nieko nėra 
kilnesnio, gražesnio, kaip pagarba ir 
meilė žmogaus žmogui, veiksnio 
veiksniui ir visiems bet kokį kilnų 
darbą dirbantiems.

0 norint išlaikyti tautinę gyvybę 
svetimuose kraštuose, reikia ypatin
gai daug pastangų, daug darbininkų,
daug aukos ir lėšų.

Tad skaitydami sveikinimus ir 
linkėjimus, viliamės, kad šie, Naujieji 
metai lietuvikąjame gyvenime švytės 
gražiu sutarimu, visokeriopa pagarba 
ir talka visiems dirbantiesiems.

Ne paslaptis, kad praėjusiais metais 
PLB ir VLIKO vadovai neperdaug 
rodė meilės, pagarbos vieni kitiems. 
Praėjusiame PLB Seime, Chikagoje, 
buvo bandyta abu, taip labai reikalin
gus veiksnius, suartinti bendriems 
darbams, pagarbai ir lygybei veikloje. 
Deja, gaila, viltys nepasitvirtino. 
Pirmininkai suvažiavimuose, raštuose, 
pokalbiuose vis surasdavo priežasčių, 
aiškinančių nesutarimo esmę.

Štai lietuvių Bendruomenė praėjusį 
rudenį šaukė plačios apimties politinę 
konferenciją. Spaudoje buvo vieši 
kvietimai visiems mūsų politinį darbą 
dirbantiems veiksniams, organizaci
joms, net paskiriems asmenims? Taigi;-’ išstudijavę -VLIKO teigimus,- atvirai 
atrodo, tas kvietimas (gal ir atskirai 
raštu buvo kviečiamas) lietė ir 
VLIKĄ.Po konferencijos paaiškėjo, 
kad jo oficialūs atstovai konferenci
joje nedalyvavo. 0 vis tik labai gaila, 
kad mūsų toks svarbus veiksnys 
ignoravo LB pastangas.

Kai kurioje spaudoje VLIKO pirmi
ninkas net atvirai pasisakė apie tų 
dviejų veiksnių nesutarimą ir dalinai 
kaltė buvo metama LB adresu.

Ne šventi gal buvo ir PLB vadai, 
kartais padarę netaktą. Tad tokių 
įvykių akivaizdoje mes, eiliniai, 
visokeriopos veiklos rėmėjai, tikrai 
nuliūstame, kad lietuvis lietuviui, 
vadovaujantieji pagrindiniams veiks
niams, nepaspaudžia nuoširdžiai vieni 
kitiems rankos, nepakelia eidamas pro 
šalį kepurės, nesusėda prie vieno stalo 
atviram, nuoširdžiam išsikalbėjimui. O 1 
šiaip vis šaukiame - vienybės,

VASARIO 16 OJI IR DIALOGAS 
APIE ISTORIJĄ

Pasak ELTOS vedamojo, Lietuvoje 
tebeviešpatauja valdžios arogantiškai 
skelbiamas "Didysis Melas." Raudo
nosios armijos invazija 1918-tais 
metais tebevadinama "Tarybinės Lie
tuvos" įkūrimu. Tebenuduodama, kad 
Staino - Hitlerio pakto slaptieji 
protokolai neegzistuoja. Stalino 
agresija 1940-ais metais tebevadi
nama "Socialine revoliucija." Tebe
tvirtinama, jog tais pačiais metais 
įscenizuotas vieno sąrašo "rinkimų" 
farsas įteisinęs "tarybinę" valdžią, o 
tariamo "Liaudies seimo" marioneti
niai veiksmai užantspaudavę Lietuvos 
įjungimą į Tarybų Sąjungą.

Tačiau, tvirtina ELTA, valdžios 
brutalumas ir arogancija jau nebepa
jėgia nutildyti daugelio lietuvių, kurie 
viešai pasisako prieš savo tėvynės 
baudžiavą. Jie žino, kad pasauliniai 
įvykiai rutuliuojasi Lietuvai palankia 

vieningo darbo, sutarimo, nes to 
reikalauja Lietuvos laisvės vedamojo 
kova.!!!

Tad praėjusieji metai mūsų veiks
niams kėlė rūpesčių apie sugyvenimą 
ir bendrą darbą.

Visi bendriniai veiksniai - VLIKAS, 
PLB, KRAŠTŲ LB, ALTA, BALFAS 
išeivijai labai reikalingi. Tai kertiniai 
visokeriopos veiklos akmenys. Juos 
išeivijos lietuviai savo aukomis vis dar 
stipriai remia.

Grįžtant prie Lietuvių Bendruo
menės darbų plačiame pasaulyje, vis 
tik turime sutikti, ar norime, ar ne, 
kad ji atlieka milžiniškus darbus, 
esamose sąlygose, kultūrinėje, litua
nistinio švietimo, visuomeninio darbo 
ir politinės veiklos srityse. Kitų 
veiksnių veiklos sritys siauresnės, 
sakysime tik politika. Tuo tarpu, LB 
visuose kraštuose rūpinasi jaunimu ir 
minėtais darbais, kad lietuviškoji 
išeivija išliktų tautiniai gyva, kad 
ateinančiose kartose išliktų gyva 
Lietuva.

Tad ką žada šie metai mūsų 
veiksniams? Dabar dar sunku prama
tyti, kokiu keliu nueisime. Birželio 
mėnesio pabaigoje, Toronte, Kanado
je įvyksta PLB Seimas, į kurį, be 
abejo, suvažiuos atstovai iš viso 
laisvojo pasaulio. Jie atsiveš iš savo 
kraštų rūpesčius, jie spręs PLB veiklos 
ateities planus. Peržiūrės praėjusio 
Seimo nutarimus, ar jie buvo sąžinin
gai įgyvendinti.

Labai svarbu, kad Seimo atstovai 
neatvyktų tik pasisvečiuoti, bet kad 
atsivežtų būsimai veiklai planus.

PLB darbų plotmės nepaprastai 
didelės, reikšmingos, reikalaujančios 
aiškaus kelio, darbų krypties. Seimo 
atstovai turėtų dar kartą, gerai 

pasisakyti ir dėl būsimų su veiksniais 
santykių.

Vis tik per didelis liuksusas - kai 
kurių vadovaujančių asmenų metami 
kitiems kaltinimai, o tuo pačiu vyrauja 
asmeninės ambicijos, pykčiai, galuti
nai suardę visokeriopos veiklos ben
drus planus.

Taigi, atvertę Naujųjų metų veik
los knygos puslapius, bandykime į 
veiklos istoriją rašyti pozityvią veik
lą, kuri džiugintų tėvynėje kovojan
čius, išeivijos lietuvius, iki šiol taip 
nuoširdžiai rėmusius ir mūsų "didžių
jų" pastangas.

Pradėkime Naujųjų metų veiklą su 
viltimi, kad pareikšti šventiniai linkė
jimai būtų įgyvendinti praktiškame 
gyvenime ir kad atgimtų širdyse 
pagarba, meilė kitaip dirbantiems, 

' kitaip mąstantiems, bet to paties 
tikslo siekiantiems.

linkme. Jie jaučia, kad jiems pritaria 
jų tautiečiai. Ir jie yra tvirtai 
įsitikinę, kad ir "paskutinioji imperi
ja" anksčiau ar vėliau nueis buvusių 
imperijų keliu. Taip nusiteikę lietuviai 
pasitinka 70-ąsias savo nepriklau
somybės metines.

Artėjant 70-sioms nepriklausomy
bės atstatymo metinėms, dramatiškai 
pagyvėjo dialogas apie Lietuvos 
istoriją. Lapkričio 13 d. kalbėdamas 
Lietuvos dailininkų suvažiavime, LKP 
CK sekretorius L. Šepetys pareiškė, 
jog "atėjo laikas, kad mūsų moksli
ninkai iš esmės nušviestų buržuazinių 
istorikų suidealizuotą, savo kėslams 
pajungtą vasario 16 d. datą, atskleistų 
jos reakcinę reikšmę lietuvių tautai ir 
tuo apsaugotų kai kuriuos priešiškai 
propagandai patiklius žmones nuo 
anti- įstatymiškų veiksmų".

OKUPUOTOJE

LIETUVOJE
a** ‘ , ...

VILNIUJE IR KAUNE
Vilniaus radijas praneša, kad Vil

niaus ir Kauno vykdomieji komitetai 
paskelbė laikinas taisykles reguliuo
jančias viešas sueigas tuose miestuo
se. Taisyklės kalba apie sueigas, 
susirinkimus,, procesijas ir demon
stracijas gatvėse, aikštėse, viešuose 
soduose ir parkuose Vilniuje ir Kaune.

Valstybiniai organai, visuomeninės 
ir kooperatyvinės organizacijos, klu
bai, saviveiklos kolektyvai ir pavieniai 
asmenys gali paduoti tų miestų 
vykdomiesiems komitetams pareiški
mus ruošti tokias sueigas yra atmes
tas. Taisyklėse numatoma skundo 
procedūra jeigu vykdomas komitetas 
sueigai ruošti leidimo neduotų.

Taisyklėse sakoma, kad masiniai 
susirinkimai neturi peržengti esamų 
įstatymų reguliuojančių valstybės 
saugumą, viešą tvarką, piliečių teises 
ir jų juridinius interesus.

Matyti, tos taisyklės yra specialiai 
paskelbtos prieš Vasario 16 d. 
Nepriklausomybės šventę. Nežiūrint 
sovietinių propagandistų tvirtinimų, 
kad rugpjūčio 23 d. demonstracija 
jiems nebuvo staigmena, ji buvo 
organizuota iš anksto, jie turbūt 
nežinojo, kaip ją nuslopinti vadinamo
sios "glasnost" aplinkoje. Dabar gi 
viskas aišku: jei leidimas de
monstruoti yra gautas, viskas gerai, 
bet jeigu susirenkama be leidimo, 
milicija turi teisę įvesti tvarką, nes 
demonstracijos be leidimo yra už
draustos Kaune ir Vilniuje.

Neaišku, kodėl tos taisyklės yra 
laikinos. Gal bus koks bendras 
nutarimas visai Lietuvai? Ar galima 
demonstruoti Lietuvos miestuose?. 
Pagaliau, taisyklės mini tiktai gatves,' 
aikštes ir panašiai. Ar galima susirin
kti kapinėse pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę?

TREČIAS PUNTUKO BROLIS
Ilgą laiką didžiausiu Lietuvos 

akmeniu buvo laikomas garsusis Pun
tukas. Vėliau paaiškėjo, jog Skuodo 
apylinkėse, Barstyčių kaime, yra dar 
didesnis akmuo. Jis yra 12,7 metrų 
ilgio, 6,3 metrų pločio ir 5,2 metrų 
aukščio.

Neseniai sužinota, jog Kelmės 
rajone, Vileikių kaime yra trečias 
Puntuko brolis. Jis pavadintas Kriau- 
čiaus vardu, nes rastas prie siuvėjo 
Petro Jasulaičio sodybos. Ilgą laiką jis 
tūnojo jo tėvo žemėje, bet buvo 
nepastebėtas, nes ariant dirvą plugu 
jo nesiekdavo. Tik neseniai meliorato
riai, dirbdami buldozeriu, jį rado ir 
atkasė. Akmens ilgis 7,2 metrų, plotis 
- 6,8 metrų. Storis dar neišmatuotas.

ŽYDŲ "NUOPELNAI"
Eusejus Jacovskas, kurio oficialus 

titulas yra "Revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje ir Didžiojo Tėvynės karo 
dalyvis, istorijos mokslų kandidatas” 
parašė laišką "Tiesos" redakcijai. 
Laiške jis sako, kad vykstant šalyje 
revoliuciniam persitvarkymui, "tiesos 
ir viešumo sąlygomis, mūsų istorijoje 
neturi likti baltų vietų". Jis sako, kad 
prieš karą nemaža žydų gyventojų 
Lietuvoje dalis pritarė komunistams. 
Ši tendencija išliko ir pokario metais. 
Karo metu ”16-toje lietuviškoje 
šaulių divizijoje" kovojo 29 procentai 
žydų. E. Jacovskis yra pasipiktinęs dėl 
"neprotingo mėginimo nuslėpti tiesą 
apie žydų dalyvavimą mūšiuose"... ir 
apie tai, kad daugelis jų didvyriškai 
žuvo. Neseniai veteranų konferenci
joje buvo paminėtos įvairios tautybės, 
dalyvavusios kovose, o žydai buvo 
nepaminėti. Kai jis užprotestavo, jam 
nebuvo atsakyta. Toks ignoravimas 
užgavo jo jausmus...?

"Mūsų

TRUMPAI
IŠ VISUR

Liberalai įtikinančiai laimėjo rinki
mus į federalinį parlamentą Adelaidės 
rinkiminėje apygardoje, buvusiam 
emigracijos ministeriui darbiečiui Chris 
Hur f ord pasitraukus iš parlamento. 
Prie darbiečių pralaimėjimo daug 
prisidėjo rinkėjų nepasitenkinimas 
ministerio pirmininko R. Hawke re
miamu Telecom planu įkainuoti 

vietinius pasikalbėjimus telefonu pa
gal iškalbėtą laiką. Po rinkimų min. 
pirm. R. Hawke atsisakė remti šį 
Telecom projektą.

Vasario 8 d. iš federalinio par
lamento pasitraukė darbiečių partijos 
pirmininkas Michael Young, emigraci
jos etninių reikalų ir savivaldybių 
ministeris. Jis pasitraukė, sunkiai 
pergyvenęs opozicijos ir žurnalistų 
užsipuolimą dėl tariamo rinkiminio 
įstatymo sulaužymo, nors jam ir 
pasisekė įrodyti, kad minėtam įstaty
mui nebuvo nusižengęs.

Kanada svarsto planą įsigyti 12 
atomine energija varomų povande
ninių laivų, kad nors kiek atsvertų 
milžiniškas Sovietų pajėgas Ramią- 
jame vandenyne. K anados karo laivy
no viršininko viceadm. C. Thomas 
pareiškimu, sovietų Pacifiko laivynas 
turi 85 puolamuosius ir 30 rezervinių 
povandeninių laivų, iš jų bent 42 
varomų atominiu kuru. Pastarieji gali 
operuoti, negrįždami į bazę, kol turės 
maisto įgulai, t.y., bent 72 dienas, ir 
galėtų nutraukti Kanados susisiekimą 
jūra konflikto atveju.

Vasario 7 d. sovietai oficialiai 
rehabilitavo 20 bolševikų šulų, kurie 
1938*m. buvo Stalino likviduoti.kaip' 
liaudies priešai, po parodomųjų teis
mų. Rehabilituotųjų tarpe yra Alek
siejus Rykov ir Nikalojus Bucharinas.

Vakarų stebėtojų nuomone, Gor
bačiovui buvo ypač svarbu rehabi- 
lituoti pastarąjį, nes Bucharino eko
nominės teorijos panašios į "pere- 
stroikos" reformų planus.

"Glasnost" politikos išdavoje rusų 
spauda atskleidė per paskutinius 20 
metų besitęsiantį Dniepro užteršimą 
gyvsidabriu, kuris susektas buvo 
slepiamas nuo žmonių, kad nesukeltų 
panikos. Elektros lempučių fabrikas 
Smolenske leido nevalytą taršą į upę, 
ypač pakenkdamas Smolensko van
dens grynumui. Dar pernai daug vaikų 
užnuodyta, kai stambūs gyvsidabrio 
kiekiai pateko į pradžios mokyklos 
šiukšlių dėžes.

Smolensko ligoninės gydytojai slėpė 
ligos priežastį nuo vaikų tėvų.

Indų kariai, atvykę į Šri Lanką 
prižiūrėti paliaubų vykdymo tarp 
vyriausybės ir Tamilų sukilėlių, vis 
dar negali atsipalaiduoti nuo kovų su 
tamilais. Šiuo metu indų pajėgos Šri 
Lankoje siekia 55000 karių, bet 
artimomis dienomis nuspręsta jas 
padidinti iki 70 000.

Per potvynius Brazilijos Rio de 
Janeiro valstijoje žuvo 85 asmenys, 
kai permirkę kalvų šlaitai nuslinko ir 
purve palaidojo visą eilę pastatų 
neturtingųjų rajonuose.

Sovietų S-goje panaikintas iki šiol 
galiojęs įstatymas, kad KGB privalo 
ištirti anoniminius skundus prieš 
asmenis. Nuo dabar skundai turi būti 
pasirašomi, pridedant skundiko pavar
dę bei namų ir darbo adresus.

Žinoma, KGB nepriversta šio 
įstatymo laikytis ir gali "savanoriš
kai" tirti anoniminius skundus.
Pastogė" Nr. 6. 1988. 2. 15 pusi. 5
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DAR VIENA LIETUVIŠKA ŠEIMA

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ 

ORGANIZACINIS KOMITETAS
27 Rickaby Street, Croydon Park, SA 5(XW, Australia

PRANEŠIMAS

Mūsų turimomis paskutinėmis žinomis į III Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
iš Š. Amerikos numato atvykti apie 200 sportininkų ir 100 turistų. 
Atvykstančiųjų užjūrio sportininkų apgyvendinimas yra vienas iš didžiąusių 
organizacinio komiteto rūpesčių. Apgyvendinimo klausimus mes galėsime 
išspręsti tik su Adelaidės lietuvių pagalba. Būsime labai dėkingi, jei tie, kurie 
galėsite priimti Kanados ir JAV-bių sportininkus jau dabar praneštumėte apie 
tai organizaciniam komitetui telefonu 46 4775. Būsime labai dėkingi tiems, 
kurie priims bent po porą jaunuolių.

Švenčiant Lietuvos Tautinės Olimpiados 50 m. sukakti, buvęs jos dalyvis, 
vandensvydžio varžybų sidabro medalio laimėtojas, adelaidiškis Viktoras 
Ratkevičius padovanojo org. komitetui žaidynių vėliavą, kuriai kutus nupirko 
ir jais vėliavą apsiuvo Adelaidės lietuvių rankdarbių būrelio narės, o vėliavos 
koto viršūnei III P.L.S. žaidynių ženklą padarė Vyčio klubo garbės narys 
Balys Nemeika. Jiems reiškiame gilią padėką.

Pranešame, kad E. Taparauskui sutikus įsijungti į organizacinį komitetą, 
dabartinė jo sudėtis yra: Pirm. - J. Jonavičius, nariai - S. Urnevičius, A. 
Skiparis, R. Pocius, P. Andrijaitis, R. Sidabras, S. Visockis, V. Ramonaitis ir E. 
Taparauskas.

Netenka aiškinti, kad žaidynių suorganizavimas yra surištas su didelėmis 
išlaidomis. Org. komitetas maloniai kreipiasi į Adelaidės lietuvius neatsisakyti 
paremti mus savo aukomis. Aukos bus priimamos org. komiteto renginių metu 
ir kitomis progomis. Būkite malonūs įteikti savo auką prie aukų rinkimo 
staliuko sėdinčiam komiteto nariui.

Šeštadienį, sausio 23 d., Sydnejuje 
įvyko džiugi šeimos šventė. Savo 
vestuves atšventė Aidas Kubilius ir 
Ramona Karpavičiūtė. Aidas yra 
adelaidiškis, iš plačios Augustino ir 
Rusnės Kubilių šeimos. Savo miesto 
lietuvių tarpe, gerai žinomas kaip 
jaunimo veikėjas, scenos darbuotojas 
ir apskritai gabus organizatorius. 
Ramona Karpavičiūtė yra vietinė 
sydnejiškė, jaunesnioji iš dviejų Jurgio 
ir Danutės Karpavičių dukrų. Pasku
tiniu metu, taip pat, įsijungusi į 
lietuvišką veiklą Adelaidėje.

Kun. P. Martūzui vestuvines apei
gas atlikus St. Joachims bažnyčioje, 
iškilmių puotai jaunieji ir apie 140 
svečių susirinko į Sydnejaus Lietuvių 
klubo didžiąją salę. Nuotaika buvo 
puiki.

Jaunuosius yra įprasta sutikti su 
duona ir druska, bet šį kartą buvo 
pasinaudota kitokiu papročiu - tėvų 
jie buvo apibarstyti grūdais, ap
šlakstyti vandeniu ir - saldesniam 
gyvenimui 
medumi.

Netrūko gausių linkėjimų. Nemi
nint keliasdešimt sveikinimų telegra
momis ir laiškais, prideramus žodžius 
tarė Ramonos tėvas Jurgis Karpavi
čius, Aido teta ir krikšto motina 
Vingra Rupinskienė, Ramonos dėdė ir 
krikšto tėvas Vytautas Doniela, Aido 
tėvas Augustinas Kubilius, kun. Povi
las Martūzas, pamergių vardu (kurio
mis buvo Laura Karpavičiūtė - 
Belkienė ir Vicki Laukaitytė - 
Stašionienė) vyriausias pabrolis Ro
bertas Sabeckis ir, galų gale visus 
maloniai prisimindamas užbaigimo 
žodį tarė patsai Aidas. Vaišes 
sumaniai ir nepagailėdamas jumoro 
pravedė Jeronimas Belkus, Ramonos 
sesers Lauros vyras.

Aido ir Ramonos vedybos naujais

Jaunavedžiai Ramona (Karpavičiūtė) 
ir Aidas Kubiliai

lūpos buvo pateptos -

J. Jonavičius - pirmininkas

sporto Šventės n ug alėtoj ai

siūlais surišo dvi jau ir taip plačias 
gimines. Korespondentas nebegali 
išvardinti šeimų, kurios dabar tapo 
vienaip ar kitaip susigiminiavusios, 
nemėginant išskaičiuoti pavardžių,

Melbourno sporto klubo "Varpas" vyrų krepšinio komanda laimėjusi 38-ios 
Australijos lietuvių sporto šventės vyrų krepšinio pirmenybes.

O. Baužienei 84

užtenka tik pasakyti, kad dabartinis 
tinklas nesiekia tik (galbūt ?) Pertho 
ir Brisbanės. Bet žinoma, artimieji ir 
svečiai džiaugiasi ypač tuo, kad šitos 
visai lietuviškos vedybos dar labiau 
sustiprino giminystės rato stiprią 
tendenciją pasilikti tautinėse ribose.

Jaunieji apsigyvens Adelaidėje, kur 
Aidas jau turi savo namą. Žengus 
didelį ir svarbų žingsnį, linkime, kad 
Aidas ir Ramona gyventų ilgai ir 
saulėtai. Bet kartu maloniai tikimės, 
kad jie ir toliau savo jaunatvišku 
entuziazmu bei gabumais turtins 
lietuvišką veiklą.

vdn.

m.

Iš kairės klūpo: Edis Ragauskas (treneris), Dovydas Sadauskas, Saulius 
Balnionis ir Gintas Brazdžionis.
Stovi: Saulius Dagys, Petras Verbyla, Tomas Zdanius, Vadim Rossyen, Povilas 
Adomavičius ir Povilas Steel.

Vieną gražią, saulėtą šeštadienio 
popietę gausus draugų ir giminių 
būrys susirinko pagerbti ir drauge 
pasidžiaugti Onos Baužienės garbinga 
84 metų sukaktimi.

Šią moterį visi Australijos lietuviai 
gerai prisimena ir mini pačiais 
šilčiausiais žodžiais jau nuo 1948-ųjų 
metų. Tada, kai pirmieji laivai 
atplaukdavo su lietuviais emigrantais 
į Sydnejaus uostą, Ona Baužienė su 
savo vyru Antanu stovėdavo krante 
laukdami savo tautiečių. Laukdavo 
jų, o sulaukę padėdavo kuo galėjo.

Kam patarimais, kam geru žodžiu, 
visus globojo šių žmonių rūpestis ir 
dėmesys pirmomis taip sunkiomis 
naujo gyvenimo, nepažįstarfam kraš
te, dienomis. Atvykę visada žinojo, 
kad reikalui esant į šią šeimą kreiptis 
gali ir būsi išklausytas, suprastas.

Daugelį metų Ona Baužienė nenu
ilstamai vadovavo Sydnejaus lietuvių 
moterų draugijai.

Sydnejaus lietuviai su nuoširdžia 
meile sveikina Oną Baužienę gimta
dienio proga ir linki ilgų ir sveikų 
gyvenimo metų.

Gegutė

’’KO V O” SBO

Jaunučių krepšininkų treniruotės 
prasidės š. m. vasario 20 d. šeštadienį, 
2 vai. popietų, Condell Park. Dėl 
smulkesnės informacijos galima kreip
tis į E. Lašaitį telefonu 734 118.

Treneris Saulius Karpuška pasiry
žęs surengti berniukų ir mergaičių 
komandų turnyrą. Kviečiame treni
ruotis ir vyresnius berniukus.

RTO KLUBE

Š. m. kovo mėn. 20 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne įvyks metinis "Kovo” 
susirinkimas.

Sportininkų piknikas įvyks š. m. 
vasario mėn. 27 d.šeštadienį. Pradžia 
10 vai. ryto Cabarita Park, Cabarita. 
Gėrimus ir maistą bus galima įsigyti 
vietoje. Parke yra pastogė, baseinas.

Kviečiame senus ir jaunus paben
drauti su koviečiais, pasidalinti įspū
džiais iš praėjusios sporto šventės. 
"Mūsų Pastogė" Nr. 6. 1988. 2. 15

Nataliją ir Edvardą Karpavičius 
sveikiname sulaukusius pirmagimio.

"Kovo" valdyba ir sportininkai.

III Pasaulio Lietuvių Sporto Šven
tės išlakioms paremti, Jolanta Janavi
čienė, "Kovo" vardu, loterijai paau
kojo savo darbo keramikos vazą 220 
dolerių vertės.

Dėkojame Jolantai.

"Kovo" valdyba.
įsi. 6

FUTBOLAS

Į Australiją buvo atvykusi Jugosla
vijos Zagrebo futbolo komanda "Di
namo".

Pirmas rungtynes jugoslavai žaidė 
su Viktorijos valstijos rinktine. Šis 
susitikimas baigėsi rezultatu 6:0 
jugoslavų pergale.

Po rungtynių, "Dinamo" komandos 
treneris Miroslav Blazevič išreiškė 
savo nuomonę apie Australijos futbo
lininkus. M. Blazevič nuomone, 
Australija turėdama tokius varžovus 
kaip Izraelio ir New Zealand koman
das, neturi vilties patekti į artėjančias 
olimpines žaidynes. Bet... Blazevič 
pranašysčių "kamuolys į vartus"

nepataikė. Australijos olimpinė ko
manda Melbourne savo susitikimą su 
Jugoslavijos "Dinamo” vėliau baigė 
lygiomis - 1:1. 0 Sydnejuje trenerio 
veidas visai paniuro. Komanda, kurią 
buvo taip nuvertinęs, nugalėjo jugos
lavus rezultatu 3:1 !

Pasaulio šachmatų čempionas Gari 
Kasparov vasario 14 d. žaidė Simul
taną prieš dešimtį geriausių jaunųjų 
šachmatininkų.

Australiją atstovavo jaunių čem
pionas keturiolikmetis Lee Jones.

Visi žaidimo ėjimai buvo perduo
dami iš Maskvos ir iš kitų šalių G. 
Kasparovui (taip pat iš Sydney) 
kompiuterių pagalba.
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ŠAULIAI DARBO KELIU

Nauja Melboumo D.L.K. Vytenio šaulių kuopos valdyba:
Iš kairės: Genutis Žvinakis, Benius Kaminskas, Pranas Šukys, Onutė 
Szentimrey, Juozas Kvietelaitis, Viktoras Šukevičius ir Juozas Gylys.

Nuotrauka Prano Bartaškos
Šauliai veikia visuose laisvojo 

pasaulio kraštuose, kur yra daugiau 
lietuvių ir šioje organizacijoje lietu
vius jungia bendrieji tikslai, bei 
uždaviniai. Tiesa, ne visur šauliai rado 
vienodas sąlygas ir ne visur jie 
vienodai anksti įsikūrė.

Melbourne Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio šaulių kuopa palygi
nus vėlai įsikūrė, bet veikia pavyzdin
gai. Sausio 31 d. buvo sušauktas

administratorius Jonas Zonius, revizi
jos komisijos narys Juozas Jurgelaitis 
ir kuopos pirmininkas Juozas Kviete
laitis. Po kuopos pirmininko prane
šimo, buvo perskaitytas Vakarų 
Pasaulio Šaulių Sąjungos pirmininko 
Karolio Milkovaičio laiškas Melboumo 
DLK Vytenio Šaulių kuopai.

Valdybos pirmininku, slaptu balsa
vimu, vėl buvo išrinktas Juozas 
Kvietelaitis.

LIETUVAITĖ NU!SIRIRKO TEATRĄ

Guoda Petrauskaitė. kilusi iš taip 
garsios meną mylinčios šeimos, jau 
nuo pat atvykimo į Australiją svajojo 
įsigyti savo nuosavą teatrą.

Ir štai pagaliau jos svajonė išsipildė. 
Brisbaneje, greta artėjančios pasauli
nės parodos pastatų, Guoda nusipirko 
savo teatrą. Tai buvęs Ryalto teatras.

Šiuo metu teatre vyksta pertvarkymo 
darbeli, kurie turėtų baigtis jau kovo 
mėnesį.

į naujojo teatro atidarymą ruošiasi 
vykti Eva Kubbos, Irena Dambraus
kienė, Irena Reisonienė ir visi Surfers 
Paradise gyvenantieji lietuviai.

Pranešimas iš Adelaidės telefonu.
V įsario 11 dieną, po sunkios ligos mirė Česlovas Zamoiskis, buvęs ilgametis 

Adelaidės Apylinkės pirmininkas, ALB Seimo atstovas, L.K.V.S. "Ramovė" 
skyriaus steigėjas, visuomenininkas. Platesnis aprašymas sekančiame "M.P." 
numeryje.

Z AMOISKI UI

mirus, L.K.V.S. "RAMOVĖ" Adelaidės skyrius netekome vieno iš 
pirmųjų šio skyriaus steigėjo, ilgamečio jos pirmininko ir nuoširdaus 
"Ramovės" darbų rėmėjo.

Adelaidės " Ramovės" skyrius liūdi ir drauge reiškia gilią užuojautą 
velionies žmonai Onai, sūnui Augiui ir broliui Irviui.

L.K.V.S. "RAMOVĖ" Adelaidės skyrius.

pagerbdami

kuopos dvimetinis susirinkimas ir 
valdybos kadencijai užsibaigus, įvyko 

■ ir naujos valdybos rinkimai.
Susirinkimą atidarė kuopos pirmi

ninkas Juozas Kvietelaitis su šūkiu:
MAŽAS TASAI ŽMONĖMSGERA- 

DĖJAS, KURIS TEN LINKSTA, KUR 
PUČIA VĖJAS ! Jis dar pareiškė, kadį 
Melboumo namų salę kuopos nariai 
susirenka jau 20-tą kartą.

į garbės prezidiumą buvo pakviesti: 
kun. Dr. P. Dauknys ir Alisa 
Baltrukonienė, kuriuos susirinkimas ir 
patvirtino susirinkimui pirmininkauti. 
Sekretorium buvo pakviestas Benius 
Kaminskas.

Tylos minute pagerbė žuvusius ir 
mirusius šaulius. Pranešimus padarė 
kuopos kasininkas Juozas Gylys, 
"Lietuva - Lietuviams" leidinio

Valdybos nariais, pagal statutą, 
pusiau slaptu balsavimu išrinkti: 
Benius Kaminskas, Juozas Gylys, 
Onutė Szentimrey, Pranas Šukys, ir 
Viktoras Šukevičius, kandidatas - 
Genutis Žvinakis.

Moterų sekcijos vadove išrinkta 
Alfa Gylienė.

Revizijos komisijoje sutiko pasilikti 
Vincas Sidabrą ir Juozas Jurgelaitis, 
naujai išrinktas Juozas Padgurskis.

Buvo išklausyti susirinkimo narių 
pasisakymai, reikšmingi pasisakymai 
paimti dėmesin. Bendrai imant, susi 
rinkimas praėjo kultūringai ir geroje 
nuotaikoje. Sugiedojus visiems Tautos 
Himną, šauliai ir svečiai rinkosi į 
klubo salę prie moterų sekcijos 
paruoštų skanių užkandžių ir kavu

$ 10 aukojame "Mūsų Pastogei", Danguolė ir Arminas Šepokai

mirus, jos seserį Oną Miniotienę, sūnus Vytautą ir Jaunutį su šeima 
giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Salomėja Zablockienė, Perth.

—■

Mano mylimam vyrui

tės. D-vė.

§V. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

mirus, reiškiu padėką Newcastle Apylinkės valdybai, Diskusijų klubui, 
visiems lietuviams už gėles, išreikštas užuojautas ir dalyvavimą 
laidotuvėse.

"NIEKAS NĖRA UŽŽENGĘS į 
DANGŲ"

Ištikimiems Dievo tarnams, pirm 
Jėzaus pirmojo atėjimo, nebuvo duota 
jokių dangiškų pažadų; ir paties 
Viešpaties aiškiai pasakyta, kad iki 
tam laikui niekas nebuvo nuėjęs į 
dangų. Mes cituojame Jėzaus žodžius: 
"Ir niekas nėra užžengęs į dangų, kaip 
tik tas, kuris nužengė iš dangaus, 
žmogaus Sūnus." (Jono 3:13) Jėzaus 
apaštalai aiškiai suprato šitų žodžių 
reikšmę, nes Petras,kalbėdamas Sek
minių dieną apie ištikimąjį patriarką 
Dovidą, pasakė: "Nes Dovidas neuž
žengė į dangų." - Ap. Dabr. 2:34.

Daugelis mano, kad Enokas, kurį 
Dievas perkėlė, buvo paimtas į dangų,

tačiau taip nebuvo. Enoko "perkeli 
mas” gal buvo tik jo atėmimas be 
prityrimo mirties veikmės; o gal jis ir 
nematė žiaurios kitų mirties. Parašyta 
tik tiek, kad jis "neturėjo matyti 
mirties.”

Povilas 11-me skyriuje Ebrajams, 
priskaito Enoką prie praeities ištiki
mųjų, apie kuriuos pasakyta, kad jie 
"numirė visi." (Ebr. 11:5,13) 1 Mozės 
5:24 pasakyta, kad Enoko 'nebebuvo, 
nes Dievas atėmė jį." Panašų pareiš
kimą turime Jeremijo 31:15, kur 
parašyta apie Rakėlės numirusius 
kūdikius; pasakyta, kad "jų nebėra."

Taigi čia turime galutiną įrodymą, 
kad Enokas nenuėjo į dangų, kuomet 
buvo atimtas.

Mylj tieąą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bažins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Meedy Butkus.

□iiiiiiinuuaimiiuiiiiaiiiiiiiiiiiiiDiuiuiHiiiDiiiniiiHiiiaimHnuiicMimmmiianMNUiiaimmiMinonnMNinicniiHii

| ASMENINĖS DOVANOS

GIMINĖMS LIETUVOJE
i

Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
| naudingų dovanų.
f Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami oro 
| paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką.

| SIUNTINYS 12 - 1988 |
g Vyriškas arba moteriškas bliusonas - striukė, išeiginiai marškiniai, moderni 6 
= bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas arba moteriškas | 
| nertinis. .i
9 Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $330. 2I i| SIUNTINYS 14 - 1988 g
= Sportinis kostiumas "Adidas" firmos arba kitokios jei klientas pageidauja, | 
i vyriškas arba moteriškas, vyriški arba moteriški labai geros rūšies E 
= sportiniai batai, puiki bliuskutė. g
= Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250. |

5 Pasiunčiame ir pačių Klientų sudarytus siuntinius arba sudarome tokius 6 
| kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles. =
f Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu g 
Š paveldėtojui būdu. _ i
= Z. JLRAS, =

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. g
o □xiiiiuiiiiuiai;i:uiiuiia!iiiuiiimaii;iiiiiiiiicmiiiiniiiaiiHUiiuiiaiiiiuiiiiiiaiiiinuuiiaiiNMtHHiaiiiiiiuHiu3iiuiiih=

Daug: sužinosi 

skaitydamas

** Mūsų Pastogę”

TALKOS P A S K 0 L 0 S - P I G E S H Ė S I
Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams. .. 
Asmenines, garantuotos paskolos iki $ 10,000

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

........................

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 19 - 2 vai.

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

"Mūsų Pastogė" Nr. 6. 1988. 2. 15 pusi. 7

7



SYDNEJUJE
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QTVI

dalyvauti.

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETE

Latrobe Valley

MDS valdyba

A. Giniū-
Zinkų iki

A. Kramilius 
Tautos Fondo ižd.

Sydnejus

A. Kramilius
Lietuvių Bendruomenės astovas

Pavergtų Tautų Komitete

dienos.
visus gausiai 
proga susitikti su tais
kurie gali mums daug

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.

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. Iki 8 v. p.p. karštas patiekalas Ir šalti 
užkandžiai

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift"

Lithuanian Club Ltd.
P. 0. Box 205, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Ųr. Ę. Vingilis
Komiteto narys lėšų telkimui

’’Mūsų Pastogėje
"MŪSŲ PASTOGEI 

AUKOJO:

R. Kačerauskas Vic. $ 10
S. Dauginienė NSW $ 5

*Z. Sipavičius ACT $ 50
A. Vaičaitis Vic. $ 5
A.E. Rahdon Vic. $ 25
S. Bagdonas S.A. $ 5
K. Stankūnas NSW $ 5
L. Simanauskas Qld. $ 5
0. Karkauskienė NSW $ 5
P. Armonas NSW $ 25

NAUJI
TH.P." SKAITYTOJAI
V. Petrėnas - S.A.,
A. Koženiauskas - Vic., 
V. Levickis - Vic.

Po $ 50 - R. Lapinskas, NSW, Irena ir 
Algis Milašai, NSW, Vanda Žilins
kienė, A.C.T. a.a. Vlado Biveinio 
atminčiai, 0. A. ir Č. Zamoiskiai, S.A. 
ir $ 20, S. ir C. Dubinskai.S.A.

CANBERROJE
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

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 Hurba, vargonuos Justinas 
Ankus.

Tolimesnis minėjimas prasidės 1 vai. 
popiet Lietuvių klube. Paskaitą skai
tys Juozas Almis Jūragis. Programą 
aliks Gražina Zigaitytė - Hurba 
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 lr 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

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 (ėjimas bus tiktai su 
bilietais; vienam asmeniui $15, porai 
$25.

Norintieji dalyvauti prašome užsi
registruoti užsimokant pas 
ną, A. Savickienę ir J. 
vasario 14

Prašome 
Bus gera 
žmonėmis, 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Specialiai šauktame posėdyje Estų 
namuose, sausio 18 d. buvo patiektas 
32 puslapių memorandumas (Submis- 
sios), paruoštas Barrister Garry 
O, Gorman, kuris buvo priimtas 16-kos 
tautybių atstovų ir pasiųstas Austra
lijos Senato komitetui, kuris tyrinėja 
karo nusikaltėlių naujo akto projektą.

Šis memorandumas paremtas tvir
tais argumentais (rodytais pavyz
džiais, kiek žalingas ir pragaištingas 
šis naujas (statymas, kurį Australijos 
vyriausybei padiktavo maža žydų 
bendruomenės dalis. Šis (statymas yra 
vienašališkas ir vedąs prie skilimo 
Australijos piliečių tarpe ir antisemi
tizmo. -*■

Dėkingi esame advokatui Garry 
0,Gorman, kuris atidavė daug laiko 
ruošdamas šį memorandumą ir už tai 
atsisakė atlyginimo. Pažadėjo ateityje 
ginti mūsų interesus nuo komunistų ir 
jų bendrininkų sufabrikuotų kaltini
mų Australijos piliečiams.

SKAUTŲ "ŽIDINIO” NARIAMS.

"Židinio" sueiga ir pietūs (vyks 
vasario 21 a., sekmadienį, 2 vai., Šefų 
Dienos proga.

Kviečiami visi " Židinio" nariai ir jų 
bičiuliai dalyvauti. Pietų kaina $ 10 
asmeniui.

Apie savo dalyvavimą prašome pra
nešti telefonu Tamarai Vingilienei 
(602 6358) arba Algiui Dudaičiui (727 
9191).

Židinio" vadovybė

Sydnejaus šokių grupė "Sūkurys" 
kviečia visus, tiek jaunus tiek 
vyresnius, dalyvauti šiame ratelyje. 
Išsamesnę informaciją galite gauti 
pas Ireną Kaladienę tel. 888-6049. 
Repeticijos vyksta sekmadieniais, 6 
vai.p.p. Bankstowno lietuvių namuose.

1
D

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

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

Vasario 28 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p.

TURGUS
Puiki nuotaika, geri laimikiai

□

Kaina $5

□

a

Pirmadieniais
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas

5
5
5
2

Vasario 20 d. šeštadienį, 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., 
šeštadienį, 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.

Hobarto Apylinkės valdyba

TAUTOS FONDAS
PERTHE

Įvairiomis progomis per Tautos 
Fondo įgaliotinį Viktorą Skrolį perei
tų metų gale, gautos šios aukos 
Tautos fondui:
$45 - J. ir E. Petrukėnai, $25 - V. ir L. 
Skroliai, $20 - T. Kasputienė a.a. jos 
vyro Vinco atminimui, $10 - prof. Z. 
Budrikis, $ 5 - M. Lingienė vieton 
gėlių a.a. G. Gelažiui.

SYDNEJUJE

A. Ankienė senj. prisimindama amži
nybėn iškeliavusi, nepakeičiamą "Mū

O

= 
5

sų Pastogės" redaktorių Vincą Kazo
ką ir šviesios atminties inž. Vytautą 
Bernotą, jų atminimui skiria Lietuvos 
laisvės reikalams $100.
Ačiū visiems už nevystančias gėles.

MELBOURNE
Primename mieliems choristams, 

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.)

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

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

J. Petrašiūnas
Pensininkų Sąjungos valdybos 

pirmininkas

IEŠKO

Zoja Jankovics gyvenanti Latvijoje 
nori surasti savo puseserę, kuri jos 
manymu, greičiausiai yra ištekėjusi už 
lietuvio ir gyvena Australijoje. Puse- 
serės vardas - Helena, tėvo vardas - 
Leonids.

Žinantys apie Heleną prašome 
rašyti:

Mrs. I. P. PLISIS
69 Elwood Blvd. Toronto, Ont.

M5N 1G9.C A NADA_______
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