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EDIDĖJA ĮTAMPA LIETUVOJE

Lietuvcvos žmogaus teisių ir patriotinio sąjūdžio atstovai painformavo 
Pasaulio 1 Pabaltiečių Tarybos biurą Strasbourge apie didėjančią įtampą 
Lietuvoje,ė, ryšium su planuojamu Vasario 16-osios minėjimu. Paskutinėje 
sausio savaitėje, saugumo pareigūnai iškvietė visus katalikų vyskupus, kunigus 
bei vikanrus ir jiems įsakmiai uždraudė naudoti bažnyčių patalpas bei 
šventoriiius ne religiniams tikslams. Du vyskupai, Kaišiadorių vyskupas 
Vincentaas Sladkevičius ir Telšių vyskupas Antanas Vaičius, neatsiliepė į jų 
kvietimusis.

Šiuo maetu, Vilniaus įmonėse, institutuose ir mokslavietėse kompartija 
šaukia susisirinkimus, kurių vienintelis tikslas sulaikyti žmones nuo dalyvavimo 
minėjime. . Tik privatūs susirinkimai padeda atkreipti žmonių dėmesį į 
ruošiamas s manifestacijas. Lietuvos KP Centro Komitetas paskelbė 
atsišaukimaną, kuriame sakoma, kad bet koks dalyvavimas Vasario 16-tos 
minėjime yra "antisovietinis aktas”. Darbo žmones reikia mobilizuoti prieš 
"nacionalitlistinius prietarus" ir prieš "religinių fanatikų" planuojamas 
"provokaacijas".

Vasarioio 5 d. Vilniuje netikėtai apsilankė Andriejus Gromyka, aukščiausios 
Sovietų T Tarybos Prezidiumo pirmininkas. Anot TASSO, jis pareiškė, kad 
sovietinė v valdžia Lietuvoje "niekad nebuvo tokia stipri kaip šiandien." Jis 
pridūrė, k<kad gal yra pora "kliedinčių, kurie dar to nesuprato", bet juos 
"išgydys g;gyvenimas."

Vasario o 6 d. vienuoliktą valandą ryto, du vyrai užpuolė Nijolę Sadūnaitę 
Vilniaus ssenamiesčio gatvelėje, netoli šv. Onos bažnyčios, ir ją brutaliai 
sumušė. JJi tebesiskundžia dideliais skausmais, bet jos vidiniai organai 
nesužeisti.i. Žmogaus teisių ir nepriklausomybės sąjūdžio narių nuomone, tai 
dar vienaas partijos ir saugumo aparato bandymas įbauginti Sadūnaitę.
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ĮTIKI NČI ŲJŲ RE R SEKI O JI MAS

Lietuvių Ii Informacijos Centras praneša, kad Vakarus pasiekė Alvydo Vainoro 
iš Lazdijųjų pareiškimas, kuriame jis protestuoja prieš tikinčiojo jaunimo 
grupelės ppersekiojimą ir jam asmeniškai paskirtą neteisėtą piniginę pabaudą 
už dalyvaavimą Aušros Vartų atlaiduose. Pateikiame pilną tekstą.
TSRS Cenntro Komitetui

Nuorašai:
Teisingumoo Ministerijai
Lietuvos V Vyskupams ir Vyskupijų Valdytojams
Nuo Alvyqzdo Vainoro, gyvenančio Lazdijuose, Komjaunimo 48

PAIREIŠKIMAS

1987 lapkrričio 15, sekmadienį, 4:30 vai., Lazdijų autobusų stotyje susirinko 
tikinčio jaaunimo grupelė, apie trisdešimt asmenų, kad nuvykus į Vilnių 
galėtume ddalyvauti Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose. 
Primenu, kaad ši jaunimo grupė į atlaidus vyko tėvams sutinkant. Grupėje buvo 
ir keletas . suaugusiųjų, jų tarpe parapijos darbuotojas Alvydas Vainoras. 
Mums susiririnkus prie Lazdijų autobusų stoties, jau laukė nepilnamečių reikalų 
inspekcijose viršininkė Valė Jakulevičienė ir Lazdijų vidurinės mokyklos 
direktoriaaus pavaduotojas Jonas Malinauskas. Vėliau, mokytojas Jonas 
Malinauskaas ėjo į autobusų stoties dispečerinę. Ten užgesinęs šviesą, stebėjo 
grupę atpaažinimo tikslais. Autobusas išvyko 5 vai. Kartu su grupe, įsėdo ir 
direktoriauus pavaduotojas Jonas Malinauskas. Nepirkdamas bilieto, važiavo iki 
Žerijų mieestelio. Vėliau sužinojome, kad nuo Žerijų atgal į Lazdijus parvežė 
mokytojas s Gorbchovenka. Nuvykus į Vilnių ir išlipus iš autobuso, 
slapstydammasis už kolonų, grupę sekė mus vežęs autobuso vairuotojas. 
Sugrįžus į į Lazdijus, 21:40 vai. pasitiko tikinčiuosius Gorbchovenka ir 
direktoriauus pavaduotojas Jonas Malinauskas.

Jau 1987'7 lapkričio 16 d. prasidėjo mokinių nuodugni apklausa. Kur, kada, 
kokiu tikslu u važiavote į Vilnių ir panašiai. Keliolikai dienų praslinkus, Lazdijų 
vidurinės mmokyklos septintos "d” klasės auklėtoja Snieguolė Vilgodskaitė 
pareikalavo :o užpildyti vardines anketas, kuriose buvo šie klausimai: Kas einate 
į bažnyčią? ? Ką veikiate bažnyčioje? Dėl ko einate į bažnyčią? įpareigojo į 
tuos klausimimus atsakyti sąžiningai, be jokių melagysčių, pasirašant savo vardą 
ir pavardę. L Lapkričio 11 d. mane iškvietė Lazdijų miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkasas Greiza. Apklausinėjant apie įvykį, apkaltino organizavimu išvykos 
į atlaidus i ir liepė pasirašyti po jų kaltinamu aktu. Pasirašyti atsisakiau, 
kadangi jojokio nusikaltimo nepadariau.Tada perdavė šį reikalą spręsti 
administracicinių nuobaudų eismo komisijai, vadovaujamai Leonovagovo, 
Lazdijų rajojono vykdomo komiteto pavaduotojui. Ši komisija mane nubaudė 50 
rublių baudida. —

Pasirašo:
Vainoras, Alvydas 
1987 gruodžio 10 d.

M. Gorbačiovo pradėtos reformos 
nepalietė ateistų veiklos. Kompartija 
ir toliau remiasi "moksliniu" ateizmu. 
1987 m. gruodžio pradžioje Vilniuje 
buvo surengta dvi dienas trukusi 
metodinė konferencija moksleivių 
ateistinio auklėjimo efektyvingumas". 
Lietuvos kompartijos centro komiteto 
sekretorius L. Šepetys padarė 
pranešimą apie materialistinės moks
leivių pasaulėžiūros formavimą, ate
istinio auklėjimo teoriją ir praktiką, 
kraštotyrinės medžiagos panaudojimą 
šiems tikslams. Gruodžio 15-16 d.d.

Vilniuje įvyko kita konferencija 
"Ekspansionistinės tendencijos da
bartinio Vatikano ideologijoje bei 
politikoje ir ateistinio darbo uždavi
niai". įvadiniu žodžiu konferenciją 
pradėjo Lietuvos "Žinijos" draugijos

pirmininko pavaduotojas J. Grigonis. 
Maskvietiškam ateizmui tarnaujančius 
pranešimus padarė; Lietuvos kompar
tijos centro komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus lektorius J, Saka
lauskas, Maskvos tarprespublikinio 
instituto Vilniaus skyriaus direktorius 
S. Kraujelis, Vilniaus universiteto 
ateizmo katedros vedėjas J. Mačiulis, 
Vilniaus pedagoginio instituto rekto
rius J. Aničas, Lietuvos mokslų 
akademijos filosofijos katedros vedė
jas J. Mincevičius, Lietuvos mokslų 
akademijos filosofijos, sociologijos ir 
teisės instituto skyriaus vadovas B. 
Kuzmickas bei kiti propagandistai. į 
klausimus atsakinėjo prie Sovietų 
Sąjungos ministerių kabineto veikian
čios religinių reikalų tarybos įgalio
tinis okupuotai Lietuvai Petras Ani- 
lionis.

ESTI JOJE
Pasaulinės Pabaltiečių Tarybos In

formacijos Biuro žiniomis (Strasbour- 
gas, 1988.II.2), estai paskelbė opozi
cinę partiją, kurios tikslas yra 
"atstatyti laisvą ir nepriklausomą 
Estiją." Naujai įkurtoji opozicinė 
partija dabar veiktų prieš valdančią ir 
esančią vienintelę teisėtą partiją 
krašte - Estijos komunistų partiją. 
Naujai įkurtos opozicinės partijos 
programą pasirašė šešiolika estų, 
daugumoje buvusių politinių kalinių ir 
veikėjų už žmogaus teises.

Iš Estijos, per Švediją, gautomis 
žiniomis, opozicinė partija buvo 
įkurta 1988 m. sausio 22 d. Savo 
programoje opozicinė partija skelbia 
estų kalbą esančią oficialia respubli
kos kalba ir reikalauja, kad būtų 
garantuoti laisvi rinkimai, pilnos 
žmogaus teisės visiems estams ir 
Estijos etninėm mažumom ir šalia 
valstybinės ekonomijos, galėtų laisvai

veikti privati prekyba ir sveikatos 
drauda.

Opozicinės partijos programoje, 
taip pat, siekiama Estijos piliečiams 
atlikti karinę tarnybą Estijos res
publikos teritorijoje ir estiškai kal
bančiuose daliniuose, Estijos respubli
kos atstovavimo Jungtinėse Tautose ir 
diplomatinės reprezentacijos užsie
nyje, apsaugoti aplinką, pakelti moks
lo lygį, sveikatos globą ir pakeisti 
režimą kalėjimuose.

Naujos opozicinės partijos paskelb
ta programa nesiskiria nuo anksčiau 
Estijoje skelbtų žmogaus teisių ir 
tautinių grupių reikalavimų. Tačiau 
pirmą kartą viešai pareiškiamas jos 
įkūrimas ir apibūdinama jos opozicinė 
veikla.

Vasario 1 d. pasirašęs opozicinės 
partijos programą Keiki Ahonen buvo 
areštuotas.
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KAS ATSIEKTA,

Pradedant Naujus Metus mes turime 
polinki susimąstyti, peržvelgti praei
tųjų metų didžiuosius įvykius ir 
atsiektus darbus, apsvarstyti naujųjų 
metų rezoliucijas, ruošti planus.

Australijos Lietuvių Bendruome
nėje 1987 metai atžymėtini kaip 
Jaunimo Kongreso ir Krikščionybės 
Jubiliejaus metai. Kiekviena iš mūsiš
kių bendruomenių atšventė bei per
gyveno šias šventes savitai, kai 
kurios, kaip Melbournas, Sydnejus ir 
Adelaidė, suruošdamos didelio masto 
renginius, kitos kiek kuklesnius.

Tačiau, tikiu, kad ir pačios tolimo
sios kolonijos, kaip Perthas, Hobartas 
ir Brisbane, kad ir iš toliau stebė
damos Jaunimo Kongreso eigą, pajuto 
stiprų lietuviškumo pulsą mūsų ben
druomeniniame gyvenime.

Deja, ne visi įvykiai paliko mums 
malonius prisiminimus.
Tariamųjų karo nusikaltėlių paieškos 
metai. Nacių medžioklės agitacija 
sukėlė mūsų bendruomenei daug 
rūpesčio. Krašto valdybos pastangos 
apginti šią bylą ne kartą buvo 
aprašytos spaudoje ir detalių vėl 
neminėsiu, tačiau K. V. didelis 
dėmesys šiam reikalui matosi iš 
Krašto valdybos korespondencijos 
šiuo reikalu. Metų bėgyje, Krašto 
valdyba 12 kartų kreipėsi šiuo reikalu 
laiškais, memorandumais ir pareiški
mais į Australijos valdžios pareigūnus 
bei parlamentarus. Viso buvo išsiun
tinėta virš trijų šimtų laiškų.

Šalia raštiškų pasisakymų buvo 
asmeniškai šiuo reikalu tartasi su 
keletu vyresniųjų parlamentarų, Mel
bourne bei Canberroje.

Svarbiausieji pasitarimų punktai 
lietė sovietų tariamosios medžiagos 
nepriimtinumą, pabrėžiant faktus apie 
sovietų falsifikavimo būdus, ir jų 
vedamą diskreditacijos veiklą prieš 
Rytų Europos išeivius.

Prie mūsų bendruomenės gero 
vardo apgynimo, žmogaus teisių ir 
sąžinės kalinių Lietuvoje gynybos, ir 
aplamai Lietuvos bylos kėlimo, prisi
dėjo mūsų didžiųjų Apylinkių ben
druomenių valdybos, savo rezoliuci
jomis, viešais pareiškimais ir laiškais 
parlamentarams.

Nors lietuvių bendruomenė, palygi
nus su kitomis etninėmis bendruome
nėmis Australijoje, yra viena iš 
mažiausių (pagal paskutinį aprašymą 
yra likę tik 5436 asmenys gimę 
Lietuvoje), mūsų pastangos politinėje 
bei kultūrinėje veikloje yra gana 
didelės.

Ypatingai, sąryšyje su karo Nu
sikaltimo įstatymo pravedimu, manau 
kad lietuvių veikla buvo gana 
įtakinga.

Žinoma, būtų kiek klaidinga galvo
ti, kad tariamųjų karo nusikaltėlių 
klausimas sukėlė rūpestį tik mūsų 
bendruomenėje ir kad tiktai mūsų 
bendruomenės pastangomis buvo vis 
kas atsiekta.

į tai reagavo dauguma išeivių iš 
sovietų okupuotų kraštų, jų tarpe 
latvių, estų ir ukrainiečių bendruo
menės. Sovietų gudri taktika atsiker
šyti savo kritikams išeivijoje apšau
kiant juos nacių nusikaltėliais, susi
laukė kritikos net iš daugelio žur
nalistų bei politikų.

Turint omenyje, kad politinę akciją 
vedant mažumos balsas retai pasiekia 
politikų ausį, Krašto valdyba darė 
pastangas sustiprinti bendravimą 
tarp baltiečių ir kartu įjungti ukrai
niečių bendruomenę į bendrą politinės 
veiklos darbą.

Australijos Baltų bendruomenės 
stovi kiek geresnėje padėtyje, negu 
JAV, turėdamos Centrinių Komitetų 
nuožiūroje stiprų politinį vienetą, 
būtent Baltų Tarybą (BCA), kuri 
pastaruoju metu labai efektyviai 
pristato Pabaltijo laisvinimo rezoliu- 
"Mūsų Pastogė" Nr. 7 1988. 2. 22 j

KAS PLANUOJAMA

cijas Parlamente ir turi valdžios bei 
opozicijos partijų pasitikėjimą.

Paskutiniu laiku Krašto valdyba 
Senato Komitetui Sovietų parodomai 
medžiagai įvertinti pasiuntė išsamų 
pareiškimą.

Senato Komitetui paskyrus Vasario 
1-mą ir 2-rą dieną viešam apklausinė

jimui , visi trys Baltų Centriniai 
Komitetei nutarė atsikviesti ekspertą 
iš JAV, kuris galėtų asmeniškai iš 
savo patirties paaiškinti Senato Ko
mitetui apie sovietų teisines sistemos 
defektus ir sovietų politinius kėslus 
prieš išeivius.

Buvo tartasi dėl adv. I. Berzinš ar 
adv. P. Žumbakio pakvietimo. Abu 
teisininkai yra pasižymėję JAV kaip 
prityrę OSI bylų gynėjai. Adv. 
Berzinš ne kartą vyko į Sovietų 
Sąjungą įrodomosios medžiagos bei 
liudininkų paieškai, adv. Paulius 
Žumbakis JAV pasireiškė kaip vienas 
iš steigėjų "Americans for Due 
Process" organizacijos.

Dėl didelės darbo naštos, I. Berzinš 
negalėjo atvykti į Australiją (bet P. 
Žumbakis, mums paprašius, sutiko 
atvykti. Krašto valdyba su Baltų 
Tarybos pagalba koordinavo šį Žum
bakio vizitą ir dalyvavimą viešame 
Senato apklausinėjime.

Sydnejaus Apylinkės valdyba suor
ganizavo adv. P. Žumbakio viešą 
pranešimą Sydnejaus Lietuvių klube, 
kuris praėjo labai sėkmingai pritrauk
damas apie 200 klausytojų iš veik visų 
rytų Europos bendruomenių. P. Žum
bakio vizitas buvo plačiai pristatytas 
medijoje, tuo atkreipdamas viešosios 
publikos dėmesį mūsų bylai.

Labai malonu, kada Krašto valdyba 
gauna paramos iš baltų ir ukrainiečių 
ir bendromis jėgomis bando atremti 
sovietų dezinformaciją apie mūsų 
tautiečius. Gaila, tačiau, kad kai 
kurie iš mūsų pačių tariamų politinių 
ekspertų prisideda prie dezinformaci
jos skleidimo, pateikdami klaidingą 
informaciją apie Baltų Tarybą ir 
Krašto valdybą.

Užuomina, kad Krašto valdyba bei 
Baltų Taryba sutinka su naudojimu 
sovietų kaltinamosios medžiagos 
australų teismuose, yra didelis apsi- 
lenkimas su tiesa. Tiek Krašto 
valdyba; tiek ir Baltų Taryba yra 
pasisakiusi ne vieną kartą apie 
sovietų įrodomosios medžiagos klas
tingumą ir nepatikėtinumą.
3 Visi opozicijos pristatyti pakeitimai 
Karo Nusikaltėlių Įstatymo debatuo
se parlamente buvo pirmoje vietoje 
pateikti Baltų Tarybos, koresponden- 
ciniu bei asmeniniu būdu jų veda
muose pasitarimuose su opozicijos 
parlamentarais.

"Mūsų Pastogės" Nr. 1-2, 1988 
paraginimas Baltų Tarybai "įsijungti į 
naudingą darbą" yra įžeidimas ir 
geriau tinka patiems kritikams, nes 
Baltų Taryba lygiai kaip ir Krašto 
valdyba tą darbą be atvangos dirba 
nuo pat Menzies raporto pasirodymo.

Priekaištas tame pačiame straips
nyje kad "tik pačiu paskutiniu 
momentu Krašto valdyba susi; griebu
si" prisidėti prie šios akcijos yra visai 
neteisingas, nes Krašto valdyba nuo 
pat savo kadencijos pradžios aktyviai 
veikia šioje srityje.

Nepretenduoju į pranašų eiles ir 
negaliu pasakyti kokios bus pasėkos 
įsi. 2"

Karo Nusikaltimų (statymą pravedus. 
Tačiau šiame kritiškame laikotarpyje, 
Krašto valdybos ir Baltų Tarybos 
pastangos bus ir toliau nukreiptos 
mūsų bylos gynybai, ypač atmetimui 
sovietų įrodomosios medžiagos.

Šiuo momentu, mums svarbu suži
noti kur stovi Australijos demokratų 
partija, nes pravedant įstatymą Sena
te jų balsas bus lemiamas. ALB K. V., 
A.B.T. o, taip pat,ir latvių Centrinio 
komiteto nariai daro pastangas susi
siekti su kai kuriais australų demo
kratais pasitarti šiuo klausimu.

Šalia politinės veiklos, šiais Austra
lijos jubiliejaus metais Krašto valdyba 
pramato daug darbo kultūrinėje ir 
visuomeninėje sferoje.

Sąryšyje su Australijos 200 metų 
Jubiliejumi, Australijos lietuviai stato 
paminklą Canberroje, tai graži Au
stralijos lietuvių dovana Australijai, 
kuri įamžins mūsų vardą visam laikui 
šioje žemėje. Tikiu, visi tautiečiai 
prisidės prie šio projekto savo įprastu 
dosnumu, nes mintis yra tikrai kilni ir 
verta visų paramos.

Jaunimo Kongresas pakėlė tautinę 
nuotaiką jaunimo tarpe ir uždegė norą 
įsijungti į platesnę lietuvišką veiklą. 
Kad šis impulsas neišblėstų, reikia 
dabar pradėti jaunimą užangažuoti 
visuomeniniam darbui. Mes visi sutin
kame su mintimi, kad mums reikalin
gas pasiruošimas. Tuo planuojame 
pravesti vadovams kursus.

Pirmieji tokie kursai Krašto valdy
bos bus pravesti Melbourne, talkinant 
Melbourne Apylinkės valdybai. Bus 
raginamos visos Apylinkių valdybos 
šiais metais pravesti panašius kursus.

Mokomoji medžiaga bus Krašto 
valdybos paruošta ir pristatyta vieti
niams kursų vadovams

Kitas svarbus projektas bus prista
tytas per vadovų suvažiavimą š. m. 
balandžio 16-17 d. Melbourne, būtent, 
mūsų bendruomenės inkorporavimo 
klausimas. Šį projektą bendrom dis
kusijom pristatys buvęs Krašto valdy 
bos pirmininkas Vytautas Neveraus- 
kas. šiame suvažiavime yra kviečiami 
dalyvauti Apylinkės valdybos ir visų 
organizacijų pirmininkai, ALB Tary
bos nariai ir PLB Seimo nariai. Bus 
aptarta PLB Seimo reikalai ir mūsų 
įnašas į Seimo programą.

Į Seimą vyksta sekantys asmenys: 
Vincas Augustinavičius, Algirdas Du- 
daitis, Matas Gailius, Elena Jonai
tienė, Genovaitė Kazokienė, Vero
nika Koženiauskienė , Kęstutis Lyni- 
kas, Vytautas Neverauskas, Janina

£>A VE R O T IJ TAUTŲ
Viktorijos Pavergtų Tautų Komite

to iniciatyva, į Australiją atvyksta 
žymus rašytojas Mikalojus Tolstojus. 
Tai autorius keletos knygų, tame 
tarpe, ir "The Minister and the 
Massacres" (1986), kurioje autorius 
aprašo niekšišką ir žiaurų Britanijos 
ministerio pirmininko Me. Millan 
elgesį, kurio įsakymu iš britų okupuo
tos Austrijos, buvo prievarta žiauriai 
mirčiai, Tito ir Stalino budeliams 
atiduoti tūkstančiai nekaltų kazokų ir 
Jugoslavijos piliečių. Aprašomi įvykiai 
vykę 1945 m. Mikalojus Tolstojus yra 
kilęs iš garsios rusų rašytojo klasiko 
L. Tolstojaus šeimos. Yra gimęs 1935 
metais Anglijoje, ten baigė mokslus, 
ten ir gyvena.
Sydnejųje N. Tolstojus skaitys paskai
tas ir atsakinės į klausimus. Šis 
susitikimas įvyks kovo mėn. 11 d. 7.30 
vai. vakaro Croatų klubo patalpose, 
Punchbowl Rd. ir Canterbury Rd. 
kampe, patalpose, kuriose anksčiau 
yra buvęs Sundowner hotelis.

Neoficialiai sužinota, kad Senato komisija, ištyrus sovietų įrodomosios 
medžiagos teikimą tariamų karo nusikaltėlių bylose, nutarė, kad:
1. Visi sovietų liudytojai privalęs atvykti į Australijos teismus patys.
2. Sovietų pateikiami įrodymų dokumentai bus imami dėmesin tik kada jų 
tikrumą patvirtins kiti įrodymai iš neutralių šaltinių.

Vabolienė ir Algis Žilinskas. Taip pat, 
vyksta Krašto valdybos pirmininkė 
Dana Baltutienė ir ALJS pirmininkas 
arba jo pavaduotojas.

Seime, kuris įvyks 28-29 dienomis 
Toronte, bus renkama nauja PLB 
valdyba, bus nustatytos tolimesnės 
bendruomenės veiklos gairės ir aptarti 
kiti mūsų bendruomenei svarbūs 
klausimai.

Prieš PLB Seimą 25-27 birželio, ten 
pat Toronte, įvyks Pasaulio Lietuvių 
Kultūros Kongresas kur bus peržiūri
mas ir įvertinamas lietuvių bendruo
menės kultūrinis gyvenimas, ypatingą 
dėmesį kreipiant į lietuvių kalbos 
išlaikymą, lietuviškos kultūros kūrybą 
ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą.

Tuoj po PLB Seimo, Hamiltone 
įvyks Tautos Šokių Šventė. Ši šventė 
paprastai pritraukia po keliolika 
šimtų šokėjų iš Šiaurės Amerikos Ir 
tūkstančius žiūrovų iš viso pasaulio. 
Tad kviečiu Australijos lietuvius 
nepraleisti šio mūsų kultūros puoselė
jimo laikotarpio. Grupinė kelionė ( 
Torontą per Los Angeles ir Chikago o 
taip pat atgal gana pigi, tik $A 1500. 
Išvyka numatyta, apie 20-tą birželio.

Spalio mėnesį yra numatyta pasi
kviesti, neseniai iš okupuotos Lietu
vos į JAV atvykusį garsų disidentą 
prof. V. Skuodį pravesti mūsą 
bendruomenei ciklą paskaitų.

Metų pabaigoje, visi Australijos 
keliai lydės mus į Adelaidę kur įvyks 
3-sios PL Sporto Žaidynės ir kartu 
Lietuvių Dienos. Žaidynės žada 
pritraukti daug jaunimo iš užjūrio, 
kurie kartu prisidės ir prie Lietuvių 
Dienų programos praturtinimo.

Žvelgdama į mūsų šiuometinius 
planus iš optimistiško taško, pramatau 
daug giedrių prošvaisčių mūsų ben
druomeniniame gyvenime. Linkiu vi
siems tautiečiams pozityviai žiūrėti | 
rytojų ir perdaug nekreipti dėmesio į 
visokias praeities pranašystes. Dau
guma iš mūsų jau išgyvenome beveik 
40 metų šiame krašte, pergyvenome 
nemažai asmeninių ir bendruomeninių 
krizių. Visgi, mūsų bendruomenė, 
nors kiek pražilusi ir sumažėjusi, 
tebegyvuoja.

Kaip matėme iš praeitų metų 
veiklos, Australijos bendruomenė dar 
turi šį tą parodyti didesnėms mūsų 
kolonijoms ir politinėje ir kultūrinėje 
arenoje.

D. M. Baltutienė
Krašto valdybos pirmininkė

K O MITETE
Kitas susitikimas su rašytoju įvyks 

Sydney universitete kovo mėn. 10 d. 8 
vai. vakaro.

Prašome atidžiai sekti pranešimus 
apie susitikimus su šiuo žmogumi ir 
aktyviai dalyvaukite susitikimuose. 
Nepamirškite pranešti apie tai, savo 
draugams ir pažįstamiems.

Tai žmogus, kuris pernai metais 
lapkričio mėnesį dalyvavo kaip liudi
ninkas John Demjaniuko byloje.Yra 
asmenybė, kuri visada gina ir užtaria 
mūsų interesus.

Mes turime palaikyti, domėtis 
populiarinti atvykimą tokių žmonių 
kaip rašytojas N. Tolstojus ar Povilas 
Žumbakis. Tik gaila, kad pastarojo 
vizitas Australijoje toks trumpas. 
Mums visiems gerai žinomas publicis
tas Bob Santamaria savo laiške man, 
apgailestauja ir yra nusivylęs, kad P. 
Žumbakis atvykęs negalėjo ilgiau 
pasilikti ir padiskutuoti, aptarti su 
Bob Santamaria tariamų karo nusi
kaltėlių klausimu. A. Kramilius
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SPAUDOS SĄJUNGOS
PR ANEŠI MAS

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba, pradėdama 1988 
metus, sveikina ir linki laimingų šių 
metų Sąjungos nariams, "Mūsų Pasto
gės" skaitytojams ir mieliems tautie
čiams.

Dėka mūsų visų tautiško nusitei
kimo, lietuviško dosnumo ir supratimo 
reikšmės savos spaudos, "Mūsų Pasto
gė" ir toliau lankys jos skaitytojus.

Mes norime atkreipti dėmesį, kad 
per paskutiniuosius 5 metus "Mūsų 
Pastogė" versdamasi tik iš kuklios 
metinės prenumeratos ir pajamų iš 
apmokamų skelbimų, turėjo $32965 
apyskaitinio nuostolio. į šią sumą 
įeina ir metinis turto) nusidėvėjimas 
(depreciation), $7067 vertės! Bet čia 
kur lietuviškas dosnumas ir reikalo 
supratimas atėjo į pagalbą. Per tuos 
pačius 5 metus aukomis (įskaitant ir 
palikimines sumas) buvo gauta 
$32684. Priede, iš įvairių pramoginių 
renginių, kaip spaudos baliai, vakaro
nės, loterijos ir pan., per šį laikotarpį 
buvo gauta $8315. Šia proga reiškiame 
nuoširdžią padėką visiems prisidėju- 
siems sutelkiant šias sumas.

Žvelgiant į šiuos skaičius, Spaudos 
Sąjungos valdyba nenumato kelti 
metinės prenumeratos, tik kviečia ir 
prašo, laiku susimokėti, o taip pat ir 
toliau remti savo aukomis ar dalyva
vimu lėšų telkimo renginiuose.

Visi žinome, kad "Mūsų Pastogės" 
redagavimas nėra lengvas ir dėkingas 
darbas. Vienas redaktorius negali 
užpildyti visų puslapių.

"Mūsų Pastogė" yra bendruomenės 
laikraštis. Jame turi atsispindėti mūsų 
gyvenimas. Užtikriname, kad "Mūsų 
Pastogė" ir jos atsakomingas leidėjas 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
junga, būdami dalis bendruomenės, 
visur ir visada vadovausis A LB Krašto 
Tarybos ir jos rinktos Krašto valdybos

NEPRI K L AUSOMYBS 
SU D R UMSTOS

Rašo Jurgis Janušaitis
Šiais metais minime Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo 70 metų su
kaktį. Tai reikšmingas įvykis, nors 
nepriklausomu gyvenimu tegalėjome 
džiaugtis vos dvidešimt dvejus metus.

Artėjant Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimams, spaudoje 
veikėjai savo kalbose iškilmingai 
pareikšdavo, kad šią sukaktį turime 
minėti iškilmingai, išskirtinai nuo 
ankstyvesniųjų minėjimų, su geromis 
programomis, su kviestiniais politikos, 
spaudos, TV, radijo žmonėmis. Tuo 
norėta Lietuvos bylą plačiu mastu 
.pristatyti ir tų kraštų vyriausybėms, 
bei politikams, kuriuose lietuviai 
gyvena.

Raginta pamiršti nesutarimus, o 
suglausti turimas jėgas į darnias 
gretas, kad darbai artintų Lietuvai 
laisvės aušrą, kad tėvynėje lietuviai 
viltųsi šviesesnės ateities.

Taip atrodė nuotaikos praėjusių 
metų gale. Bet taip nenutiko. 
Vienybės siekiančias nuotaikas stip
riai sudrumstė įvykiai Lietuvių Ben
druomenėje.

Lapkričio mėn. Floridoje, St. Pe- 
tersburge vyko LB Tarybos suvažiavi
mas. Jis buvo darbingas, gausus 
dalyviais ir gyvomis diskusijomis, 
(vairių svarstomų problemų sudėtyje, 
iškilo labai jautrus klausimas - karo 
metų ir okupacijų laikotarpio istorijos 
aprašymas ir išleidimas. JAV LB 
Krašto valdyba, pasitarusi su mūsų 
J/miaisiais visuomenininkais, istori

kais nutarė tokią istoriją paruošti ir 
išleisti. Mat jau ne kartą buvo 
daromos mūsų veiksniams užuominos, 
kad neturime dokumentuotos, kvalifi-

Algirdas Dudaitis
Spaudos Sąjungos valdybos vice
pirmininkas - sekretorius 

nustatytomis gairėmis.
Kviečiame visus, kurie tik gali ir 

turi noro, bendradarbiauti "Mūsų 
Pastogėje", kad joje atsispindėtų 
mūsų gyvenimas iš visų šio krašto 
vietų. Mums reikalingos žinios iš 
atskirų vietovių, iš organizacijų, iš 
jaunimo veiklos.

Dėkojame visiems dabartiniams 
bendradarbiams, kurių dėka laikraštis 
progresuoja, darosi įdomesnis ir įvai
resnis. Taip pat, reiškiame padėką 
"Mūsų Pastogės" redaktoriui ir jo 
talkininkams.

Nuo š. m. sausio 7 d. dr. B. Vingilis 
pasitraukė iš Spaudos Sąjungos valdy
bos. Dėkojame už jo nuoširdžiai ir 
prasmingai eitas pirmininko pareigas. 
Esamoji valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: V. Patašius - 
pirmininkas, A. Dudaitis - vicepirmi
ninkas - sekretorius, nariai - A. 
Adomėnas, V. Jaras, O. Maksvytienė 
ir K. Protas.

LBSS valdyba

SVENTĖ IR
N UOTAI K OS

kuotai parašytos , prieš OSI veiklą 
atsveriančios istorijos, apimančios 
Lietuvos okupacijas ir ankstyvesnius 
Lietuvos laikotarpius. To rūpesčio 
ėmėsi JAV LB K V. Kreipėsi į visą eilę 
istorikų, bet jie nesutiko tokios 
istorijos rašyti. Tačiau vienas iš jų 
buvo dr. Saulius Sužiedėlis, istorikas, 
dirbęs OSI įstaigoje ir iš jos 
pasitraukęs protestuodamas prieš esto 
K. Lino išdeportavimą į Sovietų 
Sąjungą.

LB valdyba, atrodo, galvojo, kad 
toks asmuo kaip tik galįs tokią istoriją 
geriausiai parašyti, nes gerai jau 
pažįsta OSI tikslus, metodus. Taigi LB 
K V pasirašė su juo sutartį, per 21 
mėn. tokiai istorijai parašyti ir sutarė 
jam už darbą 37.500 stipendiją. Va, 
čia ir prasidėjo "pragaras", į kurį LB 
įmesti pasiryžo prieš OSI kovojanti 
institucija, ginanti nuo OSI puolimų 
apkaltinamus lietuvius ir kitų tauty
bių asmenis, kuriems primetami didieji 
nusikaltimai, padaryti karo metu, 
bendradarbiaujant su vokiečiais.

LB Tarybos sesijoje, Tarybos na
riams buvo išdalintas tos įstaigos 
tarnautojos ar vedėjos paruoštas 
atviras laiškas LB, kuriame, net su 
tiesa prasilenkiant, buvo žiauriai 
puolamas, kaltinamas dr. S. Sužiedėlis 
ir JAV LB Krašto valdyba, kuri 
pasirašė sutartį su, atseit, pačiu 
netinkamiausių, OSI dirbusiu, jai 
talkinusiu ir lietuviams žalos padariu
siu asmeniu. Tas laiškas pasirodė 
lietuvių spaudoje. Po to, pragydo visa 
eilė asmenų spaudoje, kartodami tuos 
pačius, laiške paskelbtus, kaltinimus, 
darydami tas pačias klaidas, skelb
dami netikslią informaciją, kuria, kaip 

praktika parodė, užsikrėtė mūsų 
tautiečiai.

Skelbdami prieš dr. S. Sužiedėlį ir 
prieš JAV LB K V nukreiptus piktus 
straipsnius, straipsnių autoriai, rėkte 
rėkė - žiūrėkite, kur LB švaisto 
pinigus, kokius asmenis parenka 
istorijai rašyti, o kokius honorarus jam 
moka? - tad vasario 16 artėjant reikia 
"Užraukti" pinigines, nebeaukoti LB 
ir tuo "suvaldyti" neklaužadas.

Po tokių straipsnių, piktų, įtarinė
jančių kitus bloga valia, spaudoje 
pasirodė labai korektiški dalykiški, 
tiesą atskleidžiantys JAV K V LB 
pirmininko, kitų pareigūnų ir paties 
dr. S. Sužiedėlio straipsniai.

Bet į geriausios sriubos didžiausią 
katilą įpiltas šaukštas deguto užteršia 
visą katilą. Paskleistas neteisingas 
žinias žmonės komentuoja kaip tikrą 
dalyką. Niekada LB darbų nerėmę, 
čia randa gerą dirvą savęs pateisini
mui.

Ir štai, prieš pat Lietuvos nepri

LIETUVOS AMBASADORIŲ
I? A V Y Z 1D Y S

Gal per daug tikimės iš mūsų 
aukščiausių veiksnių ir nekantriai 
žvalgomės į šiaurę, kad ten surasti 
įkvėpmo tėvynės labui. Juk Š. Amerika 
galėtų būti antra Lietuva su šimtais 
tūkstančių tautiečių, daugybe orga
nizacijų ir milijoniniu fondu. Atrodo, 
kad ne į tą pusę žiūrim. Tikrai 
pasektinas pavyzdys yra visai ne
tikėtoj vietoj, tolimoj Venesueloj, kur 
yra viena iš neskaitlingiausių mūsų 
bendruomenių.

Man nepažįstamas tautietis, Julius 
Vaisiūnas, iš Venesuelos atsiuntė 
įdomų leidinį ispanų kalboj. Už tai 
jam esu labai dėkingas. Iš tos knygos 
pamačiau, kokį milžinišką darbą ten 
atlieka beveik vienas asmuo - 
daktaras A. Dambrava. 370 puslapių 
leidinys yra rinkinys straipsnių apie 
Lietuvą ir Pabaltijį pasirodžiusių ano 
krašto spaudoje. Vieni jų kalba apie 
katalikų bažnyčios persekiojimus, kiti 
apie tautinės sąmonės priespaudą. 
Ribentropo - Molotovo paktą, mūsų 
tautos kovą su okupantu ir t.t. 
Negalima trumpame straipsnyje iš
vardinti tiek daug temų. Tarp 
straipsnių, autorių, pavardžių, be 
daktaro D ambra vos, sutinkam dažnai 
ir Tautgino pavardę ir ispanišką - 
Moreno, kuris tikriausiai bus gavęs 
medžiagą iš lietuviškų šaltinių.

Pakartotinas Lietuvos ir Pabaltijo 
klausimo iškėlimas Venesuelos spau
doj tikriausiai bus pasiekęs visus ano 
krašto žmonių sluoksnius ir atkreipęs 
jų dėmesį į mūsų tautai daromą 
skriaudą. Tuo pačiu, venesueliečiai 
buvo gerai supažindinti su Maskvos 
klastingumu ir komunizmo tikrove, 
kas netiesioginiu keliu pasitarnauja 
mūsų bylai.

Dr. Dambrava ir jo draugai yra 
atlikę geriausią Lietuvos ambasado
riaus darbą krašte, kuriame gyvena. 
Gi minėtas leidinys, pavadintas "EI

LIETUVOJE
Vilniuje, meno darbuotojų rūmuose, 

atidaryta paroda " Kultūrinis Plakatas 
-87". Parodoje plakatai, skirti teatrų 
spektakliams, koncertams, kino fil
mams, įvairiems festivaliams ir ki
tiems kultūrinio pobūdžio renginiams.

Sausio 12 dieną vakare Lenkijos 
televizija transliavo laidą "Vilno, 
Vilnius", kurią parengė žinomas lenkų 
televizijos žurnalistas Tadeušas 
Kraškis ir redakcija "Poltel". Televi
zijos žiūrovai buvo supažindinti su 
senuoju ir naujuoju Vilniumi, jo 
istorijos paminklais, vietomis susiju
siomis su didžiuoju poetu Adomu 
Mickevičiumi. Lenkijos kultūros vei

klausomybės atkūrimo šventę, ban
guoja per lietuvių kolonijas sudrums
tos nuotaikos.

Sakykim, kad iš tiesų netinkamas 
asmuo buvo parinktas istorijai rašyti. 
Tačiau juk yra kultūringų būdų, 
laikantis tiesos, klausimus svarstyti. 
LB Taryba, apsvarsčiusi skleidžiamo 
laiško turinį, pasisakė daugumoje už 
to asmens tinkamumą. Tai demokrati
niame krašte ir tinka. Ir iš toliau 
stebint nuotaikas, tenka sutikti su 
svečio iš Vilniaus universiteto, viešė
jusio Amerikoje prieš maždaug 15 
metų ir susipažinusio su ano meto 
lietuvių spauda ir nuotaikomis tei
gimu: "Jūs patys save sunaikinsite 
patriotizmo skydais besidangstydami. 
Čia Maskvai nagų kišti nereikės. Jūs 
sunaikinsite piktais puolimais savus 
veikėjus, pagaliau organizacijas ir 
išeivija liksianti visiškai neveiksmin
ga. To jūs patys siekiate..."

Ar nesipildo ano asmens pranašys
tės?

Dr. Vytautas Dambrava

grito Baltico" (Pabaltijo šauksmas) 
tikriausiai pasieks ir likusius Pietų 
Amerikos kraštus. Bent dalis šito 
žemyno, kuriam gyvena apie 400 
milijonų žmonių, susipažins per šį 
leidinį su šiandiene Lietuvos pro
blema.

Straipsnio autoriaus niekas neriša 
su dr. Dambrava, išskyrus darbas 
Lietuvai, kurį Venesuelos spaudoje jis 
vykdo su dideliu pasisekimu ir 
pasišventimu. Dambravų^ - tikrų 
Lietuvos laisvės ambasadorių - mums 
trūksta kituose kraštuose, ypač Š.~ 
Amerikoj. Jei jie patys nepasirodo, 
veiksniai turėtų jų su žvake ieškoti ir 
juos suburti bei remti. Reikėtų surasti 
ir tokių svetimtaučių žurnalistų kaip 
P. Moreno, kurie mums padėtų šitam 
darbe. Deja, mūsų viršūnės apie šį opų 
klausimą vengia iš viso kalbėti. Joms 
viskas, ko pačios nesugeba padaryti, 
atrodo per sunku ir geriau nutylėtina.

Lietuvių išeivių veiklia būtinai 
reikia pasekti šiuo Venesuelos patrio
tų pavyzdžiu, jei norime sustoti 
trypinėję vietoje nieko apčiuopiamo 
neatsiekdami! O daktarą Dambravą 
reiktų įjungti į sekančią PLB valdybą 
ar VLIK O vadovybę.

Dr. J. Kunca

kėjai, publicistai, vertėjai pasakojo 
apie Lietuvos ir Lenkijos draugystę, 
istorinius ryšius.

Varšuvoje nuo sausio 16 dienos 
gastroliuoja Lietuvos akademinis ope
ros ir baleto teatras. Gastroles 
pradėjo V. Klovos opera "Pilėnai". 
Per savaitę vilniečiai parodys septynis 
spektaklius. Iš viso į Varšuvą yra 
išvykę’300 dainininkų, šokėjų, muzi
kantų.

Pianinas, kuriuo yra grojęs M. 
Čiurlionis bus grąžintas iš Lenkijos į 
Lietuvą. Šis instrumentas paties 
Čiurlionio buvo dovanotas draugui 
gyvenusiam Lenkijoje.
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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

- Ar po 40 metų rusiškos - 
sovietiškos okupacijos lietuvių tauta 
tebėra atspari bei sąmoninga tautine 
prasme ir ar nėra praradusi vilties?

-Stipri pogrindžio veikla, disiden- 
tizmas kaip tautos parlamentas, 
kovojanti Lietuvos Katalikų Bažny
čia, anksčiau įvykusios stichinės 
demonstracijos, pagaliau paskutinioji, 
iš anksto numatytoji ir įvykusi 1987 m. 
rugpjūčio 23 dieną, parodo, jog 
lietuvių tautos dalis, gyvenanti pa
vergtojoje Tėvynėje, dar nepalūžusi ir 
visomis išgalėmis priešinasi svetimai 
prievarta brukamai komunistinei ide
ologijai, pavergėjo pastangoms nutau
tinti lietuvių tautą, ją padaryti 
indiferentišką, t.y. abejinga savojo 
krašto istorijai, savai nacionalinei 
kultūrai, net Lietuvos gamtai. Lietu
višką sąmoningumą, patriotinį nusi
statymą ir slaptą viltį kada nors 
atsiskirti nuo sovietijos, nepatikėsite, 
neretai galima pajusti net ir tarp 
aukštų partinių ir valdžios žmonių.

- Lietuvoje siaučia ateizmas, 
persekiojantis tikinčiuosius. Ar jo 
įtaka yra toli siekianti?

- Reikia pripažinti kaip faktą, jog 
atkakli ir pastovi ateistinės valdžios 
kova prieš tikėjimą ir Bažnyčią 
Lietuvoje labai išplatino indiferen
tizmą. Tačiau daugelis vadinamųjų 
indiferentų turbūt neišdrįstų pasakyti 
'esą ateistai. Tokių, kurie tikrai 
neapkenčia tikėjimo ir Bažnyčios, yra 
tiktai vienetai. Persekiojamas tikėji
mas ir Bažnyčia kelia tiktai susidomė
jimą. O pagal dėsnį "kiekviena akcija 
sukelia reakciją" ir ateizmo prievar
tinis mokymas, marksizmo bei komu
nizmo idėjų brukimas primena naivuo
lį, kuris saujomis sviedžia į sieną 
žirnius, vildamasis, kad nors vienas iš 
jų prie tos sienos prilips. Žinoma, 
vienam kitam tie "izmai" susuka 
galvą, tačiau, jeigu toks žmogus yra 
sveiko proto, anksčiau ar vėliau 
prablaivėja.

- Ar komunizmo idėjos yra populia
rios lietuvių visuomenėje ir ar daug 
šalininkų randa?

- Komunizmo idėjos niekada nebu
vo populiarios Lietuvoje. Galbūt 
tiktai bolševikinės revoliucijos Rusi
joje laikais, kai tikrai buvo tokių 
idealistų, kurie tikėjo komunizmo 
idėjų neklaidingumu. Tokių tada buvo 
ir tarp lietuvių, tačiau tiktai vienetai. 
Net oficialioji sovietinė statistika, 
nurodo, jog Lietuvos okupacijos 
momentu (1940. VI. 15) ten buvo

tiktai 2000 kompartijos narių, iš kurių 
lietuvių tautybės tiktai trečdalis. 
Drįstu manyti, jog dabar Lietuvoje 
nėra nė vieno komunisto iš įsitikinimo, 
dėl naudos - daug. Ne kartą teko 
girdėti kaip patys kompartijos nariai

STEBĖJOMĖS

š. m. sausio 18 d. skaitėme "Mūsų 
Pastogėje" (1-2 Nr.) redaktoriaus . V. 
Augustinavičiaus pasikalbėjimą su 
neseniai iš Lietuvos atvykusia į 
J.A.V-bes disidento prof. Vytauto 
Skuodžio dukra Daiva.

Skuodžių šeima (Vilniaus universi
teto docentas Vytautas, žmona Irena 
ir duktė Daiva) į JAV atvyko 
praėjusių metų rugsėjo mėn. 8 d. Po 
trijų mėnesių jauną Daivą jau 
sutinkame PLJ kongrese Australijoje.

"M.P." redaktorius išreiškė nusiste
bėjimą, kad jaunuolė iš Lietuvos 
"Mūsų Pastogė Nr. 7 1988. 2. 22 pusi. 4

pasakojo rinktinius anekdotus, išjuo
kiančius ir patį komunizmą, ir jo 
vadus, ir pačią sovietinę santvarką. 
Pavyzdžiui, vienas komunistas - 
karjeristas, turintis ryšius su saugumu, 
man girdint pasakė, jog komunizme 
bus nebereikalingi kaliošai, nes kol iki 
komunizmo prieisime, kojos nudils iki 
tokios vietos, jog nebebus kaip tuos 
kaliošus užmauti.

- Visą laiką ten yra puolama 
krikščionybė visais valstybiniais gink
lais. Ar daug žalos jai padaryta ir 
kokioje srityje?

- Krikščionybė Lietuvoje dabar 
tikrai yra atsidūrusi labai sunkioje 
padėtyje. Dar būnant Lietuvoje iš 
rimtų ir gerų dvasiškių man teko 
girdėti nuomonę, jog nuo kovos prieš 
reformaciją laikų Lietuvos katalikų 
Bažnyčia dar nebuvo atsidūrusi to
kioje sunkioje būklėje, kokioje ji yra 
dabar. Reikalas tas, jog ateistinė 
valdžia nusivylusi savo atkaklios 
ateistinės propagandos veiksmingumu, 
dabar didžiulį dėmesį skiria griauti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai iš vi
daus, visų pirma blogų, valdžiai 
nuolankių ir pačios valdžios palai
komų dvasiškių rankomis. Tačiau 
ateistinės valdžios ir saugumo parei
gūnų šeimininkavimas Kauno kunigų 
seminarijoje kelia gerųjų, su dvasiniu 
pašaukimu atėjusių į seminariją klie
rikų pasipriešinimą. Ir tai tikrai 
neblogas būdas jų užgrūdinlmui. 
Tačiau visi sutinka su tuo, jog vienas 
blogas kunigas Bažnyčiai padaro 
daugiau žalos negu tūkstantis ateistų. 
Ateistinė valdžia tai gerai supranta, 
todėl deda atkaklias pastangas Kauno 
kunigų seminariją panaudoti savo 
juodiems tikslams
Amerikos lietuvių perspausdinama 
"Lietuvos katalikų Bažnyčios kroni
ka" yra žinoma visame pasaulyje. O 
pasaulio dėmesys nukreiptas į Lietu
vos tikinčiųjų ir Bažnyčios padėtį 
Lietuvos kovojančiai Bažnyčiai teikia 
labai daug jėgų.

- Manau, jog visiems lietuviams, 
tiek gyvenantiems pavergtąjame’ 
krašte, tiek ir laisvąjame pasaulyje, 
dabar labai sudėtingame ir dinamiš
kame viso pasaulio politiniame gyve
nime pagrindinis uždavinys yra išsilai
kyti kaip tautai ir kaip nacijai - 
pasaulinės kultūros vienetui. Kada 
Lietuvai išauš vėl laisvės rytas, vienas 
Dievas težino. Tačiau aš esu giliai 
įsitikinęs, jog jis jokiu būdu netolsta. 
Nors dar tik paviršutiniškai esu 
susipažinęs su išeivijos lietuvių gyve
nimu, tikrai tikiu, jog dar atliks 
lemiamą valandą vaidmenį Lietuvos 
laisvės byloje, kaip tai ji padarė prieš 
70 metų, kai Lietuva iš amžių 
glūdumos vėl sušvito kaip laisva, 
nepriklausoma valstybė.

Tuo tiki visą Lietuva!

Pabaiga

I R MES
nebuvo pristatyta visuomenei kartu su 
kitais jaunimo atstovais per kongreso 
atidarymą Sydnejaus Sheraton vieš
butyje. Atrodo, kad ne vienas V. 
Augustinavičius buvo nustebintas. 
Stebėjomės ir mes, skaitydami jo 
straipsnį. Iš tikrųjų kartais mūsų 
bendruomenėj vyksta nesuprantami 
dalykai. Būtų įdomu išgirsti rengėjų 
versiją?

Ko neatliko savi, atliko australų 
spauda. Sausio 11 d. Adelaidės 
dienraštis "The News", antras didumu 
Pietų Australijoje, įsidėjo pustrečios 

skilties per visą puslapį straipsnį 
antrašte "After a Life of KGB 
percecution ... Daivas "miracle" of 
freedom". Pasikalbėjimą su Daiva 
pravedė dienraščio korespondentė 
Serena Williams.

įvade žurnalistė aprašo, kaip prieš 
8 metus Sovietų teisme Daiva 
Skuodytė metė gėles savo tėvui, kai 
teisėjas skaitė bausmės sprendimą.

... "Vytautas Skuodis buvo suimtas 
spausdinant antikomunistinę literatū
rą. Daivos teigimu, jos tėvas buvo 
pasmerktas mirčiai, ką sovietų teis
mas suformulavo sekančiai: ... nu
baustas septyneriems metams KGB 
sunkiųjų darbų stovykloje".

"Visiems yra žinoma, - pasakojo 
Daiva, - kad šitokios bausmės niekas 
neatlaiko. Tokia bausmė yra lygi 
mirčiai.

"Išvežamas tėvas pasakė man, kad 
šis yra paskutinis kartas, kai jis mato 
Lietuvos žemę; kad jo kaulai bus 
užkasti prie Lenos upės", per vertėją 
pasakojo Daiva News korespondentei.

- Bet sovietai atsidūrė prieš 
nenumatytą problemą: SKUODIS 
ATSISAKĖ MIRTI, - rašo savo 
samprotavimą korespondentė.

Vėliau V. Skuodis pasakojęs dukrai, 
kad jo ideologija ir draugų bei giminių 
laiškai palaikę jo gyvybę. Daiva laiko 
tai stebuklu."

Tėvo pasakojimu, gyvenimas darbo 
stovykloj buvęs pragariškas. Jis mie
gojęs didžiuliame kambaryje, kartu su 
šimtais kitų kalinių. Labai anksti ryte 
būdavę žadinami nepaprastai garsios 
muzikos. Gavę košės pusryčiams, per 
dieną turėję labai sunkiai dirbti. 
Maisto gaudavo labai mažai. Tėvas 
prašęs, kad namiškiai jo nelankytų, 
nes bijojęs, kad jo depresija nepersi- 
duotų ir jiems. Psichologinis spaudi
mas buvęs labai didelis, kiekvienas 
kalinys kasdien buvęs apieškomas ir 
daiktai atiminėjami.

Daiva, taip pat, kentėjusi nuo KGB 
dėl tėvo įkalinimo. Šeima buvusi 
įspėta neiti į teismą, bet jos (dukterys 
ir žmona) ėjusios. Daiva ir jos sesuo 
(kuri paliko Lietuvoj), teismo metu 
mėčiusios gėles savo tėvui ir jo 
gynėjams ir dėl to vėliau buvę bandyta 
Daivą pašalinti iš meno Instituto, 
kuriame ji studijavo. Ji ir jos sesuo 
buvo kaltinamos chuliganizmu, ir 
praleidinėjimu paskaitų laike teismo, 
bet kiti studentai užprotestavę saky
dami, kad jie yra daugiau paskaitų 
praleidę negu Skuodytės. Mergaitės 
buvusios paliktos.

Skuodžių šeima atvykus į Ameriką.

O, skambink per amžius vaikams
Li etuvos, 

tas nevertas laisvės, kas negina jos I

Jų motina buvusi KGB verčiama 
teisme liudyti prieš kitus politinius 
disidentus, bet ji atsisakiusi tai daryti. 
Dėl to, jos atlyginimas vėliau buvęs 
sumažintas 20 procentų ir visos 
privilegijos atimtos.

Daiva pasakoja apie save: "Kai 
tėvą areštavo, aš buvau apie 19 ar 20 
metų, bet mirties baimė mane nuolat 
persekiojo. Aš neturiu įrodymų, bet 
tuo metu aš jaučiau, kad visą laiką 
buvau sekama. Dažnai buvau KGB 
tardoma ir apklausinėjama. Jų tikslas 
buvo priversti mus suprasti, kad 
visuomenėj esam bevertės. Aš, tačiau, 
pasiryžau nesijausti esanti bevertė. 
Pradėjau bandyti susirasti sau vietą 
"po saule". Pradėjau kovoti už savo 
teises. Atsisakiau vykti į darbą kitame 
krašto pakrašty, kur KGB norėjo 
mane išsiųsti."

Korespondentė samprotauja: "Dai
vos tėvas buvo tuo laimingas, kad 
buvo gimęs Amerikoj. Užsienio spauda 
ir diplomatai domėjosi juo. Pagaliau 
Daiva su tėvu ir motina buvo išleisti 
vykti į JAV.

"Jiems buvo saugiau mus išsiųsti, 
negu leisti gyventi savame krašte, - 
aiškino Daiva. Palikti Lietuvą buvo 
sunku. Net tie sunkūs pergyvenimai, 
patirti gyvenant ten, nesumažina 
meilės savo kraštui. Jaučiu, lyg didelė 
mano dalis yra išplėšta iš manęs. 
Jaučiu, kad aš praradau daug savo 
jaunystės metų. Net dabar, kai 
gyvenu Čikagoj, negaliu pamiršti 
šiurpios praeities. Kartą su tėvais 
valgant restorane, prie gretimo stalo 
pora pradėjo kalbėti rusiškai. Aš 
nutirpau iš baimės. Aš manau, kad 
turės praeiti nemažai laiko , kol aš 
galėsiu jaustis saugi. Bet aš jaučiuosi 
laiminga, kad esu laisva".

Daivos gyvenimą temdo liūdesys dėl 
Lietuvoj paliktos sesers
" Aš tikiu vėl pamatyti ją, bet tai turės 
būti tik tada, kai gausiu Amerikos 
pilietybę. Dabar aš turiu susirasti sau 
vietą naujame pasauly.

Pirmiausia, noriu išmokti geriau 
anglų kalbą ir pradėti dirbti", baigė 
savo pasikalbėjimą jauna lietuvaitė.

Šalia nemaža nuotrauka 12 cm. x 8 
cm. Po ja užrašas: Miss Skuodis ... 
went to the trial. Nuotraukoje Daiva 
sėdi prie staliuko labai rimta ir 
susimąsčiusi žvelgia į šoną, tartum 
bandydama atspėti, kas jos čia laukia

"The News", Monday, 
January 11, 1988
Laisvai vertė B. M.
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Šių metų vasario mėn. 12 d. 
Sydnejuje įvyko Jean Genet dramos 
"Tarnaitės" premjera. Pagrindinį 
vaidmenį atliko Maja Potter - 
Šniukšta, aktorės Ksanos Dauguvie
tytės duktė.

Veikalas dramatiškas, gvildenantis 
socialines problemas, iškeliantis įtam
pas tarp likimo apdovanotų ir likimo 
nuskriaustų. Dalyvauja trys aktorės. 
Visos rolės intensyvios. Pagrindinę 
įspūdingai suvaidino Maja. Žiūrovus 
nustebino jos sugebėjimas įtikinančiai 
perduoti emocionaliai perkrautą ir 
ilgais dialogais dar labiau apsunkintą 
Solandžės vaidmenį. Sėkmingas šios 
rolės atlikimas patvirtino Majos artis
tinį subrendimą ir jos talentą dramati
niams vaidmenims. Maja Potter 
studijavo dramą pas Brian Syron "The 
Ensemble" grupėje. Dalyvavo vaidi- 
limuose ir televizijoje. Du metus vedė 
nuzikinę radijo laidą.

J. J.

AUSTRALU TEATRE

VYTAUTAS PASIUNTINIAMS

I KONSTANCĄ

Nesigėdinkit
Lietuviškos kilmės,
Kai išvysit vyskupus, 
Krikščionių Tėvą, 
Jų pilis bei rūmus... 
Atsiminkite,
Kokia pas mus naktų ertmė. 
Koks žvaigždžių šviesumas!

Mes gi nesam
Palikti vieni prie marių, 
Lyg tie akmenėliai 
Lauko vidury. -
Juk mėnulis - mūsų tėvas, 
Saulė - žvaigždė vakarinė - 
Mes ir nukryžiuotam Dievui 
Atviri.

Gal be jo
Ir žvaigždės
Nepaliauja kristi,
Ir kartoja marios
Aisčių giminės raudas? -
Jūs prašykite, 
Kad jie pas mus 
Atvestų Kristų 
Per Audras.

Iš spausdinamo premijuoto Leonardo 
Andriekaus rinkinio "Balsai iš anapus"

................. .
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SUL AUKE

Rima Rimkutė

Pro debesis prasiskverbę saulės 
spinduliai ryškiai nušvietė nuo lietaus 
įžliugusią žemę bei liūdnai styran
čias nuplikusio klevo šakas. Rudis 
gulėjo palei medį ant paviršiuje 
Išsidraikiusių šaknų. Tai buvo jo 
mėgstama vieta. Patogi stebėti vieš
kelį ir palyginti sausa. Padėjęs žilą 
snukį tarp kojų, snūduriavo.

Staiga pro tvoros skylę įlindo raiba 
višta ir ėmė pasispirdama kapstinėti 
žemę. Piktai suurzgęs, nuvijo skiaute
rėtąją atgal ir tabaluodamas nukaru
sia uodega apėjo aplink trobą.

Rudis žinojo, jog kiemą reikia 
augoti ne tik nuo žmonių ir vištų, bet 
r nuo varnų, kurias senasis šeiminin- 
cas vaikydavo lazda. Ilgesingai nužiū
rėjęs kryžmai lenta užkaltas duris, 
irisiminė kaip kažkada senelis, sė- 
ėdamas ant slenksčio, kasydavo jo 

lugarą. Tada prie būdos dažnai 
asdavo mėsgalį ar skainios košės. 
Į Tačiau kartą senelis sukniubo ir 
paskleidė negyvėlio kvapą. Rudis ilgai 
r gailiai kaukė. Paskui žmonės įdėjo 
enelį į didelę dėžę ir išvežė. Nuo to 
aiko Rudis liko visai vienas, laukda- 
nas sugrįžtančio šeimininko.
- Šuneli, eikš! - pasigirdo moteriš- 

as balsas pro tą pačią tvoros skylę, 
ro kurią neseniai buvo įsmukusi višta, 
(lindo dubenėlis su viralu.
Nenorom priėmė maistą kaip išmal- 

ą iš svetimų rankų. Tačiau meilė, 
•isirišimas bei pareiga sargauti 
iimai, kuri jį užaugino ir globojo, 
[atino tai daryti. Pasisotinęs išlaižė 
idą vėl apėjo trobą ir susirangęs 
žsisvajojo.
Sykį jaunasis šeimininkas atsivežė 

gą vamzdį iš kurio ėjo ugnis, ir abu 
ukūrė prie ežero. Šlapi braidė tarp
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meldų ir viksvų, ieškodami paukščių. 
Iš vamzdžio daug kartų šokinėjo ugnis 
ir po to dažnai į vandenį krito antys. 
Rudis jas mikliai surasdavo ir apžio
jęs, šokinėdamas iš pasitenkinimo, 
parnešdavo šeimininkui. Malonių pri
siminimų užliūliuotas Rudis užmigo.

Sucypęs stabdžiais, ties klevu 
sustojo automobilis. Išlipo du jauni 
vyriškiai. Vienas jų žvaliai apsižval
gęs, įsmeigė akis į nuošaliau stovinčią 
pirkią.

- Štai mano gimtinė, - tarė draugui 
mostelėjęs ranka ton pusėn. - Treji 
metai praėjo nuo paskutinio apsilan
kymo. Viskas apleista, griūna, net 
skaudu žiūrėti.

Iš šalimais stovinčios pirkios išėjo 
nukarusiais ūsais pagyvenęs kaimietis 
ir sustojo ant slenksčio.

- Sveiks kaimyne! - sušuko artėda
mas plačiapetis. - Prikalbinau štai 
draugą mūsų apylinkėse meškų pame
džioti. Ar daug turite? - pajuokavo.

- Sveiki atvykę, - lėtai atsakė 
žmogus, iš burnos ištraukęs gerokai 
aprūkusią pypkę. Paskui vėl papapsė- 
jęs kelis sykius kandiklį, priekaištingu 
balsu tarė:

- Galvojau kas atsitiko, jog net 
tėvo palaiduoti neatvažiavai.

- Tai vis per tuos didžiuosius 
mokslus Maskvoje. Jokiu būdu ištrūkti 
negalėjau - egzaminus laikiau, -’ 
teisinosi nejaukiai kraipydamas akis.

Tuo laiku pabudo Rudis. Jo ausis 
pasiekė pažįstamas balsas, tad ištem
pęs snukį pradėjo gaudyti kvapus. Juk 
tai ilgai lauktas šeimininkas! Skubiai 
pašoko ir lodamas, kiek jėgos leido, 
nuskubėjo prie tvoros.

- Nejaugi mūsiškis šuo? - nusiste
bėjo vyriškis. - Šitiek metų tebegyve
na apleistoje sodyboje?

- Žmonės bandė jį paimti, - aiškino 
kaimietis, - tačiau tas taip prisirišęs 
prie savo namų, jog nesidavė išveda-

LIETUVOJE TRUMPAI
Vilniaus jaunimo teatras savo 

repertuarą padidino Sauliaus Šaltenio 
pjese "Duokiškis", nagrinėjančia su
dėtingą Lietuvos gyventojų likimą 
pokario metais. Spektaklį režisavo 
aktorius Algirdas Latėnas. Sceno
vaizdžius sukūrė Vilniaus dailės 
instituto IV kurso studentė Jūratė 
Paulėkaitė, muziką - kompoz. Faustas 
Lapenas. Vaidmenis paruošė aktoriai 
- Gediminas Storpirštis, Rimgaudas 
Karvelis, Dalius Mertinas, Laima 
Strimaitytė, Saulius Bareikis, Juozas 
Jaruševičius, Remigijus Vilkaitis ir 
pats spektaklio rež. Algirdas Latėnas.

Juozo Pakalnio (1912-1948), fleitos 
virtuozo, kompozitoriaus ir dirigento, 
deimantinė gimimo sukaktis paminėta 
Linkuvoje ir Pakruojyje. Su velionies 
kūryba dalyvius supažindino muziko
logas V. Juodpusis, jo romansus 
dainavo sol. I. Argustienė, V. Dab- 
kutė, P. Juodišius ir A. Palšauskas 
grojo instrumentinius kūrinius, baleto 
"Sužadėtinė" fragmentus, fortepijo
ninį trio. Velionis jaunas staiga mirė 
1948 m. sausio 28 d., kai Lietuvoje 
baigėsi pirmasis sovietinamų rašytojų 
suvažiavimas, kuriame buvo aštriai 
kritikuota jo kūryba. Spėjama, kad 
nusižudė, nors apie tai nerašoma 
enciklopedijose. Stambiausiu jo kūri
niu laikomas pagal Stasio Santvaro 
siužetą sukurtas baletas "Sužadėti
nė", premjeros susilaukęs 1942 m. 
Kauno operos ir baleto teatre. 
Lietuvių liaudies dainomis grįstame 
balete vaizduojamas žemdirbių gyve
nimas baudžiavos panaikinimo išvaka
rėse.

Maironio dienas klaipėdiečiams, 
skirtas jo 125 metų gimimo sukakčiai, 
surengė vietinė I. Simonaitytės bib
lioteka ir Vilniaus koservatorijos 
fakultetai Klaipėdoje. 

mas. Stropiai tebesaugo juos iki šiolei, 
nors jau nusenęs, pusiau kurčias.

- Kas jį pamaitina?
- Ogi pati, kai liuobia kiaules, tai ir 

Rudžiui kiek dubenėlin įkrečia. Turė
tum vargšelį pasiimti.

Atvykėlis palinko virš tvoros ir 
nuleidęs ranką ėmė glostyti išretėjusį 
sargio kailį. Tas šluodamas uodega 
žemę, puolė laižyti mielus pirštus.

Kitas iki šiolei tylėjęs vyriškis 
paklausė:

- Negi veši tokį nupeipėlį į Kauną?
- Ir nelaukdamas atsakymo čia pat 
pridūrė:

- Juk susenęs, nušauk paėmęs 
šautuvą ir gana.

Pastąrajam draugo pasiūlymas pati
ko. Nors ir gaila, bet iš tikrųjų negi 
atsiveši žmonių pajuokai tokį šunį į 
miestą.

- Gal, kaimyne, taip būtų geriau
siai, - pritarė pusbalsiu.

Kaimietis piktai sužaibavo akimis, 
nuo susijaudinimo pasitempė ir išklo

jo: _
- Ziuriu ir atsistebėti negaliu! Juk 

dorų tėvų vaikas, o sąžinės nė už 
grašį. Amžiną atilsį tėvas sirgdamas ir 
prieš mirtį vis minėjo tavo vardą. 
Neatvažiavai. Mudu su žmona ligonį 
globojom, mudu su kitų pagalba ir 
palaidojom. Rudis jūsų šeimai daugelį 
metų sąžiningai tarnavo. Dori žmo
nės ilgai atidirbusius arklius ir šunis 
karšina. Jei visai nepaisai pareigos, 
tad mano žodis - nešdinkis iš kiemo, 
kol šunimis neužpjudžiau!

Kai automobilis su nekviestais 
svečiais dingo už vieškelio posūkio, 
kaimietis atsiduso, atkėlė vartelius ir 
pamojo:

- Eikš Rudi, ne besargauk tam 
netikėliui. Gyvensi, kol numirsi pas 
mus.

Šuo, matyt, supratęs karčią žodžių 
prasmę, nukabinęs galvą nusekė 
paskui naują šeimininką.

IŠ VISUR
Vasario 12 d., Juodojoje jūroje du 

J.A.V. karo laivai susidūrė su juos 
blokuojančiais paraleliai plaukiančiais 
dviems sovietų karo laivais. Api
braižyti laivų šonai. JAV ir Sov. 

Sąjunga pasikeitė protesto notomis.
JAV naikintojas Carin ir kreiseris 

Yorktown plaukė apie 7 iki 10 jūros 
mylių atstumu nuo Krymo krantų tam, 
kad pademonstruoti, kad tai yra 
tarptautiniai vandenys. Sovietai sa
vinas! 12 jūros mylių ruožą kaip savo 
teritorinius vandenis, gi amerikiečiai 
pripažįsta tik tarptautinę 3 jūros 
mylių teritorinę priklausomybę.

Į pasitraukusio emigracijos ir etni
nių reikalų ministerio Mick Young 
postą paskirtas Clyde Holding, at
stovaująs Port Melbourne rinkiminę 
apylinkę federaliniame parlamente. 
Iki šiol jis ėjo jaunesnio ministerio 
pareigas keliose ministerijose.Dabar 
Hon. A.C. Holding priimtas į vidinį 
ministerių kabinetą. Ministerių skai
čius papildytas Pietų Australijos 
senatoriumi Niek Bolkus, kuris yra 
kairiojo sparno darinėtis.

Clyde Holding
Naujasis emigracijos ir etninių 
reikalų ministeris

Vakarų Vokietijos žurnalas "Der 
Spiegei", atspausdinęs sensacingą 
dokumentą, rišantį Austrijos prezi
dentą Kurt Waldheim su masiniais 
trėmimais į Balkanų koncentracijos 
stovyklas, buvo priverstas šį doku
mentą atšaukti ir atsiprašyti Waldhei- 
mo. Mat jugoslavų istorikai, patiekę 
minimą dokumentą spaudai, dabar 
nustatė, kad tai esanti falsifikacija.

Visgi nuolatinė akcija prieš Wald- 
heimą neša vaisių. Austrijos kancleris 
Franz Vranitzky, seniau palaikęs 
prezidentą, dabar grąso atsistatydin
ti, jei Waldheimas nesuteiks pilnesnių 
paaiškinimų, reaguodamas į nepalan
kų komisijos raportą.

Sausio 25 d. popiežius Jonas Paulius 
II pabrėžė žurnalistams, kad norėtų 
apsilankyti Sov. S-goje švenčiant 
1000 metų Krikščionybės jubiliejų, 
bet tik su sąlyga, kad galės pastorali
niai aplankyti 10 milijonų katalikų, 
esančių Sovietų imperijoje. Jų esama 
ne tik Ukrainoje, Lietuvoje ir Latvijo
je, bet ir Gudijoje, Kazakstane ir 
Centrinėje Azijoje.

Žurnalistai ta proga plačiai pami
nėjo, kad Vatikanas nepripažįsta 
Lietuvos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą ir tai sudaro didelę kliūtį 
popiežiaus vizitui.

Lebanono prezidentas Amin Ge- 
mayel išvengė mirties, laiku radus 
tolima kontrole detonuojamą bombą 
lėktuve, turėjusiame parskraidinti jį iš 
Kipro Salos.

Didžiausias pasaulio keleivinis lai
vas Queen Eizabeth II lanko Australi
jos uostus šio krašto 200 metų 
jubiliejaus proga. Vasario 15 d., laivas 
atplaukė į Sydnejaus uostą.

wwwwwm
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BUVUSIOJI "VARPO” VALDYBA
Iš kairės: Viktoras Adomavičius - narys spaudai, Dovydas Sadauskas - 
berniukų vadovas, Gabija Žiedienė - Doncaster - Bulleen sekcijos vadovė, 
Birutė Adomavičienė - pirmininkė, Zita Sadauskienė - sekretorė ir Edis 
Ragauskas - vyrų krepšinio vadovas. Nuotraukoje trūksta Povilo 
Adomavičiaus - iždininko.

METINIS SUSIRINKIMAS

Melbourno lietuvių sporto klubo 
"Varpas" metinis susirinkimas įvyko 
vasario 7 dieną lietuvių namų 
patalpose. Susirinkime dalyvavo, daug 
sportuojančio jaunimo ir narių rėmė
jų. Pasigesta, iš 19 klubo garbės narių 
į susirinkimą teikėsi atvykti tik 
vienas Leonas Baltrūnas, kuris neap
leidžia nė vieno metinio susirinkimo.

Valdybos pirnmininkės Birutės 
Adomavičienės veiklos pranešimas 
priimtas vienbalsiai ir pareikšta 
padėka už rūpestingą darbą. Iždinin
kas pranešė klubo finansinį stovį ir 
sutaupytas pajamas ir išlaidas.

Pasibaigus pranešimams, sekė val
dybos rinkimai. Išrinkti sekantieji 
klubo nariai:

Vytas Šalkūnas, Petras Aras, Dovy
das Sadauskas, Zita Sadauskienė, 
Carlo Brovidani, Gabija Žiedienė, 
Tomas Zdanius, Andrius Kaspariūnas, 
ir Edis Ragauskas.

Išrinktieji į valdybą dar nėra 
pasiskirstę pareigomis, tai įvyks per 
posėdį.
Revizijos komisijon išrinkti: Henrikas 
Kaladė, Rasa Statkuvienė, ir Darius 
Šalkūnas.

Pasibaigus rinkimams padiskutuota 
klubo klausimais. Daug patiekta 
sugestijų lėšų telkimo suaktyvinimui 
ir naujų komandų sudaryme.

Bendrai metinis susirinkimas praėjo 
sklandžiai. Daug sėkmės naujai įstoju
siems į klubo valdybą. .. „ „ 

metrų buvo aplenktas trijų bėgikų. 
Visą maratono distanciją australietis 
bėgo greta laimėtojo A. Menonen.

SYDNEY

Šiuo metu Australijoje vyksta 
nacionalinės lygos pirmasis turnyras. 
Turnyre dalyvauja trylika komandų. 
"Sydney Kings" komanda nugalėjo 
Geelongo "Super Cats" rezultatu 110 
- 106. Šioje komandoje žaidžia mūsų 
tautietis Audrius Svaldenis. Susitiki
me Audrius savo komandai pelnė net 
16 taškų. Šios varžybos buvo rodomos 
ir SB S televizijos kanale.

ĖMĖ T

Šių metų kovo mėn. 11, 12 ir 13 
dienomis (13-toji nedarbo diena - 
Labour Day) yra organizuojama 
žuvavimo varžybos "Fishaton" Sale 
seniūnijoje. Susirinkimo vieta: P. 
Matukevičių sodyboje, Stratford, 
Scott gatvė nr. 2.

Aukos
j.

$500 - "Anoniminis" (6010)
Per mūsų įgaliotinį Canberroje 

Kovalskį - a.a. VI. Biveinio atmini
mui:
Po $ 20 - Z. ir L. Sipavičiai (565) ir T. 
ir L. Žilinskai (115). Po $ 10 - J.A. 
Kovalskis (107), G.R. Katauskas (30), 
M. Martišienė (77), Karpavičius 
(20), L. Budzinauskas , (40), L. 
Venclovas (41), G. .Katauskienė (25), 
I. Butavičius (12), M.F. Borumas (55), 
G.V.Hove (20), R.U. Šilinis (27), K.

Žuvavimo vieta randasi Startfordi 
kuris randasi Gipslande - Viktorijo 
Rivieroj, apie 16 kilometrų nuo Sal 
miesto, ant Princess Highway.

Šios žuvavimo iškylos tikslas, p» 
gauti žuvies, pabendrauti gražioj 
gamtoje, visą pelną skiriant paremi 
"Baltic News" biuletenį. s

Visi žvejai prašomi apsirūpini, 
nakvyne, patariame atsivežti saw« 
karavanus ar palapines. j

Bus galima gauti karšto vandensi£ 
kepsniams pečius. Atvykusius prašo, 
me užsiregistruoti. į

Sekmadienį.l vai. po pietų bendra, 
pobūvis medžių pavėsyje. Žvejį 
pasakos, dainos, meniniai pasirodę 
mai, turtinga loterija, ir bendra ( 
vaišės. j

Pirmadienį, 11 vai. ryte, laimikių 
įvertinimas ir prizų įteikimas, berutj 
užkandžiai ir atsisveikinimas. ,

Organizacijos ir pavieniai asmeny 
prašomi skirti fantų loterijai. Jau yn; 
gauta finansinė parama. Sale seniūnių 
$50 ir O. ir B. Vitkauskai $20,- 1

Aukas ir fantus siųsti:
E. Eskirtienei, Sale seniūnei, P. 0. Bd« 
17, Sale, Vic. 3850. Tel. (05) 44302į 
Dėl informacijų skambinti Sale seniuj 
nijos pirmininkei, I. Hare (05) 4564? 
ir G. Kaladienei - (03) 773 1308.į

Elena Eskirtienė - Sale seniūnė, j
____ ____ __

t 
Makūnas (67), 0. Pilkienė (25), 11 
Butkus, B. Juodvalkis (15), T. Grincei 
lis, V. Karpavičius ir V. ir O’ 
Ališauskai (590).

Po 5 - E. Laurinonis (33), V. Šimkų1 
(35), V. Keraitis (212), B. Minius (30{ 
S. Ratas (23), A.V. Balsys (47), Ki 
Petronis (160), EI Alyta (15), S 
Pečiulevičius (25), J. Žentelis (14|j 
Švedas, K. Kemežys (15), J. Lizdeni 
(27) ir J. Antanaitis (29). $4-11 
Baltaragienė (6). Po $ 2 - d 
Pečiulevičienė (4) ir Vrubliauski 
(67).

Per įgaliotinį Adelaidėje A. Zai 
moiskį: ■
$ 50 - J. Janilionienė (55), a.al 
Arnoldo Janilionio pagerbimui. $ 251 
K. Vanagienė (70). $ 20 - J. ir B 
Balčiūnai (790) Vic. a.a. V. Bitini 
prisiminimui. I

Sveikiname naujus šimtininkus J. i! 
Kovalskius ir T. L. Žilinskus. I 
Ačiū aukų rinkėjams ir aukotojams

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

K A N- 'A D A M E
Praėjusi šeštadieni įvyko 15-tųjų 

Žiemos Olimpinių Žaidynių atidary
mas, Kanadoje, Calgary mieste. Kas 
stebėjo šį atidarymą televizijos laido
je, galėjo įsitikinti jog tai buvo vienas 
iš įspūdingiausių olimpinių atidarymų.

Olimpinių žaidynių metu, Calgary 
čia susirinkusių žiūrovų ir sportininkų 
patogumui, veikia 828 parduotuvės, 8 
bankai, įrengta daugybė pramoginių 
priemonių, kaip baseinai su dirbtinė
mis bangomis, žaidimų aikštelės ir 
parkai.

O varžyboms prasidėjus, yra jau ir 
nauji olimpiniai čempionai.

tačiau užėmė tik 12 ir 15 vietas. Ir 
štai, šioje Olimpiadoje Vida Vencienė 
nustebino visą pasaulį tapusi olimpine 
čempione.

JUGOSLAVIJA

Belgrade pasibaigė pasaulio stalo 
teniso čempionatas. Paaiškėjo dvyli
kos geriausių stalo teniso žaidėjų 
vardai, 
švedas 
Elvyra

Čempionais tapo vyrų tarpe 
Owe Waldner, moterų - rusė 

Bulatova.

TOKIJO

nes Jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrų, mokslų, Švietimų, menų ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondų stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimų ir 
adresų:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

Pasaulinėse Žiemos Olimpinėse 
žaidynėse vilnietė Vida Vencienė 
laimėjo aukso medalį. Moterų ilgų 
nuotolių slidinėjimo varžybose, 10 km. 
distanciją Vida Vencienė nučiuožė 
per 30 min. 08,3' sekundės, net 9 
sekundėmis aplenkusi iki šiol laikomą 
geriausia rusę Raišą Smetaniną.

Vida Vencienė 27 metų biologijos 
mokytoja Vilniuje. Anksčiau dalyva
vusi Pasaulio Taurės varžybose pasie- . 
kė geriausius asmeninius rezultatus, 
"Mūsų Pastogė" Nr. 7 1988. 2. 22 pusi. 6

Australijos bėgikas Robert de 
Castella atbėgo ketvirtas Tokijo 
miesto maratone. Maratoną laimėjo 
Abebe Menonen iš Etiopijos.

Robert de Castella praeityje yra 
laimėjęs net aštuonis maratonus, 
šiame maratone tik paskutiniuose 100

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

TALKOS PASKOLAS - PIGESDES !
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metu - $612 į mėn. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. 
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 į mėn.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Mūsų Mirusieji NEW SOUTH WALES GOVERNMENT
a. a. Česlovas zamoiskis

Ši t Šių metų vasario mėn. 9 d. 
Adehdelaidėje palaidojom visiems Au- 
straltralijos letuviams žinomą a.a. Česlo
vą, Ją, Joną Zamoiskį, gimusį Dzūkijoje, 
Seirijsirijuose 1915 m. liepos mėn. 2 dieną. 
Mokėokėsi Alytuje. Gimnazijoje buvo 
aktyKtyvus skautas ir žinomas sporti- 
ninkankas. Gimnaziją baigė 1937 m., 
įstojotojo į Lietuvos karo mokyklą, kurią 
'baigęaigęs 1939 metais buvo pakeltas į 
ikariniirininko lapsnį.

Rus Rusams okupavus Lietuvą, ir atlei- 
'dus 'us Zamoiskį iš darbo, jis įsigijo 
pradž’adžios mokyklos mokytojo teises. 
Dirboirbo Vilniuje, kartu tęsdamas studi

jas Ws Vilniaus universitete ir Pedagogi- 
niamiam institute, kol šios institucijos 

Ibuvouvo vokiečių uždarytos. Grįžo į 
“žmonionos tėviškę Dzūkijoje, ir ten dirbo 
‘imokyokytojo darbą iki pasitraukimo iš 
Lietūetuvos.

Gy Gyvendamas "Dievo Paukštelių" 
lastovytovyklose aktyviai įsijungė į lietuviš- 
2ką dą darbą mokyklose, skautuose ir 
“bendnndruomenėje.
17 1941949 m. gegužės mėn. atvyko su 
'■šeimaima į Australiją ir pradėjo kurtis 
i. Adelde/aidėje. Atsimename Zamoiskį, 
fckaip up vieną iš pirmųjų tautiečių 
nusiptipirkusį sau namą ir automobilį. 
IMatyrtydamas esamas sąlygas, jis greitai 

:eišmolmoko mūrininko amato ir eilę metų 
Gvertėrtėsi kaip privatus statybininkas. 
Perėjęėjęs dirbti Adelaidės miesto savi- 

kovaldyldybėn, ten išdirbo iki išėjimo į 
iOpensfensiją. Prieš tris metus, jį ištiko 
Įįnsulnsultas (kraujo išsiliejimas ant sme- 
genųenų). Kiek pasitaisė, bet jėgų pilnai 

Ujjau nu neatgavo. Mirė staiga 4. 2. 1988. 
eni NuNuo pat savo atvykimo į Australiją, 
• ®.a. a. C. Zamoiskis aktyviai įsijungė į 
(Adelaelaidės lietuvišką gyvenimą. Ilgus 

skametuetus dainavo "Lituania" chore, 
jktektetuose, pagelbėjo skautams ir 

Zalituaituanistiniam švietimui. Iš prigimties 
apdopdovanotas gera iškalba, skaitė 

ipaskaskaitas, per lietuvišką radijo pro- 
25?ranramą Adelaidėje, teikė įdomiai 
r paruiruoštas politines apžvalgas. N uo 
tii/961>61 m. iki 1964 m. buvo LVS

Ramamovės Adelaidėje skyriaus pirmi- 
I. pinkinku ir šią organizaciją pastatė ant 

ivirtdrtų pamatų.
um BeBet bene pačią giliausią darbo vagą 

!. Za Zamoiskis išvarė A.L. Bendruome- 
lės s gyvenime. Jis buvo dažnai 
renkaikamas į ALB Adelaidės Apylinkės 
/aldyldybą. Keturias kadencijas - 1986 

xxn. 1. 1987-79 m., 1980.- 1983, buvo
1______________

Apylinkės valdybos pirmininku, į šį 
darbą įdėdamas daug širdies ir 
sveikatos. Daugelį metų kaip ALB 
Tarybos narys, atstovavo Australijos 
lietuvių bendruomenę Pasaulio Lietu
vių Seime Čikagoje.

Č. Zamoiskis yra gražus Nepriklau
somos Lietuvos gimnazijos, lietuviškų 
jaunimo organizacijų ir Lietuvos Karo 
Mokyklos auklėjimo pavyzdys. Iki 
kaulo smegenų persunktas lietuvišku
mu, tautiškumu ir tarnybos Tėvynei 
pareigos giliu pajutimu. Ką dirbo, 
dirbo iš širdies, su polėkiu ir taip, kaip 
jis manė esant reikalinga dirbti.

Liūdesyje paliko žmona Onutė ir 
sūnus Augis. Šeima buvo nuoširdūs 
Česlovo rėmėjai jo visuose darbuose ir 
užsimojimuose.

Tai yra trumpas a.a. Česlovo 
Zamoiskio gyvenimo aprašymas, kad ir 
su labai nedaugeliu datų. Bet datomis 
neišsakysi jo begalinės Tėvynės mei-' 
lės, užsispyrusio lietuviškumo, dažnai 
griežtų ir nedviprasmiškų pažiūrų į 
mūsų bendruomenę ir jos gyvenimo 
tvarkymą, neišsakysi į visuomeninį 
darbą įdėtos širdies ir sveikatos, 
neišsakysi dažnoko nusivylimo ir 
nesupratimo, neišsakysi vienišumo 
jausmo sunkiai susirgus, neišsakysi 
dzūkiško vaišingumo...

Laidotuvėse dalyvavo labai daug 
adelaidiškių.

Prie karsto su a.a. Č. Zamoiskiu 
atsisveikino ALB Adelaidės Apylinkės 
pirmininkas J. Stačiūnas, šv. Kazimie
ro parapijos vicepirmininkas A. Kubi
lius, LVK Sąjungos Adelaidės skyriaus 
pirmininkas V. Vosylius, alytiškių 
mokslo draugų vardu V. Neverauskas. 
Per šermenis velionio gyvenimą gra
žiai paminėjo V. Baltutis.
Lapas po lapo vis krinta po kojų. 
Buvo žali jie - dabar jau geltoni. 
Kriskite lapai. Juk mirti ne gėda. 
Kas gi, jei laiks gyvybę suėda, 
Jeigu taip dirbai, kad Sviestum iš kapo.

V. Neverauskas

Česlovui zamoiskį ui

mirus, žmoną Oną ir sūnų Augį - A.L. Fondo įgaliotinį Adelaidėje, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

r ’ ■
Australijos Lietuvių Fondo valdyba.

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

New South Wales vyriausybė padarė eilę pakeitimų dabartiniuose šaunamųjų 
ginklų įstatymuose, kad išimti nereikalingus šaunamus ginklus iš bendruomenės 
rankų. Asmenims, turintiems galiojančius leidimus laikyti šaunamus ginklus, 
pagrindinis klausimas bus, kokiais naujais kriteriumais vadovaujantis bus 
išduodami leidimai.

Policijos Komisionierius pranešė, kad jis statys griežtesnius reikalavimus 
spręsdamas, ar išduoti leidimą šaunamiems ginklams.

Naujosios Komisionieriaus nustatyos gairės veiks sekančiai:
BENDROS PASTABOS

*Visi asmenys, naujai paduodą prašymus, ar leidimo atnaujinimo prašymus po 1 
sausio 1988 turės pristatyti dvi rekomendacijas raštu iš asmenų, kurie nėra jo 
giminės, ir kurie jį pažinojo bent dvylika mėnesių. Rekomendacijų ir leidimo 
prašymų blankas galima gauti vietinėse policijos būstinėse.
*Anksčiau išduoti leidimai galios iki jų termino pabaigos, nuo kada įsigalios šie 
naujieji reikalavimai.
* Šaunamųjų ginklų registracija prasidės 1 kovo 1988 ir bus palaipsniui 
pravesta per 12 mėnesių laikotarpį.

GAIRĖS NAUJIESIEMS LEIDIMAMS
Prašytojams, kurie išpildys rekomendacinius reikalavimus, bus išduodami 

leidimai, jei tie asmenys pateks į sekančias kategorijas.
UŽSIĖMIMO

Asmenys, kurie galės įrodyti, kad šaunami ginklai jiems reikalingi dėl jų 
užsiėmimo, galės gauti šaunamų ginklų leidimus. Sekantys asmenys laikomi 
tinkamais: * Asmenys, kurie gyvena iš žemės ūkio. Čia įskaitomi ūkių 
savininkai, administratoriai, darbininkai ir tie asmenys, kurie verčiasi iš žemės 
ūkio, nebūtinai gaudami iš jo pajamas, pav., ūkininko žmona ar suaugę vaikai. * 
Profesionalai medžiotojai, * Saugumo firmų tarnautojai, * įvairūs kiti 
užsiėmimai, kur reikalingi šaunamieji ginklai, net jei tik protarpiais (pav., 
žūklė). *Asmenys, kurie gali įrodyti, kad jų pajamos ar pajamų dalis gaunama iš, 
arba papildoma iš užsiėmimo, kuriam reikalingas šaunamas ginklas.

t S P O R T O
Asmenys, kurie yra policijos Komisijonieriaus patvirtintų sporto organizacijų 

nariai, gali gauti šaunamų ginklų leidimą. Prie organizacijų, kurios gali būti 
patvirtinamos, priskaltoma: *Pistoletų klubai, * Šaudymo į taikinius klubai, * 
Medžioklės klubai, *Kiti šaunamų ginklų klubai, * Atletiniai klubai (blankomis 
užtaisomi pistoletai). *Buriavimo klubai ir kiti sporto klubai, kurie naudoja 
blankomis užtaisomus pistoletus. * Mokyklinės sporto organizacijos kurios turi 
bona fide priežastį nariams turėti šaunamus ginklus, * Bet koks kitas bona fide 
klubas kurio nariams reikalingi šaunami ginklai.

KOLEKCIJŲ
Asmenys, kurie nori rinkti šaunamus ginklus dėl kokio nors istorinio, 

kultūrinio ar asmeniško susidomėjimo gali gauti šaunamų ginklų leidimą su 
sąlyga, kad * Šaunami ginklai nebus vartojami, * Asmuo patenkins Policijos 
Komisijonieriaus ginklų apsaugojimo reikalavimus.

KENKĖJŲ KONTROLĖS
Asmenys, norį šaudyti ūkio kenkėjus, gali įsigyti leidimą sekančiu būdu: * 

Prašytojas nurodys norą šaudyti kenkėjus (vermin) ir * Pristatys laišką iš ūkio 
savininko ar administratoriaus, kuriame duodamas leidimas šaudyti šioje 
nuosavybėje. Ūkio savininkas privalo nurodyti savo ūkio pobūdį, kenkėjo rūšį ir 
nurodyti, kad šaudymu galima efektyviai kontroliuoti kenkėjus jo ūkyje. Jei 
žemė yra neišnuomota karūnos žemė, leidimą gauti reikia iš vietinės 
Department of Lands įstaigos ar iš Western Lands komisijos. * Prašytojui 
šaudomą ginklą leidžiama vartoti tik kenkėjų kontrolei.* Sekantį kartą 
atnaujindamas leidimą prašytojas turi įrodyti, kad jis ar ji šaudė į kenkėjus laike 
12 praėjusių mėnesių. Bus išduodamas ledimas panašus į pasą, ant kurio leidimą 
gavęs asmuo turės gauti nuosavybės savininko ar administratoriaus 
pažymėjimą, kad jis šaudė į kenkėjus.

REGISTRACIJA
* Šaunamų ginklų registracija prasidės 1 kovo 1988 ir bus palaipsniui pravesta 
per 12 mėnesių laikotarpį. * Senoviškų šaunamų ginklų policijoje užregistruoti 
nereikia, * Nebus imamas registracijos mokestis, * Asmenys, turį šaudymo 
leidimus,gaus laiškus iš Policijos Komisionieriaus mėnesyje prieš jų gimtadienį 
su nurodymais, kaip užregistruoti jų ginklus.

TOLIMESNĖ INFORMACIJA
Policijos Komisionierius vasario mėnesį parašys VISIEMS asmenims su 

šaudymo leidimais suteikdamas smulkias šių pakeitimų detales. Visais 
klausimais kreipkitės į Central Licensing Registry, tel. (02) 332 9388.

šie pakeitimai nėra nukreipti prieš atsakingus ginklų vartotojus, o siekia 
apsaugoti nuo neatsakingo ginklų pavartojimo, kuris pavojun išstato visus 
bendruomenės narius. Minister for Police
BARRIE UNSWORTH Premier GEORGE PACIULLO, and Emergency Services

Skelbimas

ČESLOVUI ZAMOISKĮ UI 
•. * * z * • * -• ’ •*

nunirus, žmoną Oną ir sūnų Augį skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 
ktkartu liūdime.

Australijos lietuvių paminklo statymo organizavimo komiteas.

Mielai garbės narei

A. A.
VALERIJAI K U NC AI TI E NEI 

ml.
ai.

mmirus, jos sūnus Vytautą ir Jaunutį su šeima ir sesutę Oną Miniotienę, 
nnetekus brangios motinos ir sesers, nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
slskausmo valandoje ir kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne.

VIETOJ GĖLIŲ
Pagerbdami artimiausią ir mielą kaimyną

Česlovą zamoiskį
$20 aukojame "Mūsų Pastogei"

Valerija ir Jonas Morkūnai, 
Dukra Aldona ir sūnus Jonas su šeimomis

IEŠKO
Jan Roggeveen, gyvenanti Olandijoje, nori surasti Oną Navikedes 

(Navikienę ?) ir Oną Jakelaitę. Abi yra gimusios Lietuvoje. 1944 metais dirbo 
darbo stovykloje Kuntzeler Strasse 59, FULDA, Vakarų Vokietijoje. 1949 
metais emigravo j Australiją.

Atsiliepti prašoma adresu: Jan Roggeveen, Postbus 8, 2730AA Benthuizen, 
Holland. Europa.Tel. 079 31068, arba Sydnejaus Apylinkės adresu - 18 Anzac 
St. Canterbury NSW, 2193.
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Informacija
’’Mūsų Pastogėje”

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

A. Stupuras Vic. $15
P. Antanaitis NSW $ 5
E. Eskirtienė Vic. $15
V. ir J. Morkūnai S.A. $20
S. Šalūgienė NSW $20
J. Sirutis NSW $ 5
V. Jasiūnienė NSW $ 5
J. Ž emaitis NSW $ 5
V. Petniūnienė NSW $20

NAUJI
M. P. SKAITYTOJAI

N. Žemaitienė Vjc
A. Cugura Vic.

aukos
$5000 - Australijos Lietuvių Fondas. 
$250 - Z. ir L. Sipavičiai, A.C.T., Po 
$100 - Prelatas P. Butkus M.B.E. NSW, 
A. Venclovas, ir J. Bužinskas. $ 75 - 
V. Patašius, NSW. Po $ 50 - R. ir L. 
Mataičiai, NSW, A. A. ir J. Olšauskas, 
NSW, V. Žeimys, NSW, E, Bliokienė, 
NSW, M.R. Symmonds, NSW, S. 
Jarmalauskas, NSW, V. ir J. Zabloc- 
kiai, NSW, J. Česiūnas, S.A., M. ir P. 
Stašaičiai, S.A., $ 35 - S. Šalūgienė, 
NSW, $ 25 - S. Jurevičienė, NSW, $ 20 
- F. Adamonis, S.A., J. Jaruševičius, 
S.A., K. Pocius, S.A., V. Skabėika, 
S. A., A. ir J. Šereliai, S. A., I. Taunys, 
S.A., A. ir A. Urnevičiai, S.A. G. ir J. 
Vasiliauskai S.A., R. Patašienė, 
A.C.T., V. Vagusevičius, NSW, J. ir L. 
Veteikiai, NSW, V. Danta, NSW, V. 
Jasiūnienė, NSW, M. ir K. Eirošiai, 
NSW, A. Brunkienė, NSW, J. Venclo 
vienė, NSW, J. Kušleika, NSW, J. 
Tallat-Kelpša, NSW,, $ 15 - A. 
Juodgalvis, NSW, Po $ 10 - M. 
Labutienė,N.S.W.J. Kutkienė, S.A., B. 
Nemeika, S.A., C. Pečiukaitis, S.A., 
Stankevičius, S.A., Po $ 5 - O. 
Bridžiuvienė, S.A., A. Saulius, S.A.

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

SYDNEJUJE
Perduoki mo 

istorij cą muzi ej ui

Jau anksčiau kreipėmės, prašydami 
istorinių daiktų muziejui, iš mūsų 
kelionės laivais Australijon. Ekspona
tai reikalingi Australijos tautiniam, 
jūriniam muziejui, kuris statomas 2-jų 
bilijonų dolerių apimties Darling 
Harbour projekte, Sydnejuje. Tai 
vienintelis už Canberros ribų muzie
jus, kurio statybą ir išlaikymą 
finansuoja Federalinė valdžia. Numa
tyta, kad muziejus kainuos 60 mil. 
dolerių. Muziejų remia ir kitos 
valstybės. Australijos 200 metų 
jubiliejaus proga, JAV paskyrė muzie
jui 7 milijonus dolerių, amerikiečių 
skyriaus įrengimui. Naujoji Zealandija 
padovanojo šimtmetinę 44 metrų 
jachtą " Akaraną".

Daug vietos skirta emigrantams, 
atvykusioms laivais į Australiją, tame 
120 metrų ilgio, 8400 kvadratinių 
metrų ploto pastate. Muziejaus tvar 
kytojai pasiūlė ir lietuviams pristatyti 
savo eksponatus. Mūsų broliai šiaurės 
kaimynai tam smarkiai ruošiasi. Neli
kime ir mes tik kritikais, bet 
peržiūrėkime savo atsivežtus daiktus, 
atrinkime, ir kas tinka duokime 
muziejui. 0 tinka daug kas: dienoraš
čiai, fotografijos, rankdarbiai, pieši
niai, stovyklose ar kelionėje įsigyti 
suvenyrai, rūbai, rankinis ir sunkusis 
bagažas, skutimosi įrankiai, plaukų 
šepečiai, kvepalų buteliukai, žaislai, 
žaidimai, muzikos instrumentai, kny
gos, žurnalai, laive išleisti spausdiniai, 
kelionės dokumentai, laivo bilietai, 
keleivio numeris ir kiti čia neišvardin
ti daiktai. Labai pageidautini tautiniai 
rūbai, skautų, sportininkų ir kitos 
uniformos atsivežtos į Australiją

Kai kuriuos eksponatus muziejus 
sutinka nupirkti. Už didesnių daiktų 
persiuntimą gali sumokėti. Jei kurių 
retesnių daiktų savininkai nenorėtų 
jų atiduoti, muziejaus vadovybė prašo 
paskolinti, kuriuos po sutarto laiko 
grąžintų.

Galintieji šiame reikale padėti, 
prašomi pranešti ir eksponatus siųsti 
Sydnejaus Apylinkės valdybos nariui J. 
Zinkui, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W., 2213, tel. (02) 77 2914, arba 
muziejaus kuratoriams: Australian 
National Museum. G.P.O. Box 5131, 
Sydney, N.S.W. 2001, tel. (02) 552 
1633.

Muziejus eksponatus norėtų gauti 
iki vasario mėnesio pabaigos.

^aiinniiiiiianiiiMiuiiaiiiiHiiiiiiaiiiiiniiiiiiaiitiiiiiiiiiaiiHiiiiiiiiaifmiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiHiiHiioiiiiiiiiHiiaiii

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ
Į NAMUOSE
□ 
= 16.-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

g

i

□ 

□

a 

□

D

□

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

TURGUS
Puiki nuotaika, geri laimikiai

SMORGASBORD

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

Kaina $5

KLUBAS ATIDARYTAS

Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11 v.v.
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v. j
Šeštadieniais 2 v. p.p. - 1 v.r.
Sekmadieniais 12.30 p.p. 10 v.v.

^iiiiiiiiiiiiaiiiiiniiiiiiaiiiiiiiiiiiiauiiHiiiiiicxiiiiiNiiiiaiiuiiiiiiiaiiimiiiHiiaiiiiiiiiimoiHiiiuiiiKxiiiuNuiiDiiiil

SYDNEJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad vasario mėnesį 21 
d. (sekmadienį), 7 vai. vakare, per 
televizijos kanalą SB S, Vox Populi 
programoje, bus rodomas P. Žumbakio 
pranešimas, kuris įvyko Bankstowno 
Lietuvių namuose.

vyresnius, dalyvauti šiame ratelyje. 
Išsamesnę informaciją galite gauti 
pas Ireną Kalėdienę tel. 888-6049. 
Repeticijos vyksta sekmadieniais, 6 
val.p.p. Bankstowno lietuvių namuose.

K vied a
”S Ū K U R Y S”

Sydnejaus šokių grupė "Sūkurys" 
kviečia visus, tiek jaunus tiek

3««3SSSS3SS»aHS®WH0SSS3S«M3aBSS»SS3M3SXS3SS3a«S3aSSatS3S3SSa5S36^^
ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

ELIJAS IR UGNINIS VEŽIMAS

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės valdyba.

P. 0. B(Mk205, Bankstown, N.S.W.
2200. Dr B vingilis

Koffiįeto narys lėšų telkimui.

M

Keli aujate į 
ar 

iškviečiate savo gimines atvykti iš Lietuvos?

Dėl visų patarnavimų, kreipkitės į

MES KALBAME RUSIŠKAI.
48 THE BOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. 
Tel.(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888
Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio..

Kai kurie mėgina įrodyti, kad Elijas 
turįs būti danguje, nes jie mano, kad 
su vežimu jis buvo paimtas į dangų. 
Parašyta gi yra tik tiek, kad ugninis 
vežimas atskyrė jį nuo Elisiejaus. 
Parašyta, kad viesulas pakėlė Eliją 
dangun link. Žr. 2 K ar. 2:11. Turime 
atsiminti, kad žodžiai "dangus" arba 
daugskaitoje "dangūs", yra daug 
kartų vartojami apibūdinimui aplink 
žemę esančiojo oro; ir į šitą "dangų" 
turbūt buvo paimtas Elijas viesule, ir 
tuo pasibaigė jo žemiškasis gyveni
mas. Žr. Moz. 1:8, 9,14,15,17,20 ir 
.7:11, 23; Žak. 2:6.

Faktas, kad atsimainymo regėjime 
mokytiniai matė Eliją ir Mozę, 
nereiškia kad anie du pranašai buvo 
tikrai gyvi kur nors danguje. Nužen
gęs nuo atsimainymo kalno, Jėzus 
įsakė savo mokytiniams: Niekam 
nesakykite apie šitą regėjimą, kol 
žmogaus Sūnus bus prisikėlęs iš 
numirusiųjų." (Mato 17:9) Regėjimas

nėra tikrybė'. Regėjime Petrui buvo 
parodyta iš dangaus nusileidžianti 
drobulė suteptų gyvulių, bet jie juį 
nebuvo tikri gyvuliai. Jonas, Patmoj 
saloje, matė daug regėjimų, kuriuose 
jam pasirodė visokie gyvi ir negyvi 
daiktai, dviejų gadynių istorijos 
panoramoje; tačiau dalykai, kuriuos 
jis matė, nebuvo tikrybės. Taip pat if 
mokytiniai matė regėjimą, kuriame 
pasirodė Mozė ir Elijas; bet tikrybėje 
abudu tuodu pranašai buvo užmigę 
mirties miegu, ir tebemiega iki šiai 
dienai, ir pasiliks mirtyje iki prisikėli
mui.
- Ebr. 11:35,39,40.

Šituo persimainymo regėjimu buvo 
atvaizdinta Kristaus karalystė, kuo 
met ji bus įsteigta ir viešpataus 
žemėje. Visi tikrieji krikščionys 
tuomet bus išaukštinti į dangišką 
garbę ir karaliaus su Kristumi, ir to 
karalaivimo tikslas yra palaiminti visą 
žmoniją, suteikiant sveikatą ir gyve
nimą ant žemės. Tuo metu bus 
sugrąžintas žemėje rojus.

Mylį trasą literatūrą gausite veltui. Rąžykite: P, Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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