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ALB Krašto 
Valdyboje

KRAŠTO VALDYBA PRANEŠA

Šių metų vasario mėnesi 24 dieną 
gerai praėjusioje Krašto valdybos 
posėdžio darbotvarkėje, vėl buvo 
sprendžiama nemaža susikaupusių 
reikalų.

Pirmininkės pavyzdžiu sekdami ir 
skatinami Krašto valdybos nariai, 
sąžiningai atlieka savo pareigas.

Per paskutini Bendruomenės suva
žiavimą pereitais metais Melbourne, 
rugpjūčio 8-9 dienomis, pirm. Dana 
Baltutienė pasiūlė, kad reikia pravesti 
iš jaunesniosios kartos vadovų paruo
šimo kursus - seminarą. Tai buvo 
suvažiavimo atstovų priimta. Semina
ro pravedimui sudarytas komitetas iš 
Krašto valdybos ir Apylinkės valdybos 
narių. 1 komitetą įeina: iš Krašto 
valdybos - pirm. Dana Baltutienė, Dr. 
Paulius Kabaila ir teisininkas Andrius 
Vaitiekūnas. Iš Apylinkės valdybos - 
Pirm. Kęstutis Lynikas ir Dr. Arūnas 
Staugaitis. Vasario 22 dieną jie buvo 
susirinkę posėdžiui ir nustatė gegužės 
14 dieną seminarui. Taip pat, jie 
sudarė programą ir aptarė kitus su 
seminaru surištus reikalus. Dalyvius 
seminarui pakvies Apylinkės valdybos.

Reikia pasakyti, Kad Krasto vaidy
ba su Apylinkės valdybomis dirba 
bendrų interesų vedami.

Krašto valdybos pirm. Dana Baltu
tienė lankėsi Sydnejuje ir buvo ten 
įkjvo 12 - 13 dienomis. Ji susitiko ir 
turėjo pasitarimus su Baltų Taryba, 
latvių ir estų Centriniais komitetais, 
Sydnejaus Apylinkės valdyba ir Spau
dos Sąjunga.

Krašto valdyba ir šiais metais 
gaukia Apylinkių ir Seniūnijų delega
tų suvažiavimą Melbourne, balandžio 
16-17 dienomis. Šis suvažiavimas 
labai svarbus. Bus aptartas Bendruo
menės inkorporavimo klausimas, taip 
pat Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo reikalai. Seimo posėdžiai įvyks 
Toronte, Kanadoje, 25-27 birželio, o 
birželio 23-čią prasidės Kultūros 
kongresas.

Apie advokato Pauliaus Žumbakio 
pravestus pranešimus Australijoje 
atgarsiai geri. Remiantis Nijolės 
Žvirgždinaitės - Šalkūnienės infor
macija, Melbourne įsteigta Pavergtų

Andrius Vaitiekūnas

Tautų (Captive Nations) kultūros 
grupė.
Vasario 16-tos proga, gauti sveiki
nimai iš latvių ir estų konsulų.

Krašto valdybos veiklos interesai 
nuolat apima kultūrinio ir visuome
ninio darbo sritį.

Alisa Baltrukonienė - sekretorė

Kauno senamiestis
Amerikos Jungtinių Valstijų Prezidento 

EARElSKI MAS

Lietuvos Nepriklausomybės Diena, 1988

Prieš septyniasdešimt metų, 1918 
m. vasario 16-tąją Lietuvos Taryba 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę ir 
įsteigė Lietuvos Respubliką... Tą 
Lietuvos severenumo atstatymą ripa- 
žino visas pasaulis - 1920 metais net 
Sovietų Sąjunga. 1921 metais Lietuva 
buvo priimta į Tautų Sąjungą ir per 
sekančius du dešimtmečius lietuviai 
naudojosi laisve ir apsisprendimu, 
turėdami vyriausybę, kuri puoselėjo 
visiems piliečiams politinę ir religinę 
laisvę.

Tačiau 1940 m. birželyje, viene- 
riems metams praėjus po Molotovo - 
Ribbentropo pakto pasirašymo, So
vietų Sąjunga įsiveržė į Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes ir neteisė
tai jas okupavo. Jungtinės Amerikos 
Valstijos griežtai pasmerkė tą valsty
bės suverenumo ir tautinio integra
lumo pažeidimą, ir nuo to laiko mūsų 
nusistatymas yra tvirtas. Mes niekada 
nepripažinome Lietuvos prievartinio 
įjungimo į Sovietų sąjungą ir niekada 
nepripažinsime.

Lietuvos N epriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimas amerikie- 

. čiams, kurie kasmet iškilmingai šven
čia savo Nepriklausomybės šventę, 
yra įgimtas. Amerika ilgus metus buvo 
Lietuvai vilties švyturiu, nes ameri
kiečiai brangina savo apsisprendimą, 
asmens laisvę ir nepriklausomybę - 
Dievo duotas teises, kurias ir lietuvių 
tauta siekia atgauti, nepaisant religi
nio ir politinio persekiojimo, privers
tinio rusinimo ir etninio maišymo. 
Todėl mes privalome parodyti lietuvių 
tautai savo solidarumą.

Mes prisidedame prie Lietuvos 
nepriklausomybės 70-ųjų metinių 
didingo bei iškilmingo minėjimo ir 
drauge su viso pasaulio žmonėmis 
dvasia ir viltimis esame kartu su 
lietuvių tauta, kai ji mini šią dieną. 

"Lietuvių tautoje laisvės dvasia yra 
nepalaužta - dvasia tikro tautos 
didvyrio - Nijolės Sadūnaitės - kurios 
pasišventimas kraštui ir sąžinei taip 
drąsiai tęsiasi ligi šios dienos, ir kuri 
yra parašiusi iš Gulago: "Mūsų 
trumpas gyvenimas žemėje yra skirtas 
ne poilsiui, bet kovai, kad daugelio 
širdys būtų laimingos"; Lietuvos 
sostinės Vilniaus ir Kaimo demons
trantų dvasia; visų laikų ir vietų 
dvasia, kur drąsūs sūnūs ir dukterys 
prisimena savo tautos tradicijas ir jos 
aukščiausius idealus.

Kad parodžius mūsų bendrą įsipa
reigojimą laisvės bylai, Kongresas, 

priėmęs Senato jungtinę.rezoliuciją Nr, 
39, nutarė 1988 m. vasario 16-ąją 
pavadinti "Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena" ir įgaliojo bei prašė 
prezidentą paskelbti šią proklamaciją 
šios dienos atžymėjimui.

Todėl dabar aš, Ronald Reagan 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas, šiuo skelbiu 1988 m. vasario 
16-ąją kaip Lietuvos Nepriklauso
mybės Dieną. Kviečiu Jungtinių 
Amerikos Valstijų gyventojus atžy
mėti šią dieną atitinkamomis iškilmė
mis ir veikla, patvirtinant mūsų 
pasišventimą visų tautų teisėtiems 
siekiams į apsisprendimą ir laisvę.

Virš minėto patvirtinimui, šiandien, 
vasario 11 dieną tūkstantis devyni 
šimtai aštuoniosdešimt aštuntais mūsų 
Viešpaties metais ir Amerikos Nepri
klausomybės du šimtai dvyliktais 
metais, aš čia pasirašau.

Ronald Reagan

THE WHITE HOUSE 
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IŠLEISKITE MANE 
IŠ PSICHIATRINĖS 

LIGO NI NĖS

Latvių babtistų religinės bendruo
menės narys Teovils Kūma prašo 
laisvojo pasaulio visuomenės pagal
bos, kad būtų išlaisvintas iš psichi
atrinės ligoninės, kur buvo įkalintas 
dėl savo religinių įsitikinimų. Apie 
latvio krikščionio tragišką likimą 
praneša Didžiojoje Britanijoje vei
kianti Kestono kolegija. 56 metų 
amžiaus latvis baptistas Teovils Kurna 
buvo suimtas 1980 m. liepos mėnesį už 
tai, kad Rygoje praeiviams dalino 
religinio turinio lapelius. Dėl to, 
gydytojų komisija Rygoje nustatė, 
kad jis esąs psichiniai nesveikas. Nuo 
to laiko, jau septynerius metus jis yra 
kalinamas įvairiose psichiatrinėse li
goninėse Sovietų Sąjungoje ir Latvi
joje, kur jam yra nuolat teikiami jo 
sveikatai žalingi vaistai.

Nuo 1984 m. jis yra kalinamas 
Liepojos psichiatrinėje ligoninėje. 
Praėjusiais metais Teovils Kurna 
kreipėsi į Latvijos aukščiausiąjį teis
mą, prašydamas, kad būtų išlaisvintas, 
bet nesulaukė jokio atsakymo. Laiške 
teismui jis taip pat, reikalavo, kad 
būtų nubausti asmenys, kurie netei
singai - vien dėl jo religinių 
įsitikinimų - jį įkalino. Teovilį Kurną 
Liepojos psichiatrinėje neseniai, pir
mą kartą aplankė liuteronų pastorius 
Maris Liudvikas, kurio dėka buvo 
-sužinota apie kalinamojo likimą ir apie 
jo prašymą pagalbos, kad būtų 
išlaisvintas. Kurna yra dvasiškai 
stiprus, bet jam teikiami psichotera
piniai vaistai smarkiai žaloja jo 
sveikatą.

K AN A D OJE

Kanados teisingumo ministeris R. 
Hnatyshynas įteikė parlamentui teks
tą sutarties, kuri bus pasirašyta su 
Sovietų Sąjunga ir lies medžiagos 
rinkimą karo musikaltėlių teismams 
Kanadoje. Laikantis teisėjo J. De
schenes komisijos patarimo, asmenys, 
kuriuos liečia Sovietų Sąjungoje 
renkama kaltinamoji medžiaga, prieš 
teismą nebus paskelbti. Medžiagos 
rinkimas bus atliekamas pagal Kana
doje pripažintą teisinę procedūrą. 
Sutartis įpareigoja Sovietų Sąjungą 
įsileisti nepriklausomus vertėjus, pa
rūpinti ne tik kopijas, bet ir 
dokumentų originalus, liudininkų pa
reiškimus. Sutartis leis bešališką tokių 
liudininkų apklausinėjimą pagal kana- 
dišką procedūrą, įrašytą vaizdajuos
tėm Iš Kanados galės būti atsiųsti 
teisėjai ar teismo atstovai rinkti 
įrodymų Sovietų Sąjungos teismuose, 
kaltinamasis arba jo advokatas bei 
prokuroro atstovas galės klausinėti 
liudininkus kaip ir Kanados teisme. 
Tai pirmoji tokia Kanados sutartis, 
liečianti karo nusikaltėlius. Teisėjo J. 
Deschenes komisija dėl kaltinamosios 
medžiagos rinkimo Sovietų Sąjungoje 
nebuvo paskelbusi savo išvados. Mat ji 
neturėjo progos susipažinti su sovieti
ne medžiaga bei jos liudijimais. 
Panašios sutartys taipgi yra ruošiamos 
su Izraeliu ir Olandija.
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B E N R. D A D A R BI A VI MO

E NT UZI AZ MAS

Daug yra kalbama, ne maža rašoma 
mūsų spaudoj ir kartais net pasiginči
jame apie bendradarbiavimą tarp 
lietuvių išeivijos ir likusių okupuotoj 
Lietuvoj mūsų brolių. Su pagrindu, ar 
ne, šis klausimas yra tapęs aktualiu ir 
vien dėl to vertas bent suglaustos 
analizės. "Pasaulio lietuvis”, skaito
mas sovietų paskirtų mūsų išeivijos 
spaudos seklių, ir yra tam tinkamiau
sias leidinys, kol dar neturime 
galimybių rašyti apie mūsų pažiūras 
išreikšti mūsų galvoseną okupuotoje 
spaudoje.

Paklaustas, vienas išsilavinęs sve
čias iš okupuotos Lietuvos, ko ten 
mūsų broliai labiausiai norėtų iš 
mūsų, atsakė taip: "Bendradarbia
vimo. Norėtumėm susitikti, laisvai 
pasikalbėti, paskaityti jūsų spaudą, 
kad iš jos galėtume susidaryti pilnesnį 
vaizdą apie jus. Mes nenorime tikėti 
valdžios tvirtinimais, kad lietuviai 
išeiviai yra tik nusikaltėlių ir reakcio
nierių gauja. Laiškai okupuotoje 
Lietuvos spaudoj klausią, kodėl nega
lima gauti jūsų spaudos, niekaip 
nesusilaukia atsakymo..."

Daugiau negu materialinių dovanų, 
mūsų broliai norėtų laisvos spaudos ir 
necenzūruotų knygų, kur galėtų 
ieškoti tiesos apie savo tautos istoriją 
ir realią visų įvykių padėtį pasaulyje. 
Jie žino, dėl kieno kaltės tas laisvas 
žodis jų negali pasiekti.

Nėra abejonių, kad išeiviai, kurie 
gali skaityti sovietų valdžios leidžia
mą spaudą, trokšta laisvai apvažinėti 
gimtąjį kraštą, susitikti su draugais, 
giminėmis ir visu tautos kamienu, 
pasidžiaugti pavergtų brolių atsieki- 
mais, kad ir gyvenant vergovėj. Deja, 
kol kas nėra tam galimybių: Maskva 
laiko apribojusi turizmą gyvenimu 
specialiame viešbutyje. Sovietų mui
tininkai tikrina kiekvieną lagamino 
kampelį, kad tik nepakliūtų tiešos 
žodis į melo imperiją.

Kremliaus Nomeklatūra bijo ne tik 
tiesos, bet ir nacionalinės garbės ir 
savigarbos pripažinimo. Keletos tūks
tančių pabaltiečių protestai dėl 
Ribentropo - Molotovo pakto slėpimo, 
dėl Helsinkio sutarčių nevykdymo ir 
tiesioginiai ar netiesioginiai laisvės 
reikalavimai, įvarė politbiurui tiek 
baimės, kad jis skubiai sušaukė į 
Maskvą visą centrinį partijos komite
tą, kaip jie vadina, nacionalizmo 
reiškinių pasirodymo Sovietų Są
jungoje svarstymui. Galima spėti, kad 
tas komitetas, diriguojamas Gorba
čiovo ir KGB, bus nutaręs sustiprinti 
internacionalizmo, atseit rusinimo, 
akciją visose nerusiškose respubli
kose.

Dar niekada sovietinės Rusijos 
istorijoj, centro komitetas nebuvo 
šaukiamas dėl panašios problemos. Tai 
dar kartą patvirtina didelį Krem
liaus susirūpinimą, kad jų pavergtos 
tautos vis labiau ir labiau šaukiasi 
laisvės ir reikalauja nacionalinės 
savigarbos pripažinimo.

Sovietų spauda ir televizija viešai 
tvirtina, kad Pabaltijo demonstracijos 
yra amerikiečių ČIA sabotažas, ir kad 
tas judėjimas neturi jokios paramos 
pavergtų tautų masėse. Jei taip, tai 
kodėl Kremliui taip bijoti?

Jei Kremliaus vadai sušaukė visus 

NESI DUOKI ME

Kai kurie mūsų bendruomenės 
nariai, kurie turėtų žinoti, ką jie daro, 
daugina ir platina mūsų tarpe Birutės 
Kemežaitės Čikagoje leidžiamą žur
nalėlį "Tautos Gyvybė". Jame B. 
Kemežaitė puola Lietuvių Bendruo
menę, VLIKĄ ir kitas lietuvių 
išeivijos organizacijas už vienokias ar 
"Mūsų Pastogė" Nr. 10 1988. 3. 14 pi

307 Centro Komiteto narius išsiblaš
kiusius po visą plačią imperiją, 
svarstyti, kaip kovoti su pasireiškusiu 
nacionalizmu, nėra ko laukti, kad 
Gorbačiovas leistų užmegsti tam
presnius ryšius su pavergtais broliais, 
nes tas tik skatintų tautinį atbudimą. 
Po masinių protestų Armėnijoje,- 
kuriuose dalyvavo šimtai tūkstančių 
žmonių, Maskvos laikysena gali tik 
sukietėti. Apie tai irgi kalba, padi
dėjęs tankų siuntimas į šią respubliką.

Greičiau Kremlius mėgins išnaudoti 
"glasnost" mitą bendradarbiavimo 
skatinimui pagal sovietinį receptą, 
atseit, tokio, kuris prisidėtų prie 
išeivijos skaldymo ir lietuviškos veik
los stabdymo laisvame pasaulyje. Taip 
galėtų būti atsiųstas vienas kitas 
dainininkas ar šokių grupė KGB 
agentų priežiūroj reikalaujant, kad jie 
būtų iškilmingai priimti lietuvių 
namuose, kur nebūtų nei lietuviškos 
vėliavos nei šūkių už laisvę. KGB 
agentas būtų svečių tarpe.

Gerai jiems būtų verbuoti kelionėn 
į Lietuvą tokius, kurie Maskvos KGB 
nuomone, galėtų būti sužavėti esamu 
stoviu mūsų okupuotame krašte: 
jaunimas, "pažangieji" neišprusėliai ir 
1.1. Veiklesnei išeivijos daliai vargu 
leis sovietų pareigūnai, judėti laisvai 
po Lietuvą, bijodami kad šie neužsi
krėstų pavergtųjų tautiečių laisvės 
mintimis.

Išeivijai svarbu aiškiai apsispręsti, 
kaip laikytis bendradarbiavimo su 
okupuota Lietuva klausimu. Čia verta 
priminti, kad tarp dabartinių okupuo
tos Lietuvos pareigūnų yra gera dalis, 
net dauguma, mėginanti, kiek sąlygos 
leidžia, gelbėti kraštą nuo Maskvos 
užmačių. Jie sustabdė dar dviejų 
jėgainių statymą Ignalinoje, Baltijos 
pakrantėje žibalo eksploataciją ter 
šiančią Neringą ir dar daug kitų 
naudingų, tik čia neminėtinų, dalykų. 
Mūsų pareiga ne tik bendradarbiauti, 
bet būti jiems dėkingais už tą tylų 
giliai prasmingą darbą be jokių 
pasigyrimų spaudoj, kaip kad mes 
darome dėl visokių menkniekių. At 
rodys neįtikėtina, kad net tarp KGB 
turim gerų lietuvių, kurių dėka 
paverstos niekais važiuojančių į 
Lietuvą sovietų šnipelių pastangos. 
Kam reikia, Lietuvoj žino, nuo ko 
jiems reikia saugotis. Taigi apie 
bendradarbiavimo klausimą nėra abe
jonių : mes privalom bendradarbiauti. 
Tik kaip?

Siųsti kuo daugiau laisvos spaudos 
per važiuojančius į okupuotą Lietuvą. 
Tai geriausia mūsų dovana broliams. 
Yra ir kitų kelių tai padaryti. Priimti 
menininkus, mokslininkus ir daininin
kus, bet palikti už durų atsiųstus KGB 
palydovus. Kas mus lanko, gali 
kreiptis į organizacijų vadovybes, bet 
tegul nemėgina dirbti patamsėse per , 
"bendradarbiavimo" Maskvos patikė
tinius. Raginti savo gimines ir 
draugus, atsakingose pareigose oku
puotoje Lietuvoje, intensyvinti Lietu
vos gynimo darbą. Svarbiausia, turim 
nepamiršti, kad tas bendradarbia
vimas neturi stabdyti Lietuvos laisvės 
reikalo kėlimo Vakaruose. Priešingai, 
jį turime suintensyvinti ir suprasminti.

Dr J. Kunca

K L AI DI N AMI

kitokias, tikras ar prasimanytas "nuo
dėmes". Anksčiau ji ribojosi tik 
Amerikos lietuvių organizacijomis, 
bet paskutiniuose dviejuose "T.G." 
numeriuose ji pradėjo purvais drabs
tyti ir ALB Krašto valdybą, bei Baltų 
Tarybą. Nors panelė Kemežaitė šių 
metų pirmame "T.G." numeryje, 21 
įsi. 2" —.... ■ 

p., pareiškė, kad "šiame žurnale 
straipsnių mintys yra stipriai argu
mentuotos", kad "...pas mus negali 
nieko būti iš piršto išlaužta", to paties 
numerio 6-me puslapyje randame 
sekantį niekuo nepagrįstą šmeižtą:

"Neveltui LB-nės Australijos 
Krašto valdybos pirmininkė Dana 
Baltutienė ir Baltų Taryba veikia iš 
vien su žydais. Kadangi šis "T.G." 
išspausdintas šmeižtas yra jau gana 
plačiai pasklidęs mūsų bendruomenėje 
ir gali suklaidinti ne vieną mažiau 
politiniais reikalais tesidomintį tau
tietį, jaučiu pareigą painformuoti 
Australijos lietuvius, kad tai yra 
melas, nieko bendro neturintis su 
realybe. Naudojant pačios B. Keme
žaitės žodžius, jis yra grynai "iš piršto 
išlaužtas".

Dalis gimnazijos orkestro
Vasario 16-osios gimnazijos veiklą 

apžvelgė jos direktorius Andrius 
Šmitaą. Mokykloje mokosi 75 moki
niai: 41 mergaitės ir 34 berniukai iš 8- 
ių valstybių trijuose žemynuose - 41 
iš Vokietijos, 20 iš JAV-bių, 6 iš 
Kanados, 3 iš Argentinos, 2 iš 
Urugvajaus ir po vieną iš Brazilijos, 
Domininkonų Respublikos bei Mali. 
Juos moko 27 mokytojai: 16 lietuvių ir 
11 vokiečių. 2/3 pamokų dėsto 
lietuviai. • *

Šiemet abitūros egzaminus laikys 
tik du, ateinančiais metais 10.

Gimnazijoje veikia tautinių šokių 
grupė, choras, orkestras, dainų ir 
skautai, ateitininkai (renkasi kas 
savaitę). Mokiniai nemažai sportuoja: 
žaidžia krepšinį, lauko ir stalo tenisą, 
tinklinį ir kt. Šiais metais parke 
įrengtos naujos sporto aikštės. Kiek
vieno sekmadienio rytą pakeliama 
Lietuvos vėliava, giedant tautos

LIETUVOJE
ŠIAULIUOSE PAMINĖTA VASARIO 

16-TOJI

(Šiauliai - New Yorkas, vasario 17. 
LIC) Maždaug tūkstantis žmonių 
sekmadienį, vasario 14 d. pripildė Šv. 
Jurgio bažnyčią Šiauliuose pasimelsti 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
70-čio proga, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Po Mišių maldininkai 
ėjo Kryžiaus Kelius aplink bažnyčią.

Nors klebonas neleido vikarui kun. 
Kazimierui Gražuliui sakyti pamokslo 
ar laikyti Mišių, joms pasibaigus, 
Gražulis lipo į sakyklą. Ten jis pradėjo 
pasakoti apie Lietuvos istoriją, nu
šviesdamas pokario metus ir Lietuvos 
partizanus.

Kunigas Gražulis yra nuteistojo 
Petro Gražulio brolis.
Kun. Gražuliui išjungė garsiakalbius ir 
šviesas, bet jis vistiek tęsė kalbą 
visiems atidžiai klausant. Jam užbai
gus, susirinkusieji sugiedojo "Marija, 
Marija", "Lietuva Brangi" ir Lietuvos 
Himną.

Po Mišių, tikintieji ėjo į savanorių 
kapines, kur valdžios žmonės viską 
stebėjo ir fotografavo. Anot vieno 
dalyvio, valdžios atstovai tik prie 
kapinių elgėsi "nachališkai" - pradėjo 
klausinėti kai kurių žmonių pavar-

Kitame to paties "T.G", numerio 
straipsnyje ("Tiria OSI reikalus"), 
kažkoks Leonas Pauga rašo apie 
advokatą P. Žumbakį ir "Americans 
for due Processes" organizacijos 
pastangas atsiųsti P. Žumbakį |[ 
Australiją. Esą tai nepavykę padaryti! 
dėl pinigų stokos. Kaip mūsų skaity-i 
tojai jau žino, advokatas P. Žumbakis 
buvo pakviestas Australijon ALB 
Krašto valdybos, su latvių, estų Ir 
ukrainiečių bendruomenių pritarimu 
ir finansine parama.

Reikia manyti, kad B. Kemežaitei 
šią dezinformaciją apie padėtį 
Australijoje siunčia kuris nors mūsą 
bendruomenės narys. Galite patys 
įsivaizduoti, kam toks žmogus dirba - 
tik ne mūsų bendruomenės labui.

Jurgis Rūbas

himną. Po to mokiniai eina į pamaldas.
Berniukai apgyvendinti naujame 

bendrabutyje, kur kiekvienas kamba
rys turi sanitarinius įrengimus ir dušą. 
Mergaičių bendrabutis šiemet naujai 
išdažytas, o 1989 bus pagrindinai 
atnaujintas.

Gimnazijos metinė apyvarta per
viršijo du milijonus Vakarų Vokietijos 
markių. 3/4 šios sumos davė vokiečių 
valdžia bei katalikų vyskupai, Euro- . 
pos' ūkio bendruomenė. Sumažėjo 
lietuvių aukos, kritus JAV-bių dole
riui. Nusiskundė, kad trūksta adresų 
lietuvių ir mišrių šeimų, turinčių 
mokyklinio amžiaus vaikų ir prašė LB 
darbuotojus juos atsiųsti.

Vasario 16 gimnazijai remti, fondo 
iždininkas Antanas Šiugždinis pranešė 
to Fondo apyvartą. Iš įvairių kraštų 
šiemet gauta berniukų bendrabučio* 
statybai 105.949,62

V. V. Ž.

džių, nusirašyti darbovietes ir pan.
Kapinėse susirinkusieji padėjo vai

nikus prie nepriklausomybės savano
rių kapų, o gėles ant poetės ir 1 
Lietuvos Helsinkio grupės narės Onos . 
Lukauskaitės - Poškienės bei ateiti- 1 
ninku ideologo prof. Stasio Šalkauskio 1 
kapų. c

Kraštotyrininkai padėjo gėlių krep- ' 
šelį prie 1863 metų sukilimo dalyvių c 
kapų.
Pirmadienį, Vasario 16-tos išvakarė- r 
se, žmonės dar nešė gėles.

Vasrio 16 d. mišiose už Lietuvą Šv. 11 
Jurgio bažnyčioj dalyvavo apie 400 
žmonių. Susirinkusieji ėjo Kryžiaus « 
Kelius už Lietuvą, sugiedojo Lietuvos 
himną ir deklamavo Bernardo Braz-j 
džionio poeziją. Žmonės bažnyčioj' 
plojo, kas Lietuvoj neįprasta. Val
džios atstovai viską iš šalies stebėjo, 
net klaupė su kitais kai ėjo Kryžiaus i 
Kelius, kad niekas jų neatpažintų. £

į netoli Šiaulių esantį Kryžių kalną,Į t 
sekmadienį, vasario 14 d., nuvažiavo’ 1 
maždaug 100 žmonių. Jie sutvarkė 
kalną, visur gėles sudėjo ir sugiedojo £ 
Lietuvos himną. (LIC) į

I
į atnaujintus Biržų pilies rūmus,I £ 

persikėlė centrinė šio miesto bibliote-; 
ka. Jos darbuotojos džiaugiasi erdvio- P 
______________ 13
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LIETUVIŲ JAUNIMO 
DEMONSTRACIJA B O N N OJE

Dalis demonstrantų Bonnoje prie Sovietų pasiuntinybės 1988 m. vasario 14 d.
Rimanto Gumuliausko nuotrauka

Vokietijos lietuvių jaunimas, suži
nojęs iš vokiečių ir lietuvių šaltinių, 
kad okupacinė Lietuvos valdžia ruošia 
rimtas sankcijas prieš lietuvius, kurie 
nori Lietuvoje paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės septyniasdešimt
meti, nutarė demonstruoti Bonnoje 
prie Sovietų atstovybės š. m. vasario 
14 d. Tą pačią dieną prasidėjo 
demonstracijos Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose, bei lietuvių 
demonstracijos Washingtone, Otta- 
voje, Londone ir Paryžiuje.

Vokietijos lietuvių jaunimui pavyko 
per kelias dienas įveikti organizacines 
problemas, mobilizuoti vokiečių įta
kingą spaudą. Sekmadienio ryte atvy
ko, savo lėšomis, daugiau kaip 20 
Vasario 16 gimnazijos mokinių, kurie 
buvo pasiryžę dalyvauti šioje svarbio
je demonstracijoje. Prie jų prisidėjo 
lietuviškas jaunimas ir iš kitų Vokie
tijos miestų.

Užtruko laiko iki buvo susitarta su 
vokiečių policija, kurioje vietoje 
demonstracija turėjo įvykti. Jie pa
geidavo, kad demonstracija būtų kuo 
toliau nuo Bonnos miesto centro prie 
esančios sovietų pasiuntinybės. Rei
kėjo perkabinėti transparentus, ta
čiau po 11 vai. ryto demonstracija 
prasidėjo, su religinėm apeigom, 
kurias pravedė Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Demonstrantų tuo metu jau 
buvo virš 50. į demonstracijos 
atidarymą buvo atvykę vokiečių ir 
pabaltiečių spaudos atstovai.

Po religinių apeigų,, kurių metu 
buvo dvasiškai - mintimis prisijungta 
prie demonstrantų Lietuvoje ir lais
vame pasaulyje. Jaunimas susėdo ratu 
ir sekančias aštuonias valandas, 
pasnikaudami, dainavo lietuviškas 
dainas, skaitė pogrindžio spaudą ir 
diskutavo lietuviškom temom. Jauni 
demonstrantai, kurie yra gimę Argen
tinoje, Urugvajuje, Mali, Dominikonų 
respublikoje, Vokietijoje bei Lietuvo
je, ryškiai pajautė tarpusavio ryšį. Jų 
mintys buvo Lietuvoje.
Tą dieną Bonnoje vyko karnavalo 

eisenos. Žmonės, kurie skubėjo į

KĄ SVARSTYSIME SEIME

Jurgis Janušaitis

Antrasis šių metų didžiausias savo 
apimtimi renginys - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, kuris vyks š. m. 
birželio mėn. 28-30 d.d. Toronte, 
Kanadoje.

Šiam septintajam PLB Seimui pro
gramą ruošia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba, JAV, o techniš
kuosius Seimo ruošimo darbus atlieka 
Kanadoje sudarytas komitetas.

Pirmasis PLB Seimas buvo sušauktas 
prieš 30 metų, 1958 m. rugpjūčio 28- 
31 d.d. New Yorke. Tuomet dalyvavo 

linksmybes sustodavo prie lietuvių, 
atidžiai skaitė transparentus bei 
gautą informacinę medžiagą, diskuta
vo su jaunimu.

Jauni lietuviai, kurie pirmą kartą 
savo gyvenime dalyvavo demonstraci
joje, turėjo aiškinti apie Lietuvą ir 
lietuvių padėtį okupanto santvarkoje. 
Jie buvo labai nustebinti praeivių 
reakcja, kad visi su kuriais kalbėjo, 
žino apie dabartinę Lietuvos ir 
lietuvių padėtį. Visi žmonės simpati
zavo lietuviams. Linkėjo demonstran
tams sėkmės.

Visai kitaip buvo su rusais, pasiun
tinybės darbuotojais. Jie irgi išėjo iš 
savo užtvaros, nes norėjo matyti 
mieste vykstančią karnavalo eiseną. 
Jie turėjo praeiti pro demonstrantus. 
Juos jau buvo galima iš tolo atpažinti. 
Nei brangi vakarietiška apranga 
nepadėjo, nei anglų kalbos vartojimas. 
Informacinių lapelių dienos metu jie 
neėmė. I pokalbius nesileido. Tik 
vienas rusas prasta vokiečių kalba 
vienam gimnazistui uždrožė, kad čia 
viskas melas. Tam jaunuoliui buvo 
nesuprantama, kad rusas neperskaitęs 
platinamos informacijos, gali daryti 
tokias išvadas.

Demonstracijos metu buvo pinamas 
spygliuotos vielos vainikas su lietuviš
ka trispalve. Tą dovaną demonstran
tai numatė įteikti sovietams, pasi
telkdami vokiečius policininkus, kurie 
prižiūrėjo demonstraciją. Sovietai 
atsisakė priimti dovaną. Aiškino, kad 
sovietai bendrai priima dovanas tik 
tada, kai jiems raštu pranešama iš 
anksto - prieš tris dienas.

Sekančios dienos vokiečių spaudoje 
pasirodė labai geri atsiliepimai apie 
demonstraciją. Tokio spaudos ir 
žmonių atsiliepimo ir prijautimo 
lietuviškiems reikalams nebuvo tikė
tasi. Jaunimas pasižadėjo dažniau 
tokiom progom atvykti į Bonną. Šiai 
demonstracijai pritarė šalia pasiunti
nybės gyvenantys vokiečiai, kurie, 
kaip paaiškėjo, nemyli savo "artimų" 
kaimynų.

Romas Šileris

100 atstovų. Nuo pirmojo Seimo jau 
praėjo 30 metų ir per tą laikotarpį 
įvyko šeši Seimai, o paskutinysis bus 
septintasis,

Seimas vyks, kaip minėjau, Toronte, 
Kanadoje. Tuo metu ten vyks PL 
Kultūros kongresas, po jo Seimas ir 
visas didysis judėjimas bus baigtas 
aštuntąja laisvojo - pasaulio lietuvių 
tautinių šokių švente.

į šį Seimą turėtų suvažiuoti 140 
išrinktų atstovų iš 19 laisvojo 
pasaulio karštų.

Malonu pasteoeu, Kaa ; seimą 
atvyks nemažas skaičius aktyviųjų 
bendruomenininkų, rinktų atstovų. 
Kiek prisimename Australijos LB 
seimo atstovai paskutiniame Seime 
ypač aktyviai reiškėsi, kėlė labai 
aktualius, LB rūpimus klausimus, 
dalyvavo svarstymuose ir siekė LB ir 
VLIK O santykių sunormalėjimo. Rei
kia manyti, kad ir šiame Seime 
australiečiai lietuviai bendruomenini- 
nkai aktyviai reikšis ir į Seimą atsiveš 
naujų idėjų, realių . planų, kaip 
sustiprinti lietuvių bendruomenės 
veiklą, kokie darbai yra šalintini, 
kokios nesėkmės būtinos išvadų ir t.t.

Seimo ruošimo išlaidos, taip pat, 
nemenkos. Manoma, kad visa tai 
pareikalaus tarp 25-30 tūkstančių 
dolerių. Lėšų telkimu rūpinasi PLB 
vicepirmininkas Stasys Jokubauskas.

Šia proga tenka pažymėti, kad 
šiems didiesiems renginiams. lėšas 
telkia jungtinis Lėšų telkimo komite
tas - Kultūros kongresui - dr. Antanas 
Razma, Seimui - minėtas Stasys 
Jokubauskas ir Tautinių šokių šventei 
- dr. Petras Kisielius. Bus bendra 
kasa, tačiau iš jos bus proporcingai 
išlaidoms padalintos sumos minėtų 
renginių komitetams.

Tad ką gi veiks Seimo atstovai 
susirinkę į Torontą, trijų dienų 
laikotarpyje? Kol kas po ranka dar 
neturiu Seimo detalios programos. 
Manau, kad PLB ją baigia paruošti ir 
kai tik gausime, apie tai bus kalbama 
plačiau. Bendrai paėmus PLB Seimo 
uždaviniai platūs ir labai svarbūs.

Ar kam patinka, ar ne, vistiek 
turime sutikti, kad LB visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose užima svarbią 
vietą, dirba labai reikalingus lietuviš
kosios išeivijos išlikimo darbus įvai
riose srityse. LB rūpi mokslas, 
lituanistinis švietimas, kultūra, me
nas, spauda, o paskutiniaisiais laikais 
Lietuvos vadavimo politika.

LB turi ir savo opoziciją. Opozicija 
turi sau palankios spaudos. Tad ir 
prieš LB darbus pasisakančių nesto-

AEG ANISTAN O L AI S VfiS KO VOTOJAI

SUDARO VYRIAUSYBĘ

ISLAMABADAS

Afganistano Pasipriešinimo judėji
mo vadai, susirinkę Pakistane, priėmė 
griežtas taisykles Afganistano kon
fliktui išspręsti, pranešdami, kad jie 
sudaro laikinąją vyriausybę, kurioje 
bus asmenys, nusistatę už visišką 
Afganistano nepriklausomybę.

Peshawaro mieste septynių laisvės 
kovotojų grupių vadai pranešė, jog ši 
vadovybė pakeis dabartinę prosovie
tinę Najibullah administraciją dar 
prieš tai, kai turės būti pasirašytas 
susitarimas, kurio nori Jungtinės 
Tautos. "Laikinoji vyriausybė, kuri 
turės pasirašyti Ženevos susitarimus, 
bus pilnai atsakinga už Sovietų 
kariuomenės išvežimą", sako partiza
nų vadai.

"Kabulo marionetinis režimas yra 
prieš visus įstatymus", pasakė Yunus 
Khales, Afganistano Pasipriešinimo 
judėjimo vadas, atmesdamas koalici
nės vyriausybės su komunistais suda 
rymą, kurių dėka afganų kraujas teka 
upeliais". Tačiau rodydamas Maskvai 
tam tikrą žestą, jis pasakė, jog 
"laikinoji vyriausybė laikysis nepri
klausomos užsienio politikos linijos ir 
palaikys draugiškus ryšius su kitais 
kraštais, o ypač su savo kaimynais".

VYRIAUSYBĖS SĄSTATAS

Išleistame komunikate rašoma, jog 
laikinoji vyriausybė bus sudaryta iš 28 
narių, kurių vieną pusę atstovaus 
mujaheddeen - partizanai, septyni bus 
pabėgėlių atstovai, dabar gyveną 
Pakistane, ir kiti septyni musulmonai 

tMjjaiiia. ją oarame, Kodėl ji nesirūpina 
lituanistikos mokyklomis, kodėl mo
kyklose mažėja mokinių skaičius, 
kodėl LB nesirūpina net mūsų 
rašytojų knygų išleidimu. Barame ją ir 
už įvairius projektus, kurie, esą, 
nenaudingi išeivijai, kurie net kenkią 
lietuviams, kaip kad istorijos parašy
mas, dr. S. Sužiedėlio pakvietimas 
tokiai istorijai rašyti. Bet prieš LB 
rašantys, atrodo, nenori giliau pa
žvelgti į LB pozityviai ir našiai 
dirbamus darbus.

Jeigu kai kurie mūsų veikėjai 
politikai išleidžia 200,000 dolerių 
metams, tai gerai, o kai LB nemažam 
projektui paskiria 37,000 - jau 
skandalas, jau pinigų mėtymas abejin
gos istorijos rašymui ir t.t.

Ne paslaptis, kad PLB ir VLIKO 
santykiai net ir po paskutiniojo Seimo 
neprašviesėjo. Tai negerai, tai taisy
tini reikalai.

Todėl į šį Seimą atstovai, be abejo, 
atvažiuos tinkamai pasiruošę, gerai 
išanalizavę visus LB daromus prie
kaištus, užuominas. Bus gerai išmąstę 
LB paskutiniųjų ketverių metų veik
lą, darbus, ir Seime juos susumuos, 
pasvers, paieškos išvadų, apspręs LB 
tolimesnės veiklos kryptį, nurodys 
būsimajai PLB valdybai kelius, kuriais 
ji turės eiti sekančio termino laiko
tarpyje.

Eiliniam bendruomenininkui atrodo, 
kad LB visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose dirba daug, gerai, dirba 
nuoširdžiai. Laiko tėkmėje senosios 
partijos menkėja ir ilgainiui, atrodo, 
pranyks. Tuo tarpu LB, turinti daug 
jaunų iš sekančių kartų darbininkų, 
užtikrins savo išlikimą ilgiausiai. Taigi 
LB, besitvarkanti demokratiškais pa
grindais, yra visapusiškai remtina. 
Joje telpame visokių pažiūrų ir 
galvosenų žmonės. O jeigu ir Seime 
randasi įvairių .nuomonių, bet gi 
atstovai tesiekia protingų, LB nau
dingų sprendimų. Tuo Seimas save 
pateisina.

afganai, esą Kabule, afganų sostinėje. 
Jų pavardės nebuvo paskelbtos, bet 
laikinosios vyriausybės galva turėtų 
būti Yuųus Khales, praneša korespon
dentai.

Laikinoji vyriausybė valdytų kraštą 
16 mėnesių: 10 mėnesių būtų skirta 
Sovietų pasitraukimui ir 6 mėnesiai 
būtų skirti rinkimų pasiruošimui. 
Speciali komisija paruoštų rinkimus 
nuolatinei vyriausybei išrinkti. Jai 
padėtų taryba iš 75 asmenų, kurią 
sudarytų 56 provincijų atstovai ir 19 
musulmonų, intelektualų ir kultūros 
veikėjų.

n£ra KOMUNISTŲ ATSTOVU

Vienas Azijos diplomatas mano, jog 
ši griežta linija nebus priimta Kabule. 
Tai Irano tipo vyriausybė, kurioje 
nėra komunistų partijos atstovų.

Komunikate pareiškiama, kad "Af
ganistanas bus islamiška valstybė, 
kurios pagrindu bus Koranas ir 
pranašo Mahometo mokymas". Diplo
matų nuomone, "iraniška linija yra 
laimėjusi ir fundamentalistai domi
nuoja". Stebėtojai mano, kad vaka
rietiško stiliaus demokratija ten yra 
pralaimėjusi.

Sovietų Gorbačiovas pasakė, jog 
Raudonoji armija Afganistane pradės 
atsitraukti gegužės 15 d., jei Žene
voje bus pasirašytas susitarimas tarp 
Afganistano ir Pakistano iki kovo 15 
d.

3



Laiškas iš

Gerbiamas Pranai,

Iš anksto noriu atsiprašyti už 
galimą sveikinimo pavėlavimą, nes 
laišką už Atlanto rašau pirmą kartą. 
Štai jau pusė metų praėjo, kai mudu 
išsiskyrėme prie "Lietuvos" viešbučio 
- jūs grįžote pas žmoną, vaikus, 
vaikaičius. Tegul šis laiškas bus kaip 
prabėgusios vasaros prisiminimų laše
lis:

"O tėviške, nuvirtęs vartų stulpe, 
nulūžęs šaukšte, peili bei kriaunų, 
takeli, dingstantis vaikystės 
soduos, 
kur šviečia motinos graži galva. 
O, tėviške, suskilus tėvo klumpe, 
puodeli šilto pieno vakare, 
sesers maldaknyge, elementoriau, 
į dilgėles nukritęs obuoly".

Gal šios mūsų poeto eilutės grąžino 
jus nors minutėlei į Lietuvą, į 
vaikystę.

Lietuvos

Nežinau, ar išliko mano veidas ir 
vardas jūsų atmintyje - juk po tokių 
įtemptų dienų, kokias jūs praleidote 
šią vasarą tėviškėje, atmintyje išlieka 
tik tai, kas buvo maloniausia arba 
skaudžiausia.

Prisimenu mūsų išvyką į jūsų 
gimtinę, apsilankymą Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje bei pas mus 
namuose. Ir džiugu, kad mes radome 
bendrą kalbą, kad pokalbyje nesisten
gėme ieškoti to, kas ne taip baisiai 
degina ir skauda, kaip Lietuva, o 
kalbėjome atvirai, nuoširdžiai atver
dami širdis.

Nors pats jūs dabar gyvenate už 
Atlanto, bet jūsų šaknys Lietuvoje. 
Įskiepykite meilę Lietuvai savo vai
kams, o svarbiausia - vaikaičiams, kad 
žodis Lietuva jiems nebūtų tik tuščias 
garsas, papasaokite jiems, kaip malo
nu pereiti per rasotą tėviškės žolę 
basam, praustis lietuje ir daug, daug 
savos vaikystės atsiminimų.

Leiskite vaikams ir vaikaičiams 
aplankyti Lietuvą, nes išeivija be 
Lietuvos - kaip medis be šaknų.

Prašau galvoti, kad mano asmenyje 
jūs įsigijote naują draugą, kurio namų 
durys visados atviros jums, jūsų 
žmonai, vaikams, vaikaičiams bei 
draugams, panorusiems susitikti su 
Lietuva.

Tu niekados neprivalai būt padalin
ta, tėvyne mūsų, ir likime! „ ..N.N.

Valdas Audronis

PRI ESP A U D A

iTiek kraujo Lietuva nematė, 
Tiek sielvarto ir tiek kančių, - 
Grobikai šliaužia kaip gyvatės 
Ant žydinčių laukų plačių.

Išvarę brangų brolį, sesę...
Kas seną motiną paguos?
Ir akys ne- vienam užgeso
Nuo kulkų budelio... rugiuos.

Už tai jie krito, kad mylėjo
Tuos žydinčius laukus žalius, į 
Kad nekentė jie pavergėjo, 
į laisvę skynėsi kelius.

O žemė krūpčioja, dejuoja
Nuo kraujo, ašarų, kančių...
Tai tokis mūsų "žemės rojus", 
Atseit, sukurtas mūs pačių...

SUNYKUSI ILIUZIJA

Tęsinys

Neapsimokėjo Elei prikaišioti, kelti 
pavydo scenas.

- Jeigu tau nepatinka, - skirkimės, 
bet aš nemoku apkepinėti bulvių ir 
nemokėsiu, - griežtai pareiškė ji, kai 
Spruogis pastebėjo, kad ji neprižiūrin- 
ti virtuvės ir viską paliekanti tarnai
tės valiai.

- Skirkimės, - kartodavo ji didesnio 
įtempimo, susierzinimo valandomis. 
Lengva tarti - skirkimės. Šiaip ar taip, 
Elė veikė jo erotinius jausmus dar ir 
dabar, nepaisant to, kad buvo vedęs 
prieš dešimtį metų. Tiesa, lipšnių 
moterų, norinčių stsidurti jo glėbyje, 
atsirastų net kelios, juo labiau, kad jis 
galėjo užimponuoti savo padėtinu, 
bet... jam reikia tik Elės, tik jos. "Man 
ji patinka ir yra reikalinga kaip duona 
skurdžiui, ji turi likti mano", - dar 
sykį save įtikino Spruogis ir nutarė 
veikti.

Laukdamas žmonos, neturėdamas 
ką veikti, jis pakėlė nuo grindų 
romaną ir ėmė jį vartyti. Būdamas 
gimnazijoje ir studentaudamas, jis 
grožinės literatūros nemėgo, ją laikė 
tuščiu burbulu, o paskui pats gyveni
mas jam tapo žavinga beletristika. 
"Kuriems galams prasimanymai ir 
fantazijos, jeigu tikrovė juos pralen
kia? - atkirsdavo jis kiekvienam, kuris 
bandė kalbėti apie grožinės literatū
ros reikšmę. Tačiau dabar jis pažvelgė 
į autoriaus pavardę ir knygos pavadi 
nimą, kažkokio smalsumo vedamas, 
pradėjo skaityti pirmą puslapį ir 
nesustojo, atvertęs penktąjį.

Elė parėjo vėlai vakare, po dešim
tos, kai Spruogis jau buvo įpusėjęs 
romaną ir turėjo norą, gal pirmą 
kartą, dar jį skaityti.

- Kur taip ilgai užtrukai?
Ji neatsakė.
- Ar graži bus suknelė?
Laikraščio šlamėjimas - vienintelis 

atsakymas. Nei entuziazmo, nei 
įtūžimo siuvėjai, kuri, anot jos, 
visados buvo linkusi gadinti puikią 
medžiagą.

"Ji nebuvo pas siuvėją, skubėjo į 
pasimatymą, - blogai. O jeigu buvo 
pas siuvėją, -- dar blogiau: kažkas ją 
užvaldė labiau negu nauja suknelė", - 

dėbčiodamas į šviesių plaukų pluoštą, 
galvojo Spruogis.

Raute dalyvaus ir diplomatai, reikia 
tinkamai pasirodyti, - nenugalėtas 
žmonos tylėjimo, vėl pastebėjo Spruo 
gis.

- Mundieriai, frakai, ordinai... 
Tuščios frazės, banalios kalbos ir nė 
vienos gyvos lakios minties, • pagaliau 
atsakė žmona, lyg tai perskaičius 
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laikraštyje.
"IŠ svetimų lūpų perėmei šitą 

sentenciją", - norėjo atkirsti Spruo
gis, bet laiku prikando liežuvį.

Atsargumas beveik niekad neken
kia, o truputis gudrumo padeda 
išspręsti ir painų reikalą.

- Ar tu šią sayaitę vakarais laisva?
- 0 ką?
- Numačiau pramogą... su tavim.. 

Ryt galėtum?
- Ne. Pas mane ateis draugė.
- O ketvirtadienį?
- Reikėjo anksčiau perspėti, o 

dabar... - visai pasislėpus už laikraš
čio, sumurmėjo ji.

- Ar kas ypatingo?
- Ji delsė ir tuo didino jo įtarimą.
- Na, kas gi?
- Nieko. Literatūros premijų įteiki

mas.
- Nežinojau, kad tu gauni, - paleido 

strėlę.
- Kaip vadinasi tas, kuris rūpinasi 

vien savimi?
- Normaliu žmogumi.
Ji pradėjo širsti, vyras tai jautė. Bet 

jis taip pat suprato, kad reikia 
nepraleisti geros progos, norint su
čiupti kamuolį

- Jeigu tau svarbu, tai... ir aš eisiu. 
Dar nemačiau tų ceremonijų.

Nervingai sujudintas laikraštis jam 
iškalbingai pasakė, kad netikėtu 
nutarimu jis sugadino Elės biznelį.

Tačiau ji dar bandė pataisyti 
pakrypusią situaciją:

- Nuobodžiausi.
- 0 tu?
Savo tylėjimu ji lyg norėjo pabrėžti: 

aš - kas kita.
- Niekis. Dėl tavo malonumo 

pakentėsiu, - pridūrė labai švelniai, 
kas reiškė, kad jo nutarimas neape
liuojamas ir nekeičiamas.

Tą dieną publika valstybiniame 
teatre (Spruogis jį retai lankė, tik 
pavasarėjant, užsieniečių artistų 
gastrolių proga) buvo labai mišri, 
kontrastiška: keli frakai, pora sena
madžių smokingų, būrelis moterų 
baliniais tualetais ir kasdieniškai 
apsirengusių, bet smagiai nusiteikusi 
masė, gerokai atskiesta žaliu prieaug
liu iš gimnazijų. Spruogis, kuris 
paprastai, eidamas fojė, turėjo nuolat 
linkčioti galvą, dabar dairėsi - bene 
pamatys nors vieną pažįstamą veidą. 
Tik susiradęs savo vietą ložėje ir 
atsisėdęs, pastebėjo švietimo mi
nistrą, porą direktorių ir stambų 
biznierių Kurtauską, su kuriuo iš tikro 
buvo malonu pasikeisti pora sakinių.

- Kokiu būdu čia atsidūrė Kurtaus- 
kas?

- Jis įteiks premiją.
- A... Tai biznio pareiga.
Prakalbos metu, kai čirškėjo foto

aparatai, Spruogis pasilenkė prie 
žmonos ausies.

- Kas yra šitas?.. Galva lyg šeriais 
apaugusi...

- Nepažįsti? Gauna valstybės 
premiją... penkis tūkstančius litų.

- Ar jis kasmet gauna po penkis 
tūkstančius?

"Naivus ar idiotas?" - sakyte sakė 
jos veidu perbėgusi grimasa. Kreste
lėjo plaukus, lyg gindamasi nuo įkyrios 
musės.

-Žinoma, ne. Gal vienintelį sykį 
savo gyvenime, - pats už ją atsakė. - 
O mano tantjema kasmet siekia kur 
kas didesnę sumą.

Ji žiurstelėjo nustebinta, tarsi 
brutaliai paliesta pašaliečio. Spruogis 
buvo patenkintas padarytu efektu.

Pagaliau prakalba pasibaigė. Še
riuotasis nerangiai linktelėjo ministrui 
ir atsisėdo, išdidžiai laikydamas 
komisijos nutarimą ir čekį. Išėjo kitas 
frakuotas vyras, kažką monotoniškai 
paskaitė ir padavė popierių juodu 
švarkeliu apsirengusiam jaunuoliui.

- Jis gavo tris tūkstančius?
-Tūkstanti, - jau susierzinus atsakė 

Elė ir ėmė pliaukšėti delnais. Jos 
entuziazmas tiek pakilo, kad šūktelėjo 
diskantu: "Bravo!"

"Ar tik ne šis?" - dingtelėjo 
Spruogiui įtarimas.

Katutėms aprimus, Spruogienė, 
stengdamasi užtušuoti susierzinimą, 
ironiją, prakošė pro dantis:

- Kodėl nesigiri, kad kas mėnuo 
gauni algos dvigubai tiek?

Protingas vyras žino, kada reikia 
nuolaidžiai nusišypsoti; jis taip ir 
padarė.

Po premijų įteikimo ceremonijos, 
leisdamasis laiptais žemyn Spruogis 
gardžiai žiovavo. Ir po pertraukos jis 
nelabai domėjosi tuo, ką autorius su 
juodu švarkeliu skaitė apie mergaitės 
pavogtą lėlę.

- Kaip jo pavardė?
- Raukis.
Karštesnės žmonos katutės ir vėl 

pakartotas "bravo" patvirtino Spruo- 
gio įtarimą, kad tai "jis".

Nuobodžiausias dalykas turi vieną 
šviesų tašką - galą.

- Šiandien pelniau gerą vakarienę,
- užsiminė, išėjus iš teatro, Spruogis.
- Užsukim į "Metropolį".

- Ten literatų balius.
- Tai į "Versalį". Bus ramiau.
Keli stikliukai konjako, ungurys su 

citrina pataisė Spruogio nuotaiką. Bet

Stasys Kapnys

Spruogienė kramtė kąsnį, lyg kartu 
norėdama sugromuliuoti kietą, nesi- 
duodantį paneigti faktą:

- Žinoma, premijos menkos, bet...
- Užtenka šitokiems suskiams. Jie 

banknotų po penkis šimtus litų 
niekada nėra čiupinėję, - užgėrė jis 
sakinį "Birutės" vandens gurkšniu.

- Valstybė gali skirti nors dvi 
premijas bent po dešimtį tūkstančių. 
Ir tai būtų tik vandens lašelis iš 
kibiro.

- Nesąmones kalbi. Yra daug 
svarbesnių reikalų... Klausyk, jeigu aš 
sukviesčiau pas save daug svečių r jų 
akivaizdoje labai iškilmingai tau 
įteikčiau žiedą... už dešimtį litu...

- Tik pabandyk! - subruzdus, 
žėrinčiom akim pagrasė Spruogienė.

- Eliute, - padėjo šiltą ranką ant jos 
rankos, - to aš nepadarysiu. Bet 
šiandien tu su malonumu stebėjai 
panašią ceremoniją.

Visai kas kita, - pritrenkta sumur
mėjo ji.

- Kodėl?
- Tuo pasireiškia literatūros sąjū

dis... pagaliau - garbė...
- Garbė? Kad trejetas gimnazistų 

ir porą mašininkių galėtų paiatę 
sakyti: "Va šitas - literatas."

Lempos rausvai nudažė salę. Ž*an- 
gėdama įbėgo viesulu, apsikarsiusi 
blizgučiais šokėja.

Išmaišęs kavą ir išlenkęs krupniko 
stiklelį, Spruogis visai netikėtai tarė:

- Raukis, man atrodo, simpatiškas 
vyrukas. Norėčiau susipažinti su juo.

Nor jis atrodė sukoncentravęs visą 
dėmesį į kavą, tačiau sugebėjo akies 
kampu sekti žmoną. Jam pasirodė, kad 
ji, staiga užklupta, svyravo, galvojo.

Juk, rodos, kai kas iš jų teatre 
sveikinosi su tavim. Galėtum...

- Mačiau jį porą kartų pas 
Barneikienę, - truputį drovėdamasi, 
prisipažino Spruogienė.

- Juo geriau... Prie progos nepa
miršk.

Namie Spruogienė keistu žvilgsniu 
tyrinėjo besitaisantį gulti vyrą.

Praslinko savaitė. Spruogių bute 
"literatūrinis sąjūdis" tarsi visai 
nepasireiškė. Bet šeimos galva buvo 
budrus; užtiko tą "reiškinį" žmonos 
pravirame rankinuke ir išvilko į dienos 
šviesą. Tai buvo eilėraštis. Jame 
autorius svyravo su beržu ir užuomi
nomis kalbėjo apie savo širdies nerimą 
ir nepažįstamąją.

"Susitiko su juo... Bet jeigu rašo 
eilėraščius, tai nieko imntymaus tarp 
jų nėra", - padarė Spruogisšerlokišką 
išvadą.

Bus daugiau
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Vasario 16-sios minėjimas
PER

A LB Pertho Apylinkės valdyba 
minėjimą paruošė vasario 14 d. 
Minėjimas prasidėjo pamaldomis baž
nyčioje. Tautinę ir ramovėnų vėliavas 
palydėjo tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvės ir'kunigas su šv. Mišių 
patarnautojais.

Lietuvių kapelionas, kun. Dr. A. 
Savickis pasakė, tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Perskaitė -VLIKO šiai 
dienai išleistą atsišaukimą. Mūsų 
kapeliono pakviesti Sacred Heart 
bažnyčios parapijiečiai smuiku ir 
vargonėliais gražiai pagrojo lietuviš
kos giesmės - "Iš šios mūs žemės" 
melodiją.

Lietuvių namuose bendri pietūs ir 
minėjimo tęsinys.

Iš kviestų svečių atsilankė tik 
afganistaniečių ir kroatų bendruome
nių atstovai, vėliau atvyko lenkų ir 
ukrainiečių. Latvių Bendruomenės 
pirmininkas atsiuntė sveikinimą ir 
atsiprašė, kad negali dalyvauti asme-

Minėjimą pravedė Apylinkės pirmi
ninkas kun. Dr. A. Savickis. Pristatė 
atsilankiusius svečius ir pakvietė 
Petrą Čekanauską skaityti paskaitą.

Gerai paruoštoje, ilgokoje paskai
toje, prelegentas daugiausia, nagrinė- 
o šiuo metu pavergtų tautų grupėms 
aktualų tariamųjų "karo nusikaltė- 
Hų" ieškojimą. Paminėjo, kad parla
mentas tą įstatymą jau pravedė, o 
Senatas svarstys kovo mėnesį. įvairios 
pavergtų tautų organizacijos ir 
pavieniai asmenys, tuo reikalu, darė 
daug žygių. Perskaitė ministerio

Skaitytojai pasisako
Redaktoriau,

Dar neseniai mūsų spaudoje "Tė
viškės Aiduose" ir "Mūsų Pastogė- 
e" buvo nagrinėjamas klausimas, ar 
rašyti Parlamentui ir Senatui memo
randumus ir protestus dėl "War 
Crimes Amendment Bill 1987," nes tas 
įstatymas galėtų pažeisti mūsų tauti
nę garbę. Viena šalis pasisakė, kad 
nekiškime nagų kur nereikia, dar 
galime pakenkti mūsų bendram reika
lui. Kita - kad rašykime, ir kuo 
iaugiau rašysime, tuo bus geriau.

Dabar, kada išėjo Senato Standing 
Komiteto raportas, matome, kad 
yairios organizacijos ir pavieniai 
asmenys padarė raštiškų pareiškimų 
330 iš jų 68 buvo užskaityti kaip 
"Signature indecipfenable," Neišskai
tomos siuntėjo pavardės. Tačiau, kaip 
matome visi buvo senatorių perskai
tyti ir surūšiuoti pagal naudingumą ir 
paskelbti Senato raporte. Koks būtų 
buvęs efektas, jei tokių memorandu
mų, pareiškimų, protestų būtų buvę 
3000! O mes pabaltiečiai lengvai 
galėjome tą padaryti, tokį pat skaičių, 
galėjo padaryti ir ukrainiečiai su 
jugoslavais. Dabar už mus pasirašė 
Baltų komitetas, ALB Krašto valdyba 
ir Apylinkių valdybos. Visa tai labai 
gerai, ir tik trys individualūs pareiški
mai, tai labai mažai, ir tas yra 
negerai. Kada kovojame už tautinius 
reikalus, kovokime visi, o nepasiten
kinkime tik oficialiais raštais, nes čia 
nusveria ne oficialumas, o balsuotojų 
skaičius. Kiekviena vėliava yra reikš
minga, kai paskui ją seka šimtai ir 
tūkstančiai žmonių, ir kiekviena 
tampa menka, kai paskui ją eina tik du 
ar trys asmenys. Taigi mokykimės iš 
daidų, tų pareiškimų mums dar daug 
gali prireikti rašyti.

Su
A.

pagarba
Mauragis

Dr. kunigas Alfonsas Savickis atna
šauja šv. Mišias

pirmininko atsakymą tuo klausimu. 
Taip pat, paminėjo "karo nusikaltė
lių" ieškojimą ir tų įvykių pasėkas 
Amerikoje. Tuo pačiu klausimu trum
pai kalbėjo kroatų atstovas, ramovė
nų skyriaus pirmininkas Balys Steckis. 
Vėliau Juozas Jasas rodė prieš 30 
metų įvykusio minėjimo filmą. Ginta
ras ir Vytenis Radzivanai paskaitė po 
eilėraštį. Kun. Dr. A. Savickis 
pranešė, kad kovo 13 d. ruošiama 
religinė ekskursija į BuUsbrook mies
tuką, o balandžio 10 d. Lietuvių 
namuose bus ruošiamas Atvelykis. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

"Žinutės"

"Mūsų Pastogės" 9-me numeryje 
tilpo straipsnis "Susitikimai su lietu-
viais Amerikoje ir Australijoje", 
pasirašytas Šarūno Marčiulionio var
du.

Atrodo, kad šis garsusis krepšinin
kas, kuris praeitų metų pabaigoje 
buvo išrinktas pirmuoju sportininku 
Lietuvoje ir įėjo į pirmąjį dešimtuką 
tarp geriausių Sovietų Sąjungos ir 
Europos sportininkų, specialiai šį 
straipsnį parašė "Mūsų Pastogei". Tai 
būtų tikrai puiku, nes Marčiulionis, be 
savo puikaus krepšinio žaidimo, studi
juodamas ir žurnalistiką, dažnai savo 
sportinius įspūdžius parašo į įvairius 
Lietuvos laikraščius. Ką gali žinot 
"Mūsų Pastogės" skaitytojas, gal jis 
atsidėkodamas už puikų priėmimą ir 
mūsų lietuvių vaišingumą čia, ėmė 
taip pat ir parašė savo įspūdžius 
"Mūsų Pastogei". Tačiau gaila, taip 
neįvyko. "M.P." redaktorius šį 
straipsnį persispausdino iš Vilniuje, 
užsieniečiams išeinančio savaitraščio 
"Gimtasis kraštas" 1987-jų metų 46- 
jo numerio.

Daug laikraščių ir jų redaktorių tai 
daro ir tas yra leidžiama daryti, tik su 
viena pagrindine sąlyga, kad turi būti 
paminėtas laikraštis ar žurnalas, 
ypatingai jeigu straipsnis yra pilnai 
pasirašytas, iš kurio tai yra paimta.

Antanas Laukaitis 

® ®

P A D E K A
Būnant ligoninėje, buvau apsupta 

gerų ir rūpestingų žmonių dėmesiu. O 
tai yra dvigubai malonu, kada esi 
ištiktas negalavimo. Noriu tarti nuo
širdžiausią "Ačiū" visiems pasiun- 
tusiems korteles, lankiusiems ligoni
nėje ir asmeniškai užjautusiems.

Ypatingai esu dėkinga mane gy
džiusiam dr. Irviui Venclovai.

Onutė Leverienė

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

PAVASARINĖS GĖLĖS

Kauno miesto apželdinimo tresto 
gėlių parduotuvėse prieš Naujuosius 
metus pasirodė pirmieji tulpių žiedai. 
Apželdinimo trestui priklausančio, 
Sausynės sovchozo direktorius A. 
Jočys neprisimena, kad kada nors 
pavasarinėmis gėlėmis būtų buvę 
pradėta prekiauti dar prieš naujus 
metus. Kauniečiams 1988 metų išva
karėse, be tulpių, buvo parūpinta ir 
15000 ciklamenų, primulių, gvazdikų 
žiedų. Sovchozo gėlininkės O. Kapo- 
čienė, J. Masaitienė, J. Alminienė, V. 
Masiulionytė ir V. Radzevičienė 
sovietų sąjungos liaudies ūkio laimėji
mų parodoje buvo apdovanotos sidab
ro ir bronzos medaliais.

PERSITVARKYMO AUKA

Spaudoje dabar daug rašoma apie 
M. Gorbačiovo pradėtą persitvarky
mą, pasiekusį ir Lietuvą. "Valstiečių 
laikraštis" 1987 metų lapkričio 28 d. 
laidoje pradėjo skaitytojams skirtą 
anketinį skyrių "Mes ir persitvarky
mas". Premijos yra vertas Ukmergės 
rajone gyvenančios M. Adomonytės 
pasisakymas: "Prisiklausiusi propa
gandos per televiziją, radiją, spau
doje, nutariau negerti nė lašo. Todėl 
nedaviau eiliniam susimetimui 3 
rublių. Ir išlėkiau iš darbo. Nei rajono, 
nei aukštesni vadovai neužstojo. Taip 
tapau persitvarkymo auka..."

® ® ®

SKAMBA’’DAINA”
Sydnejaus " Dainos" choras po kelių f 

savaičių kalėdinių atostogų vėl ė 
pradėjo reguliarias repeticijas. V asa- Į 
rio 14 d. giedojo bažnyčioje per = 
Tautos šventės iškilmingas pamaldas i 
ir Sydnejaus Apylinkės valdybos | 
ruoštame minėjime. Ateityje ruošiasi Į 
dalyvauti Dainų šventėje Adelaidėje, j

Galime tik pasidžiaugti, pereiti Į 
metai buvo sėkmingi, buvo malonu į 
dirbti su dviem jaunais dirigentais - Į 
Birute Aleknaite ir jos talkininku Į 
talentingu jaunuoliu - Justinu Ankum, i 
Buvęs dirigentas Bronius Kiveris ir Į 
dabar visada pasiruošęs "Dainos" Į 
chorui padėti, jeigu yra koks reikalas. Ė

Kaip sėkmingi bus šie metai, Į 
parodys ateitis. Be dirigentų choras Ė 
susideda iš dainininkų. Klausimas Ė 
kyla, kiek turėsime pasišventusių = 
choristų, kurie lankys repeticijas ir Į 
tęs jau prieš 35 metus " Dainos" choro 1 
pradėtą darbą. Visuomenės moralinė Į 
ir materialinė parama, taip pat, yra Į 
svarbi. Šios paramos "Dainos" choras = 
nestokojo praeityje, tikimės, kad ir Į 
ateityje jos turėsime. =

Pradėdami šių metų darbą, norime | 
prisiminti ir padėkoti mūsų netolimos = 
praeities rėmėjams. Metinio koncerto ė 
metu, finansiniai " Dainos" chorą = 
parėmė po $50 - H. Karvelienė, O. = 
Palaitienė, Po $20 - M. Šidlauskienė, Ė 
V. Stanevičienė. Kalėdų metu gauta = 
asmeniška auka $100 - iš prel. P. Į 
Butkaus, Į
$10 - iš J. ir E. Černiauskų Port Į 
Kembla. Ė

Mirus R. Dryžai vietoj gėlių aukojo Į 
$20 - "Dainos" chorui V. ir P. | 
Žitkauskai iš Poit Clare. Dėkojame, 1 
taip pat, visiems mūsų kitiems Ė 
talkininkams ir fantų aukotojams i 
metinio koncerto ir kitomis progomis. Į 
"Dainos" choro ateities veikla pri- ? 
klausys nuo jūsų moralinės ir materia- Į 
linės paramos. Į

"Dainos" choro valdyba Į

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Į Stockholmą atvyko du estai 
disidentai, Sovietų ištremti iš savo 
krašto už reikalavimą nepriklauso
mybės Estijai.

Neramumai, prasidėję Armenijqje, 
persimetė į kaimyninį Azerbaidžaną. 
TASS žiniomis, 30 žmonių žuvo per 
riaušes Sumgait mieste, netoli nuo 
sostinės Baku.
Disidentinio laikraščio Revue Glas
nost žiniomis žuvusiųjų skaičius 
viršija šimtą, o sužeistų buvo per 300. 
Mažesnio masto demonstracijos įvyko 
Kirovobade, 200 000 gyventojų mies
te. A

Argentina paskelbė parengties sto
vį savo kariuomenei, sužinoję, kad 
britai praves karinius manevrus Falk
land salose. Britų pareiškimu, manev
ruose dalyvaus mažiau kaip 1000 
kareivių, nebus laivyno vienetų ir 
manevrų tikslas esąs pažiūrėti, ar 
galima sumažinti britų karo įgulas 
Falklandų salose.

NATO viršūnių konferencija 2 
dienas posėdžiavo Briuselyje, daly
vaujant JAV prezidentui R. Reagan, 
D. Britanijos ministerei pirmininkei 
Margaret Thatcher, Prancūzijos pre
zidentui Miterrand ir kiti. 16 Nato 
valstybių komunikate pabrėžta vie
ninga linija branduolinių bei kitų 
ginklų klausimais. Atsišaukta į Sovie
tų Sąjungą parodyti savo gerą valią, 
atitraukiant karo pajėgas iš Afganis
tano bei kreipiant daugiau dėmesio į 
žmogaus teises.

JAV suvaržė Panamos depozitų 
JAV bankuose operacijas, tuo norint 
priversti gen. Noriegą pasitraukti nuo 
valdžios vairo. JAV pripažįsta Norie- 
gos pašalintą prezidentą Delvalle bei 
jį palaikantį ambasadorių Juan Sosa.

Panama yra labai jautri tokiam 
finansiniam suvaržymui, nes neturi 
savo valiutos, o naudoja JAV dolerius, 
tik juos pavadinusi balboa vardu.

Afrikaner Tautinė partija, valdanti 
Pietų Afriką, netikėtai pralaimėjo 
papildomus rinkimus dviejose rinkimi
nėse Apylinkėse. Laimėtojai dešinio 
sparno konservatorių partija, parla
mente turi tik 23 vietas, lyginant su 
Afrikaner 123 vietomis, tačiau prezi
dentas Botha buvo nemaloniai sukrės
tas fakto, kad 80 % balsuotojų 
pasisuko į konservatorių pusę.

Lhasa mieste Tibete, religinių 
švenčių metu, nepriklausomybės nuo 
Kinijos reikalaujanti minia užpuolė 
policijos nuovadą.

Iranas ir Irakas, keršydami vienas 
kitam, pradėjo intensyviai apšaudyti 
raketomis vienas kito sostines.

Irakas Teheraną apšaudo sovietų 
gamybos raketomis.
SSSR atsisakė sustabdyti ginklų 
teikimą tranui, kai šis atmetė Jungti
nių Tautų paliaubų rezoliuciją, tačiau 
pardavinėja ginklus abiems kariaujan
čioms šalims.

Washingtone liudydamas Kongreso 
komitete buvęs Valstybės sekretorius 
Henry Kissinger pasakė, jog Amerika 
neturėtų vesti derybų ilgųjų distan
cijų raketų sumažinimo reikalu tol, 
kol nebus susitarta sumažinti konven- 
cionalines pajėgas.

Londone vyriausybė pranešė, kad 
Anglijos keleiviams nebereikės vizų 
keliaujant į Ameriką.

Pastogė" Nr. 10 1988. 3. 14 pusi. 5
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PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
GARBĖ! IR BAREIGA

Štai jau ir prabėgo penkeri metai 
nuo II ųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių, 1983 metais įvykusių Čika
goje.

Buvo malonu, sporto žaidynių 
iškilmingo atidarymo metu, šalia tokio 
gausaus sportininkų būrio, matyti ir 
mūsų Australijos atstovus. Australijos 
lietuviai sportininkai tada buvo paly
dėti didžiulių ovacijų.

Pasaulio Sporto Žaidynės, be abejo 
yra pati didžiausia šventė sportuojan
čiam jaunimui. Ir visai suprantama, 
kad į tokias sporto šventes susirenka 
patys geriausi ir rinktiniai sporto

vadovai ir sportininkai. Kiekvie
nam yra nemaža svajonė pakliūti į 
Sporto šventę, kiekvienas ir stengiasi 
ir ruošiasi būti išrinktas dalyvauti.

Šiais metais, III-iąsias Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes pravesti 
teko garbė Australijos sporto organi
zacijų vadovybei. Žaidynės įvyks 
gruodžio mėnesį 26-31 dienomis, 
Adelaidėje.

Sporto Šventės organizaciniam 
darbui vadovauja ALFAS pirmininkas 
Jurgis Jonavičius.

Jurgis Jonavičius Australijos lietu
viams yra žinomas jau nuo 1964 metų, 
kuomet Australijoje lankėsi Amerikos 
lietuvių krepšininkai. Jis tada vado
vavo krepšininkų iš Amerikos sutiki
mui ir globai. Didžiuliai darbai buvo 
atlikti, per šią šventę buvo išgarsintas 
lietuvių vardas australų tarpe. Tais 
metais, po praėjusių žaidynių, visi, 
tame tarpe ir visi sportininkai, pamatė 
ir suprato didelį Jurgio Jonavičiaus 
pasišventimą. Visi dėkojo už priėmimą 
ir garbingai atliktas organizatoriaus 
pareigas.

Artėjančioms III-iosioms Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėms Jurgis 
Jonavičius, pasikvietęs sportinėje 
veikloje patyrimą turinčius darbuoto
jus, jau yra sudaręs organizacinį jq veiklą. Visa tai atlikus, ir svečių, ir
žaidynių komitetą. Jam talkins Stasys vadeivų, ir sportininkų o pagaliau ir 
Urnevičius - buvęs garsus krepšiniu- pasaulio lietuvių širdyse visi Australi- 
kas ir ilgametis "Vyties" klubo jos lietuviai dar kartą užsitarnaus tik 
pirmininkas, A. Skiparis - buvęs pripažinimą ir gerą vardą.
"Vyties" pirmininkas, R. Sidabras - 
sporto ir spaudos darbuotojas, P. V. Augustinavičius

PRANEŠIMAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGOS valdyba 
praneša, kad daugumos Australijos lietuvių sporto klubų nutarimu, Adelaidės 
"Vyčio" klubo nariui

ROBERTUI SIDABRUI

tapo besąlyginai grąžintas A.L.F.A.S 
Šis nutarimas yra svarbus žingsnis 

išlaikyme.

’’ Kovo” klube
Šių metų kovo mėnesį 20 dieną, 

lietuvių klube, Bankstowne, įvyks 
metinis Sporto klubo "Kovas" susirin
kimas.

Susirinkimas įvyks sekančia tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo rinkimai. 3. Pranešimai a) 
pirmininko, b) iždininko, c) kontrolės 
komisijos. 4. Valdybos rinkimai. 5. 
Kontrolės komisijos rinkimai. 6. Klau
simai ir pasiūlymai. 7. Susirinkimo 
uždarymas.
Prašome dalyvauti visus klubo narius, 
tuo labiau, kad šiame susirinkime bus 
svarstomi svarbūs klausimai, liečian
tys įvyksiančias III-ąsias pasaulio 
"Mūsų Pastogė" Nr. 10 1988. 3. 14 

Andrijaitis - beveik nuolatinis "Vy
ties" klubo valdybos iždininkas, S. 
Visockis - buvęs krepšininkas ir 
"Vyties" pirmininkas ir R. Pocius - 
buvęs krepšininkas ir dabartinis " V y- 
ties" pirmininkas.

Robertas Sidabras

Visi šie žmonės yra patyrę sporto 
reikaluose darbuotojai, patys dideli 
sporto mylėtojai. Visi Australijos 
lietuviai reiškia viltį ir jaučia pasiti
kę jimąi kad šis toks atsakingas darbas 
bus atliktas be priekaištų. Jų darbu ir 
pastangomis bus įrodyta, kad Austra
lijos lietuviai sugeba organizuoti ir 
rengti taip pat ir sportines žaidynes su 
pačiu didžiausiu draugiškumu ir sve
tingumu. Iš kitų šalių žadama sulaukti 
apie 200 sportininkų. O kadangi 
Amerikoje norinčių atvykti, entu
ziazmas didėja, gali būti, atvyks dar 
daugiau.

Lieka tik palinkėti Jurgiui Jonavi- 
čiui ir jo talkininkams sėkmės, 
pasisekimo ir ištvermės, o mums 
visiems Australijos lietuviams šventos 
pareigos visokeriopai padėti, paremti

. Garbės nario vardas.
mūsų Sąjungos tarpusavio draugystės

A.L.F.A.S. valdyba

lietuvių sporto žaidynes, šių metų 
gale Adelaidėje.

Per įvykusią Sydnejuje sporto klubo 
"Kovas" gegužinę, buvo pagerbti 
sportiniam gyvenimui nusipelnę spor
tininkai.

Padėka buvo pareikšta 1987 metais 
dirbusiam golfo sekcijoje J. Pockock, 
Laurai Belkienei už sąžiningai eitas 
pareigas klubo valdyboje, Snaigei 
Gustafson ir Sauliui Karpuškai už 
klubo jaunių mergaičių ir berniukų 
treniravimą ir priežiūrą.

Su Laura ir Jeronimu Belkais teko 
atsisveikinti, pastarieji nusipirko mo
telį ir persikelia gyventi į Port 
Macquarie..
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AUKOS

$250 - V. ir R. Aniuliai, Vic. $200 - L. 
K. V. S. "Ramovė" Adelaidės skyrius,
J. Palaitis ir L. Simanauskas, NSW. Po 
$100 - M. Didžys ir šeima, J. Kirša, M. 
Medeišienė, B. Kaminskas ir Melbour
ne Katalikių moterų draugija - Vic. P. 
ir K. Dirkiai, Ū. R. ir B. Šiliniai, - 
ACT, A. Viknius - Tas., G. ir P. D. 
Patupiai - WA., L. ir G. Petrauskai, L. 
Pukys, J. ir P. Pullinen, M. Šeškus, V. ir
J. Venclovai ir A. Venckus - NSW. $60
- P. Zubrickas - NSW. PO $50 - A. 
Brunkas, J. Budrys - Vic.,P. Burokas, 
V. ir J. Česnaičiai, J. ir R. Červinai, 
A. Dirginčiuvienė, NSW, M. Gailiūnas, 
M. R. Kavaliauskienė, J. Sakalauskas, 
S. Šaparienė ir M. Šidlauskienė - NSW.
K. A. ir D. J. Antanaičiai, K. 
Biveinienė vyro Vlado atminimui ir V. 
Genys - ACT. J. Astrauskas -WA. K. 
ir J. Beinoravičiai, Into atminimui ir 
K. Šaulys - S.A., A. Grikepelis, E. 
Karblane, M. Kymantas, A. ir P. 
Šurnai ir J. ir J. Žalkauskai - Vic. 
Po $40 - R. Makaravičienė - Vic., ir 
K. Stadoliukas - S.A. Po $30 - S. 
Gintalas, I. Sweeney ir Mark - NSW. P. 
R. ir A. B. Kanai - Qld. Po $25 - A. 
Andriuška - ACT., A. ir J. Bassil ir 
A. Zinkevičius - NSW., J. ir R. 
Repševičiai - W.A., V. A. Pošiūnas ir 
J. Šniras - Vic., Po $20 - J. 
Adamsienė, J. Alkevičius, V. Binkis,
V. Deikus, P. Jakštas, V. Narušienė, P. 
Šapronas, J. Sirutis, Z. ir A. 
Storpirščiai, R. Vingilis, ir A. Vingie
nė - NSW., J. Balsys, V. ir V. 
Aleksandravičiui, J. ir K. Beinoravi
čiai, P. Džiugelis, A. Griškauskas, J. 
Ivoška, J. ir J. Lapšiai, J. Račiūnas, M. 
Reinkė ir K. Vanagienė - S.A., A. ir 
C. E. Birskiai, V. Kačiūas ir S. Sagatys
- Qld. R. Gliaubertas - ACT., V. 
Palavikas, N. T. Ortelis, L. E. Šilai - 
Vic., J. ir M. Krupavičiai - W.A., Po 
$10 - P. Andrijaitis, A. ir J. Gudeliai, 
A. ir U. Jučiai ir S. Siaustas - S.A., E. 
Astrauskas, A. Leveris, V. Liūgą, B. 
Šidlauskas, D. ir J. Staugirdai ir J. 
Rakauskas - NSW. E. Baltaragis ir P. 
Masulienė - ACT., Dr. Brazaitis - 
Česnaitė K., J. Parker, A. Parker, A. 
Petniūnas, O. ir A. Gvildžiai ir S. 
Petniūnas, - Vic., J. Fedar, J. 
Makūnas - NSW.,M. Gaivalsk, ir E. 
Vilkinienė - Qld.
Po $ 5 - A. Adomaitis ir Dr. J.- Kunca - 
Vie., V. ir K. Melnikai - NSW. M. 
Jeson, J. P. ir M. Petronaitis - NSW., B. 
Jurgelionis - S.A., A. ir O. Krutuliai -
W. A.

Po $200 - Melbourne Lietuvių 
Parapijos choras. Po $100 - E. ir V. 
Stagiai Vic. P.I.L. (z) - NSW. Po $50 - 
O. ir A. Kapočiai NSW, O. Palaitienė 
NSW., M. Prašmutienė Vic., J. Rėminis 
NSW. P. Stankūnas ir V. Percy Qld., J.

NAUJOJI "VARPO" VALDYBA

Po neseniai įvykusio "Varpo" val
dybos posėdžio, valdybos pareigos 
buvo paskirstytos sekančiai: 
pirmininkas - Vytas Šalkūnas, vice
pirmininkas - Petras Aras, sekretorė - 
Zita Sadauskienė, propagandos ryši
ninkas - Dovydas Sadauskas, iždinin
kas - Carlo Brovidani, moterų 
skyriaus vadovė - Gabija Žiedienė, 
vyrų skyriaus vadovas - Edis Ragaus
kas, nariai - Andrius Kaspariūnas, 
Tomas Zdanius.

‘EgL'Ė ŽALČIU
Ievos Pocienės Lietuvių 
projekto piešinys

NSW., V. Patašj

V. ir

Zygas S.A. E. Laurinonis ACT. P $4(
O. Leverienė NSW., P. ir E. Matiuk 
S.A., J. ir V. Vosyliai S.A. Po $30 - 
Daniškevičienė
S.A. Po $25 - A. Jakštas NSW., 
Metrikas Vic. Po $20 
Ališauskai Vic., S. J. Bagdonas S J 
N. Čelkienė NSW., H. Gruzdeff NS' 
Jankauskas NSW., V. Juod. NSW., 
Maurusevičius NSW., M. ir V. Nevi 
rauskai S.A., V. Stanevičienė NSV 
A. Zienius NSW. Po $15 - A. J. Jasail 
NSW. Po $10 - S.ir B. August Tas., 
Budzinauskas ACT., E. Ditmanie 
W.A., K. Kaminskas S.A., J. Maurus 
vičiūtė NSW., B. Slamanas S.A., 
Petrauskas NSW., L. Radzevičiei 
S.A., V. Šniukšta NSW. Po $ 5 - 
Arlauskienė S.A.

tsę p ■- ,
Visiems aukotojams nuoširdus ačl 

Čekius ir laiškus prašau adresuoti 
" Australian - Lithuanian Bicentenni 
Gift"

Lithuanian Club Ltd.
P. O. Box 205, Bankstown, NSW. 22(

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšų telkimui.

AUSTRALIJA - IZRAELIS 2-0
Artinantis Pasaulio Olimpiai 

įvyksiančiai šią vasarą Pietų K orėj 
sostinėje Seoule, Australija sužai 
pirmąsias futbolo varžybas su Izrael 
ir laimėjo jas rezultatu 2-0.

Australija, savo grupėje, turi ti 
varžovus ir teks sužaisti šeši 
rungtynes.

Nugalėjus stiprų varžovą Izrae 
Australijos galimybė patekti į Olii 
piadą šiuo metu yra teikianti dai 
vilčių.

Be Izraelio, kiti varžovai yra Nt 
Zealand ir kiniečių Taipei komai 
dos.
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$ 20 - V. Martišius (170) ACT a.a. 
VI. Biveinio atminimui.
Aukos gautos per mūsų įgaliotinį A. 
Zamoiskį Adelaidėje: a.a. Česlovui 
Zamoiskiui mirus, vietoj gėlių:
$150 - Irvis Gylys (JAV). Po $50 - Šv. 
Kazimiero parapijos taryba ir B. ir J. 
Jonavičiai (240). $40 - J. ir V. Vosylai 
(75). $25 - Choras "Lithuania" (55). 
Po $20 - V. Baltutis (129), E. ir B. 
Borjerai (30), V. ir E. Kmitai (25), J.

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

Per mūsų įgaliotinį A. Obeliūną gauta 
aukos iš Geelongo, Vasario 16 d. 
iroga:

Po $20 - V. Aukštiejus (294), V. 
Geltonas ir B. Starinskienė Ž145).
Po $10 - J. Každailis (50) ir V. 
Kačiulis (62). Po $ 5 - V. Bindokas 
(81), A. Jančiauskienė (103), B. 
Jankienė, S. ir S. Karpalavičiai (136), 
J. Manikauskas (145) ir M. Kymantas 
(136).

Sveikiname naują šimtininkę A.
Jančiauskienę. Ačiū aukotojams.

VIETOJ GĖLI

$10 aukojame "Mūsų Pastogei"

Petrė ir Viktoras Čerakavičiai

Langevičius (52), B. ir J. Mikužiai, A. 
Norkus, A. ir J. Šereliai (150). I. 
Taunys (325) ir V. ir A. Vitkūnai 
(114).‘Po $15 - A. ir E. (20), A. 
Gučiuvienė (73Ū, M. ir I. Pociai, A. ir 
A. Urnevičiai (136), D. ir S. 
Urnevičiai (96) ir G. ir J. Vasiliauskai 
(99). Po $10 - kun. J. Petraitis (60), J. 
ir L. Bočiuliai, O. Bridžiuvienė (25), J. 
Donela (200), E. Dukas, L. Gerulaitis 
(150), H. Glažė (25), P. Kanas (19), P. 
Mikužis (65), M. ir V. Neverauskas 
(145), V. Patašius (30), G..Pečiulienė 
(70), A. Pečiulis (14),J. Poškus (197), 
P. Pusdešris (110) ir V. Ališauskas 
(590). PO $ 5 - I. Bakšys (24), A. ir U. 
Juciai (9), K. Kaminskas (39), A. 
Krivickas (12), A. Morkūnas (212), V. 
Neverauskienė (15) ir O. Riškienė 
(23).

Visockienė, vietoj gėlių a.a. A. 
Janilioniui mirus (110).

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

PIKTADARIS ROJUJE

0 ką gi Jėzus reiškė sakydamas 
; šiandien", tada kai davė pažadą ant 
: vyžiaus buvusiam piktadariui? Nega- 
ėjimas suderinti šį sakinį su daugeliais 
Šventraščio liudijimais apie mirusiųjų 
(dėtį, atsirado dėlto, kad Biblijos 

idėjai padėjo netinkamoj vietoj 
’/Alelį Komą. Pradiniai Biblijos 

nnkraščiai neturėjo jokių atskyrimo 
raktelių, nes rašybos ženkleliai dar 
ebuvo išrasti. Ženklelių vartojimas 
i?a nelabai senas dalykas. Jie buvo 
pridėti prie rašybos tik apie keletą 
ssfcų metų atgal.

Mūsų Biblijos vertėjai, kaip ir visas 
i vliginis pasaulis, tikėjo, kad mirties 
bandoje žmogus lieka paimtas į 
dangiškąją laimės vietą, ir todėl

padėjo atskyrimo ženklelį taip, kad 
sakinys skaitomas sutiktinai su jų 
dvasininkų pasakojimais. Padėję at
skyrimo ženklelį tinkamoj vietoj, mes 
gauname tikrąją šio teksto prasmę: 
"Ištikrųjų sakau tau šiandien, tu būsi 
su manim rojuje." Taip sakydamas 
Viešpats pareiškė pilną pasitikėjimą 
savo dangiškojo Tėvo santvarka.

Žodis "šiandien," Jėzaus sakinyje, 
reiškia tą dieną, kuri žmogaus 
žvilgsniu atrodė visai negalima susi
laukti žadėtosios karalystės. Viešpa
ties tikėjimas buvo taip didelis, kad ir 
tokiu laiku, kuriuuo visos aplinkybės 
paneigė jo viltį, jis vistiek užtikrino, 
kad tikrai bus įsteigta mesijinė 
karalystė ir bus atsteigtas rojus, ir 
kad anas piktadaris bus ten ir turės 
progą gėrietis jo palaiminimais.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Nd I NT E

nes Jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, kvietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, Jei įvairiomis progomis Jam aukosime, 
stosime Jo nartais Ir nepamlrilme jo suratydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

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

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

Ar* žinote kad:
Didžiausia pasaulyje pilis, kuri vis 

dar tebėra apgyventa. yra britų 
carališkosios šeimos pilis Windsor.

Husą įsibėgėjusi nušoka dešimtį 
metrų.

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 paduodu 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 Jik protarpiais (pav., 
žūklė). * Asmenys, kurie gali įrodyti, kad jų pajamos ar pajamų dalis gaunama iš, 
arba papildoma iš užsiėmimo, kuriam reikalingas šaunamas ginklas.

, 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, priskaitoma: *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.
BARRIEUNSWORTH Premier GEORGE PACIULLO, and Emergency Service!

Skelbimas '

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

TALKŪS PASKOLOS- P I G E S H Ė S !

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... fl 
Asmenines, garantuotos paskolos iki $10,000 H

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

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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n t o r m a
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

E. Astrauskas NSW $ 5
K. Cieminis S. A. $ 5
Janina Jankienė Tas. $10
St. Stropus Vic. $10
A. Čeičys Vic. $15

NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

Z. Zakarauskienė NSW

CANBERROJE
Canberros lietuvių klubas kovo 6 

dieną sušaukė narių visuotiną susirin
kimą, tikslu išrinkti valdybą ir 
painformuoti apie pereitais metais 
nuveiktus darbus.

MELBOURNE
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 20 d., sekmadienį 2.30 
vai. p.p. Melbourne Lietuvių namuose 
įvyks metinis Apylinkės narių susirin
kimas. Bus pateikti Apylinkės valdy
bos ir pagrindinių organizacijų veik
los pranešimai bei svarstomi 
bendruomenei aktualūs klausimai. 
Tautiečiai yra prašomi nepamiršti 
apsimokėti nario mokestį. Laukiame 
gausaus Melbourne lietuvių dalyva
vimo.

Apylinkės valdyba

Naujoji valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: 
pirm. - J. Kovalskis, vicepirm. - J. 
Žentelis, sekr.- R. Cameron, ižd. S. 
Darienė, nariai K. Makūnas, A. 
Olišauskas ir R. Vilkaitis.

Po susirinkimo visi buvo pakviesti į 
skautų suorganizuotą tradicinę Ka
ziuko mugę klubo kieme.

Klubas turi 1250 narių, iš jų 220 yra 
pilnateisiai. Nors nevisuomet esame 
patenkinti baro lankytojų gera laiky
sena, tačiau malonu, kad pereitų 
metų apyvarta siekė 934.000 dolerių. 
Gryno pelno $101000. Paskirta įvai
rioms organizacijoms ir reikalams 
$37000. Neseniai įsigytas, netoli 
miesto centro 3 miegamų kambarių 
butas, kuriame įsikūrė naujasis klubo 
vedėjas Algis Vaišnys, persikėlęs iš 
Viktorijos.

Buvusiems klubo vedėjui T. Gružui 
ir valdybos pirmininkui J. Andruškai su 
bendradarbiais pareikšta padėka už 
sėkmingą metų darbą.

km
Vasario 16-tos minėjimo proga 

Canberros lietuviai aukojo A.L.B.

BINGO LIETUVIŲ KLUBE

Kiekvieną šeštadienį 4 vai. po 
pietų, Melbourne lietuvių namuose 
vyksta Bingo žaidimas, kurį praveda 
Melbourne Sodybos Organizacinis ko
mitetas. Pelnas, iš šio žaidimo, 
skiriamas Sodybos organizavimui. 
Bingo įdomus žaidimas ir seniems ir 
jauniems.

Kviečiame visus ateiti drauge 
praleisti šeštadienio popietę geroje 
nuotaikoje.

Sodybos Organizacinis 
Komitetas

PRANEŠIMAS
• i ’v. <

Australijos Lietuvių Paminklo sta
tymo orgaizavimo komitetas įgalioja 
A. Obeliūną, 32 Guthrie Ave, North 
Geelong, 3215, rinkti aukas Geelonge, 
paminklo statymui Canberroje. Pa
statydami šį paminklą mes įamžinsime 
Lietuvos ir lietuvių vardą Australijo-

Krašto valdybai.
$30 - R. ir V. Geniai, $25 - L. ir Z. 

Sipavičiai, $20 - A. Andruška, $15 - 
F. ir M. Borumai. Po $10 - J. ir 
A.Kovalskiai, A.ir A. Stepanai, G. 
Kaminskas, O. ir K. Makūnai, S. ir S. 
Skukauskai, G. ir A. Kustai, J, 
Vitartas. Po $ 5 - K. Kemežys, J. 
Lizdenis, A. Schaffer, J. Dehn, J. 
Antanaitis, M. Matišienė, E. Baltara- 
gienė, I. Butavičienė, F. Katauskienė, 
K. Bivainienė, A. Švedas, S. Ratas, L. 
Žilinskas, L. Laurinonis, R. Patašienė. 
V. Žilinskienė, L. Budzinauskas, L. 
Venclovas, J. Žentelis, V. Macevičius, 
S. Skukauskas, P. Darius, A. Balsys. 
Canberros Apylinkės valdyba - $170. 
Nario mokesčio - $55. Viso $500.

Canberros Apylinkės valdyba

Kovo mėn. 1 dieną sudegė 2XX 
Canberros radijo siųstuvas. Šio siųs
tuvo remonto darbai gali užtrukti net 
2 mėnesius.

Pranešame, kad kol bus vykdomi 
siųstuvo atstatymo darbai, lietuvių 
radijo valandėlės nebus.

_____________  J. Kovalskis

je.
Kviečiame visus lietuvius šį istorinį 

projektą finansiniai remti. 
Dėkojame A. Obeliūnui už prisidėjimą 
prie šio didelio darbo.

Dr. B. Vingilis 
Komiteto narys lėšoms telkti.

SYDNEJUJE
JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS

Kovo 19 d., šeštadienį 6 vai. vak., 
Latvių namuose 32 Parnell St. 
Strathfielde, įvyks Pabaltiečių tauti
nių šokių ir liaudies dainų

Tautinių šokių grupės: Lietuvių - 
"Sūkurys", estų - " Virmalsed", latvių 
- "Rota” ir "Jautrais Paris". Daly
vauja net 100 šokėjų.

Liaudies dainų koncertą atliks: 
Lietuvių - "Sutartinė", estų - "Kirti 
-uu” ir latvių - " Ziemelbals"

I B
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□ 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414.

Šių metų kovo mėnesį 20 d., 2 vai. popiet Sydnejaus tautinių šokių 
grupė "SŪKURYS" kviečia visus į

i
LIETUVIŠKĄ POPIETĘ

Programoje lietuviškos dainos, pasakos ir gera nuotaika.

SMORGASBO RD

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.
Šeštadieniais • 2 v. p.p. - 1 v.r.
Sekmadieniais 12.30 p.p. 10 v.v.

Po koncerto šokiai - disco.
Kviečiame mūsų tautiečius apsilan
kyti.

Įėjimas suaugusiems $8, vaikams ir 
studentams $4.

koplytėlėje, atlaikė šv. mišias.
Po šv. mišių susirinkome jaukiame 

kunigo P. Martūzo bute, buvon 
pavaišinti kavute, V. Stanevičienės ‘ 
skanėstais, prisiminėme ir minėjoms' 
mūsų A.A. Antaną Gaiduką.

Sodybietė

Sydnejaus lietuvių liaudies šokių 
grupė "Sūkurys" kviečia visus į

LI ETŲ VISK Ą

POPIETĘ

kuri įvyks kovo mėn. 20 d. sekmadienį, 
2 vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne. Išgirsite lietuviškas dai
nas ir pasakojimus.

Įėjimas suaugusiems $ 5, pensinin
kams $ 3, vaikams iki 12 metų veltui.

P E R T H E
Apylinkės valdyba ragina tautiečiu 

susimokėti lietuvio mokestį ($5) ui 
1988 metus. Mokestį renka valdybo 
iždininkas Eugenijus Stankevičius. 
Lietuvių Sąjungos valdyba ragin 
narius, dar nesusimokėjusius, sumokė 
ti Lietuvių namų nario mokestį m 
1987/88 metus.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Lietuvos laisvinimo reikalams, va

sario 16 proga, aukojo: E. ir j
Sūkurio” valdyba

dienąŠių metų kovo mėnesį 17 
Sydnejaus Pensininkų klubo nariams 
ruošiamas B.B.Q.

B.B.Q. vyks pas Bronę ir Alfonsą 
Sidarus, pradžia 12 vai. adresu 113A 
Lancaster Avenue Punchbowl. Nuo 
Bankstowno stoties reikia važiuoti 
autobusu Nr. 26 ir išlipti James Street.

Balandžio 28 dieną ruošiama eks
kursija į Gosfordo apylinkes. Laukia
me svečių. Norinčius važiuoti, prašo
me pranešti pensininkų valdybos 
nariams.

Pensininkų valdyba

Petrukėnai - $20 ir V. Skrolys - $20, 
Fondo įgaliotinis, Fondo vardu, uj 
aukas širdingai dėkoja.

Pensininkų Ratelio subuvimas ruo
šiamas kovo 20 d. (sekmadienį p< 
lietuviškų pamaldų.) Jaudegių sody
boje, Wanneroo.

SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 20 d. 3 vai. popiet, Lietuvii 

namuose šaukiamas Sporto klubo 
susirinkimas. Numatoma aptarti val
dybos rinkimus ir aktyvus sportininku 
dalyvavimas III—je Pasaulio Lietuviu 
Sporto Šventėje, Adelaidėje per 
ateinančių Kalėdų laikotarpį. Norima 
sudaryti sąlygas pasiųsti vyrų ir 
moterų krepšinio komandas.

1

BAMI NĖT AS

Kovo mėnesio 1 dieną buvo 
paminėtas jau dveji metai pasitraukęs 
iš mūsų tarpo, A.A. Antanas Gaidu
kas. Kunigas P. Martūzas, taip 
gražioje ir jaukioje savo gyvenvietės

Atvelykis. Balandžio 10 d., tuoj p< 
pamaldų, Lietuvių namuose ruošiama: 
Atvelykio subuvimas. Programoje 
įspūdžiai iš Vl-to Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso. Girrawheen I 
aukštesnės mokyklos mokinės, kuria 
suorganizavo ir moko Birutė Radziva- 
nienė, pašoks lietuviškus tautiniu 
šokius.
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