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IPASAUiyJE
TORONTAS

"Associated Press" agentūros pra
nešimu, Simono Wiesenthalio centras 
Teisingumo departamentui Ottawoje, 
įteikė 21 asmens sąrašą žmonių, kurie 
neva esą nacių nusikaltėliai Kanadoje 
ir dar 278 pavardes kitų asmenų, 
kurie ieSkomi visame pasaulyje, Tų 
21 sąraše esą lietuvių, gudų ir 
ukrainiečių pavardės.

' WELLINGTON

Karinių perversmų Fiji valstybėje 
organizatorius Sitiveni Rabuka, kuris 
šį kraštą paskelbė respublika, šių 
metų gegužės mėnesio pradžioje 
ruošiasi aplankyti New Zealand ir 
Australiją.

S. Rabuka pats nelabai tikisi, kad 
jam bus duotos vizos tokiam apsilan
kymui.
Iš patikimų šaltinių yra žinoma, kad 
Australijos valdžia patars S. Rabukai 
atsisakyti numatyto vizito.

VAŠINGTONAS

Čekoslovakijos komunistų grupė 
sunkvežimiu išvažinėjusi Kanadą ir 
Ameriką, buvo sulaikyta Gvatema
loje. Paaiškėjo, kad tai buvo šnipų 
grupė. Jie vis ilgiau "užtrukdavo" prie 
netoli esančių karinių įrengimų, 
tačiau nebuvo suimti, nes važinėjo 
"turistiniais" tikslais, bet fotografuo
davo karinius objektus ir žinias 
perduodavo savo ambasadon.

MASKVA

Sovietų Sąjunga Semipalatinsko 
rajone įvykdė požeminį branduolinį 
sprogdinimą karinės technikos tobuli
nimo tikslais.

VIENA

Konservatorių partija pasisakė už 
prezidentą Kurt Waldheim, ir pareiš
kė protestą prieš tuos, kurie demons
truoja ir reikalauja, kad jis pasi
trauktų iš prezidento pareigų;

JERUZALĖ

Izraelio Statistikos biuras praneša, 
kad šiuo metu Izraelyje yra 4,404,000 
gyventojų, iš kurių 82 % žydų.

VAŠINGTONAS

Greitu laiku Indija žada aplenkti 
Kiniją, kaip daugiausiai gyventojų 
turinti šalis. Kinijoje apytikriai gyve
na vienas penktadalis pasaulio gy
ventojų, tačiau gyventojų Indijoje 
gimimų skaičius, pastaruoju metu, yra 
beveik dvigubai didesnis kaip Kinijoj.

Per paskutinį Kinijos gyventojų 
surašymą šalyje gyvena 
1.088.169.000, Indijoje - 816.828.000. 
Indijoje gimimų skaičius yra 3,2 
procento, kai Kinijoje tik 2 procentai.

NEW DEHLI.

Indijos vyriausybės atstovas 
vakar nei patvirtino nei paneigė, kad 
Indija turi pasigaminusi gero kvaiiteto 
29 branduolines bombas.

SEOUL

Visi Australijos sportininkai ir 
turistai, kurie vyks į Olimpiadą Pietų 

; Korėjoje, specialių sveikatos įstaigų, 
J turės būti patikrinti, ar neserga 
; užkrečiamomis ligomis. Pietų Korėjos 
; valdžia tuo siekia, kad Olimpinių 
; žaidynių metu į šalį nebūtų įvežtos 
; užkrečiamos ligos, ypatingai AIDS. 
; Jau surasta net 20 gyventojų, 
; sergančių AIDS. Trys iš jų tapo šios 
; ligos aukomis.

LIETUVOJE.
; PAMALDOS UŽ KUN. J. ZDEBSKĮ 

i Lazdijų rajono laikraštis "Darbo 
i vėliava" pranešė, kad vasario 8 dieną 
> Rudaminos bažnyčioje įvyko pamal- 
: dos, skirtos prieš dvejus metus 
' tragiškai žuvusio kun. J. Zdbeskio, 
: šios parapijos klebono, atminimo 

pagerbimui.
Komunistai nusiskundė, kad po 

! pamaldų grupė dalyvių pratęsė pami- 
: nėjimo apeigas šventoriuje prie miru- 
! siojo kapo, kur "atvykusieji bandė 
šmeižti mūsų santvarką" ir net

■ kalbėjo apie nepriklausomybės šven- 
i tės - Vasario šešioliktosios - pažymė-
■ jimą.
: PRIVATŪS AUTOMOBILIAI

1987 metais Lietuvoje buvo užre- 
! gistruoti 378.044 privatūs .lengvieji 
‘ automobiliai. 1000-iui gyventojų ten- 
! ka maždaug 104 automobiliai. Pagal 

šį rodyki} Lietuva užima antrą vietą 
Sovietų Sąjungoje. Pirmoje vietoje - 
Estija, trečioje - Latvija, o ketvirtoje 

' - Gruzija.

DAUG GAISRŲ

i Praėjusiais metais Lietuvoje kilo 
! per tris tūkstančius šešis šimtus 
; gaisrų. Padaryta nuostolių daugiau 
; kaip už pusketvirto milijono rublių. 
: Gaisruose žuvo 71 žmogus. Ugnis 
: sunaikino 395 gyvulius it 973 įvairios 
i paskirties pastatus.

MIESTAI TURĖS HERBUS

; LTSR kultūros ministerija atnaujino 
; Respublikinės heraldikos komisijos 
; veiklą. Komisija organizuos miestų 
; istorinės heraldinės medžiagos kaupi- 
; mą ir studijavimą. Peržiūrės senuosius 
; herbus ir rūpinsis nauju kūrimu. 
; Nuspręsta, kad visi miestai gali turėti 
Į savo herbą. Pastebėta, kad yra 
; pagamintas ir platinamas niekieno 
' neaprobuotas Vilniaus herbas...

PRIVAČIŲ NAMŲ STATYBA

; Valdžia priėmė nutarimą "dėl 
; priemonių individualių gyvenamųjų 
; namų statybos plėtojimui spartinti". 
; Respublikų ministrų taryboms pa- 
; vesta panaikinti anksčiau priimtus 
; aktus, kuriais buvo ribojama ar 
; varžoma privačių gyvenamųjų namų 
statyba.

B. Burneikis, Kretingos klebonas,siunčia Australijos lietuviams linkėjimus.
pasilipęs ant didžiausio Lietuvoje akmens (didesnis už Puntuką) Barstyčiuose, 
Skuodo rajone.

Sveikiname Didžiai Gerbiamą Prelatą P. Butkų MB E Švenčiant} auksini 
savo kunigystės jubiliejų.
Linkime ilgai dar darbuotis Dievo garbei ir Tėvynės Lietuvos naudai.

A LB KraSto valdyba

"Palik ramybę, Silxxmei, namus, 
palik linksmybę tuSčią, t adau 
kalbėk nors keletą tiesos
minučių, po to tegu tave užmuS".

Atviras laiškas Gynybos Ministrui 
Jazovui ir kreipimasis į tikinčiuosius.

b

Gražulio Petro, Antano, gyv. Kapsuko 
raj., Sasnavos kaime.
Atsisakau būti sovietinės armijos 
kariu.

Po Rygoje įvykusios 1987 m. 
lapkričio 18 d. demonstracijos į 
Vilniaus saugumą buvo iškviestas 
Petras Cidzikas. Ten jis buvo baramas 
už dalyvavimą Rygos demonstraci
joje. Saugumas liepė perduoti Nijolei 
Sadūnaitei, Robertui Grigui, Vytautui 
Bogušiui, Antanui Terleckui ir kt., kad 
Lietuvoje 1988 m. vasario 16 d. jokios 
demonstracijos nebus. Visus akty-’ 
viuosius izoliuosime, o jei reiks, tave 
uždarysime priverstiniam gydymui [ 
psichiatrinę ligoninę.

Kaip pavyzdys, kad tikintys jau
nuoliai KGB yra izoliuojami nuo 
visuomenės prisidengus kariniais ap
mokymais, yra Saulius Kelpšas, gyv. 
Kauno raj., Garliavoje, Pažangos 11. 
Būdamas sąmoningu lietuviu ir katali
ku, Jis imamas į apmokymus religinių - 
tautinių minėjimų, tikinčiųjų teismų 
metu. Buvo apmokymuose ir lapkričio 
1 d., minint Maironio 125-ąsias 
gimimo metines, taip pat, sutinkant 
grįžusį iš lagerio kun. Joną-Kastytį 
Matulionį.

Iš saugumo darbuotojų pasakymo 
Petrui Cidzikui visiškai pasidaro 
aiškus šaukimo į karinius apmokymus 
tikslas. Karinis komisariatas yra 
paklusnus KGB tarnas, vykdant jų 
slaptus ir klastingus sumanymus.

Iš Kapsuko miesto komisaro, gavęs 
šaukimą 1988 m. sausio 5 d. vykti į 
spec, apmokymus trims mėnesiams, 
supratau, kad pradėta ruoštis vasario

16 d. Tai yra KGB patvarkymas, todėl 
vykti į šiuos apmokymus atsisakau. 
Atsisakau ir dėl žemiau išvardintų 
priežasčių.

1. Valstybės persekiojami tikintieji, 
kalinami kunigai Alfonsas Svarinskas,

Sigitas Tamkevičius ir kt. Vyskupui 
Julijonui Steponavičiui jau 26 metai be 
teismo nuosprendžio ištremtam į 
Žagarę, neleidžiama eiti vyskupo 
pareigų. Iš tikinčiųjų atimta ir 
išniekinta daug bažnyčių. Ypač didelė 
skriauda tikintiesiems padaryta, ati
mant Lietuvos krikščionybės lopšį - 
Vilniaus Katedrą, pavertus ją pa
veikslų galerija ir vienintelio Lietuvos 
šventojo Kazimiero bažnyčią išnieki
nant, įsteigus joje ateizmo muziejų.

Kaip dar galima reikalauti, kad 
tikintysis gintų tokios valstybės 
interesus.

2. Reikalavimai, kuriuos buvau 
išdėstęs lapkričio 23 d. pareiškime, tik 
svajonės ir iliuzijos. Nėra ko tikėtis, 
kad sovietinėje armijoje būtų skaito
masi su tikinčiųjų teisėmis. Yra 
pagrindo manyti, kad apmokymų metu 
su manimi gali būti klastingai susido
rota. Tą (tarimą kelia dviejų jaunuo
lių, tarnavusių sovietinėje armijoje, 
kurie ypatingai pasižymėjo ir išsiskyrė 
iš kitų savo sąmoningu tautiškumu, 
gražiu ir doru elgesiu bei giliu

tikė jimu, neaiškūs mirties atvejai. Tai 
Griškaičio Ričardo, Romo, gyv. Ky
bartuose, Komjaunimo 36 - 54, 
nužudymas pakariant (palaidotas Ky
bartuose 1987 m. spalio 29 d.). Taip 
pat Svinkūno Antano, Antano, gyv. 
Alytaus raj. Daugirdų kaime, nužudy
mas. Palaidotas Krokialaukyje 1987 
m. lapkričio 17 d. Esą jie patys

Nukelta į pusi. 2

1



Atkelta iš pusi. 1

po to tegu tave

pasikorė, bet jų kūnų sunkūs sužalo
jimai peilio dūriais kelia abejones. 
Taip pat savižudybė nesuderinama su 
krikščionio morale. Kažkokia nema
toma jėga slepia tikruosius kaltinin
kus. Žmonės viešai kalba, kad tai 
KGB darbas.

Tikintieji sovietinėje kariuomenėje 
persekiojami. Tai liudija Grigo Rober
to, Kiauklių parapijos zakristijono, 
pavyzdys. Nekartą tarnybos metu jis 
buvo mušamas, jam buvo grąsinama 
mirtimi, Afganistanu, iš jo tyčioja
masi. Sergant dezinterija, keturias 
paras buvo laikomas karceryje ant 
cementinių grindų, specialiai negy
dant. Jis sako, kad su juo taip elgtis 
buvo saugumo įsakyta.

Man pačiam tarnaujant privalomoje 
tarnyboje Padolske "darožnyje" uč- 
ebnyje voiska" 1977-1979 m. buvau 
diskriminuojamas, grąsino susidoroti, 
jei viešai išpažinsiu tikėjimą. Buvo 
atimtos religinės knygos. Pašalinant iš 
seržantų mokyklos paaiškino, kad 
tikintysis seržantu negali būti. Todėl 
buvau išvežtas į Brianską 1270 VSO 
darbo batalijoną. Kad kariuomenėje 
buvau pastoviai sekamas KGB, suži
nojau iš draugo, kuris, kaip jis pats 
pasakojo, buvo saugumo įpareigotas 
mane sekti. Jo nuomone įpareigotų 
seklių buvo ir daugiau. Todėl įspėjo, 
kad ypatingai saugočiausi. Apie tai jis 
prašė niekam nepasakoti, nes sau
gumas jam už pasakymą skaudžiai 
atkeršytų. Todėl jo pavardės minėti 
negaliu. Buvo bandoma mane nužudy
ti. Siekiant sudaryti tam sąlygas, 
pervedė dirbti į naują vietą, kur buvo 
sufabrikuotas nelaimingas atsitikimas, 
numetant iš viršaus ant manęs pilną 
bidoną (apie 30 kg. svorio) verdančios 

i smalos. Ačiū Dievui, kad likau gyvas, 
į tačiau gavau III lapsnio nudegimą.

Apdeginto randai pasiliko visam gyve
nimui. Jeigu tai būtų ne KGB 
suplanuota, tai dalinio vadovybė kaip 
ir anksčiau šiose sąlygose dirbti būtų 
neleidusi, nes tai draudžia saugumo 
technika. O dabar tai įsakė.

Saugumo užverbuotas Trusovas 
Sergėjus, tarnavęs sanitarinėje dalyje, 
būdamas neblaivus, man dažnai prasi
tardavo, kad, jegu tikėsiu Dievą ir 
toliau taip tarnausiu, namo negrįšiu. 
Jo žodžių prasmę supratau tik po šio 
incidento.

Volodia Čikirenda man pirmas, dar 
ligoninėje pasakė, kad mano apdegi
ntai tai KGB darbas. Tai paaiškėjo ir 
dėl aplaidaus gydymo, su tikslu jį 
užtęsti iki tarnybos pabaigos, kad 
nebendraučiau su pasilikusiu dalinyje 
tikinčiu Volodia Čikirenda.

Kad tai saugumo darbas paaiškėjo ir 
iš vėlesnių tardymų, kurie prasidėjo 
ligoninėje, vos pradėjus sveiku. Buvau 
klausinėjamas, kokiu Ukshi susitikda
vau su kitais tikinčiaisiais, ką su jais 
kalbėdavau, kas tuos susitikimus 
organizavo, jų tikslas ir pan. Buvo 
bandoma įrodyti, kad tikintiesiems 
kariuomenėje tarpusavyje bendrauti 
yra nusikaltimas. Stebėjausi, iš kur 
tokia smulki informacija apie mane ir 
kitus tikinčiuosius. Iš tardymų supra
tau: tikintieji, o ypač jų dvasiniai 
vadovai-kunigai - yra laikomi CŽV 
(ČIA) agentais arba jų pagalbininkais, 
teikiančiais šmeižikiškas žinias į 
Vakarus.

Grįžęs iš ligoninės nesuradau nei 
vieno tikinčiojo, išskyrus Čikirendą 
Volodią, kuris papasakojo, kad po to, 
kai mane apdegino, pradėjo tikinčiuo
sius saugumas tardyti, ko pasėkoje 
visus išskirstė po atskirus dalinius.

Persekiojimai nesiliovė ir grįžus iš 
sovietinės armijos, kratomis, tardy-

už muš" .

mais ir kitokiais būdais. Pavyzdžiui, 
buvau sulaikytas Alytaus VAI virši
ninko Brušoko, neva padaręs autoa
variją. Tai buvo apgaulė, nes VRS' 
nebuvo nei sudaužytos mašinos, nei 
"nukentėjusio" asmens.

Apgaulingas iškvietimo tikslas buvo 
apkaltinti mane, kad rinkdamas para
šus už kalinių išlaisvinimą II Alytaus 
bažnyčioje, keikiausi ir trukdžiau 
tikintiesiems melstis. Kokia nesą
monė, juk aš niekada nesikeikiu, o tuo 
labiau bažnyčioje. Ir rinkėjų buvo 
apie 20 asmenų, kurie galėjo tai 
paliudyti. Tačiau saugumo nurodymus 
teisėjas privalo beatodairiškai vykdy
ti, nes kitaip pats nukentės, ir todėl 
teismo pirmininkas Sabeckis mane 
nubaudė 10 parų arešto.

Taip pat buvau sulaikytas Šakiuose. 
Sulaikymo motyvas - įtarimas dalyva
vus garažų apiplėšime. Tačiau tardy
mo metu per dvi su puse paros 
kriminalinės paieškos skyriaus vir
šininkas majoras nė puse žodžio 
neužsiminė apie garažų apiplėšimą. 
Darydami asmeninę, mašinos ir drau
gų kratas, nepateikė prokuroro sank
cijos, kratų neprotokolavo.

Kratų metu ieškojo tekstų su 
parašais ir tardymo metu gąsdino, kad 
daugiau parašų nerinktume, nes tai 
yra nusikaltimas. Kaip matome, visur 
klasta, apgaulė, melas. Sulaikytas 
vienu motyvu, tardomas visiškai kitu. 
Dangstytis, dirbti ne savomis ranko
mis - tai KGB metodas.

1987 m. vasario mėn. teko dalyvauti 
kunigo J. Zdebskio mirties metinėse. 
Po metinių vežiau į Žagarę vyskupą Ji 
Steponavičių.

Atsikabinus automašinos vairo 
traukei, vos neįvyko avarija. Norėda
mas pašalinti gedimą, pastebėjau, kad 
ir kita vairo traukė atšplintuota. 
Kadangi vairo traukės atsikabinimo 
priežastis - atšplintuota ir atsukta 
veržlė, tai savaime atsitikti negalėjo. 
Tuo labiau, kad mašinos važiuoklė ir 
stabdžių sistema prieš pora dienų 
buvo patikrinta Alytaus autoservise, 
man pačiam stebint. Šią nelaimę 
norėjo suruošti kažkokios neaiškios, 
piktos jėgos, kurios nori atsikratyti 
vyskupu J. Steponavičiumi ir manimi.

Sovietinėje sistemoje tikintys žmo
nės niekinami, laikomi nepilnaverčiais 
ir nepilnateisiais piliečiais. Jiems gi 
neleidžiama turėti savo pasaulėžiūros 
spaudos, savo mokyklų. Religingiems 
žmonėms saugumas neleidžia dirbti 
atsakingesnių darbų. Pvz.,Vilkaviškio 
puiki mokytoja Brilienė buvo pašalinta 
iš darbo, kadangi buvo uoli katalikė.

Mano tėvas buvo pašalintas iš 
kolūkio pirmininko pareigų, todėl kad 
mano brolis Antanas įstojo į kunigų 
seminariją.

Ir mano tėvo mirties aplinkybės 
kelia įtarimą, ar tai ne KGB darbas. 
Kai tėvui buvo daroma sunki širdies 
operacija, operacinėje dingo elektros 
srovė, šviesos nebuvo apie dvi 
valandas.Vilniaus centrinės klinikos - 
tai ne kaimo ligoninė,: sunku patikėti, 
kad čia šviesa galėjo užgesti atsitik
tinai, sutrikus elektros tinklui. Be to, 
tokiose operacinėse yra generatoriai, 
kurie gamina srovę, sutrikus elektros 
tinklo srovei. Mano tėvas po tokios' 
operacijos nebeatgavo sąmonės ir* 
maždaug po pusantros paros numirė.

Visa tai nesuderinama su bet kokiu 
žmogiškumu.Tokios sistemos, kuri kė
sinasi į tautų ir žmonių gyvybę ir 
laisvę kariuomenės nariu būti negaliu.

Solženicinas knygoje "Straipsniai ir 
pokalbiai" rašo: "Jau Dostojevkis dar 
prieš 40 metų pranašavo, kad socia
lizmas Rusijai kainuos 100 milijonų

Ribenttropo pakto, žinomo 
pasaulyje, nuslėpti 
kol bus pavergtos 
nuolat jis primins 

įstojo šios

neįmano- 
Pabaltijo 
pasauliui, 
tautos į

aukų. Taigi, Dostojevkis apsiriko, 
tačiau ne į mažąją pusę. Pagal šią 
knygą socializmas Rusijai kainavo nuo 
1917 m. iki 1959 m. 110 milijonų aukų. 
Kas suskaitys, kiek socializmas aukų 
pareikalavo pasaulyje. Sovietinė ar
mija ir dabar pastoviai veda grobikiš
kus karus.

1. Toliau liejasi nekaltų žmonių 
kraujas Afganistane.

2. Tęsia Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją.

Viena dar labai svarbi priežastis, 
kurią esu minėjęs lapkričio 23 d. 
pareiškime, yra Lietuvos okupacija, 
įvykdyta 1940 m. Šio gėdingo Moloto
vo ir 
visame 
ma, ir 
tautos
kokiu būdu 
Tarybų Sąjungos sudėtį.

Taigi, Lietuvoje yra okupacinė 
kariuomenė ir okupanto priežiūroje 
satytinė valdžia, teismai ir visos kitos 
organizacijos neatspindi savo elgesiu 
teisingumo, bet vykdo užkariautojo 
valią.

Motyvuodamas aukščiau išdėstytais 
faktais, išstoju iš sovietinės okupaci
nės raudonosios armijos, kuri yra 
užkariavusi Tėvynę Lietuvą. Ir nuo 
šios dienos t.y. 1988 m. sausio 11 d. 
prašau mane nelaikyti jos nariu. 
Karinį bilietą, raudonais viršeliais, 
kuris atspindi sovietinės ideologijos 
veidą, grąžinu.

Parašai, kurie dabar yra renkami 
gamyklose, įstaigose, organizacijose, 
kad Lietuva liktų okupuota, neturi 
jokios juridinės galios. Nes žmonės, 
pasakę kitokią nuomonę, bus perse
kiojami, su jais bus susidorota, jie 
laisvai išreikšti savo nuomonę neturi .. 
teisės. Tai gali ryžtis tik tas, kuris § 
nebijo lagerių, psichiatrinių ligoninių 
ir kitokių represijų. ?

Kad parašai būtų galiojantys, iš 
Lietuvos turi būti išvesta sovietinė 
okupacinė kariuomenė, pravestas re
ferendumas Suvienytų Nacijų Orga
nizacijos globoje slaptu balsavimu.

Tautų išstojimą iš Sovietų Sąjungos 
garantuoja Konstitucija, bet visa tai 
tik dar didesnė svajonė ir iliuzija, 
negu laukti, kad sovietinėje armijoje 
būtų gerbiamos tikinčiojo teisės.

Laisvė dovanai nedalinama, ją reikia 
išsikovoti. Daugelis nesupras ir nepri
tars mano raštui, sakydami, ką tuo 
laimėsi, tik būsi sunaikintas.
Šiame rašte pasakiau tiesą ir tikrą 

tiesą. O kokia jinai brangi ir kiek 
verta tiesa, kiek už ją galima mokėti, 
tai suprato ir tarybinis poetas 
Jevtušenko. Jis rašo: "PALIK RAMY
BĘ, ŠILUMĄ, NAMUS, PALIK LINk4 
SMYBĘ TUŠČIĄ, TAČIAU KALBĖK 
NORS KELETĄ TIESOS MINUČIŲ, 
PO TO TEGU TAVE UŽMUŠ" Visa, 
ką šiame rašte išdėsčiau, yra tiesa, 
dabar jie tegu daro su manimi ką nori, 
jų rankose valdžia, jėga, psichiatrinės 
ligoninės, lageriai ir aš.

Brangūs tikintieji, kreipdamasis į jus, $ 
.visų pirma noriu nuoširdžiai padėkoti § 
už maldas, kurių susilaukiau po pirmo § 
pareiškimo. Už tai esu visiems be galo § 
dėkingas. §
Po šio pareiškimo nežinau, kokias apie ruošiamą jo paveikslų katalogą, 

kančias Dievas parinks per suklaidin- s. Gaižiūnas skaitė pranešimą apie M. 
tų brolių rankas, kurie dėl ramaus šio r Čiurlionį latvių literatūroje. Buvo 
žemiško gyvenimo pardavę Tėvynę ir nutarta draugijos garbės nariais 
savo sąžines, besąlygiškai vykdo § nusipelniusius jo kūrybos
užkariautojų nurodymus. Gal kelią § garsintojus. Kvietimas įteiktas susi- 
kaip kunigo J. Zdebskio, kunigo B. § rinkime dalyvavusia} M. K. Čiurlionio 
Laurmavičiaus, Danutei Čiurlionytei - Zubo

vienei, paštu pasiųstas seseriai Jad
vygai Čiurlionytei. Susirinkime susi
tarta rūpintis M. K. Čiurlionio 
paminklo Vilniuje statyba, bibliogra
fija, kitais leidiniais, įskaitant ir 
būsimą draugijos metraštį.

V. Kst.

§ 
§

§

§

§

§

go Mažeikos ir kitų nužudytų. Gal 
psichiatrinių ligoninių kančias, gal-§ 
Sibiro lagerius ar kokias naujas § 
nepramatytas kančias. Todėl dar 
kartą prašau Jus, melskite Dievą, jėgų 
visa tai pakelti, nepalūžti kančioje. O 
jeigu kartais, neduok Dieve, išgirstu- 

mėtė mane atšaukiant šį raštą, 
netikėkite, tai ne aš kalbėčiau, tai 
kalbėtų mano lūpomis tarybinės •* 
medicinos ar nepernešamų kančių 
sulaužytas žmogus.

Tegu mano kančia bus tas lašas 
kančių jūroje už tautos prisikėlimą iš 
dvasinės, moralinės ir fizinės vergijos.

Indų tautos išlaisvintojas Magat- 
Gandi kalbėjo, kad vieno nužudyto už 
tiesą vieton stoja šimtas naujų. Jie 
daugiau nieko negali, tik nužudyti 
mane. Nužudę jie turės tik mano 
nužudytą kūną, bet mano dvasios, 
mano idėjų jie niekada nenužudys.

Kiekvienas smurtas, prievarta, ne
teisybė, kiekvienas tironas anksčiau 
ar vėliau kenčia krachą, o tiesa ir 
meilė nugali.

Petras Gražulis1988.1.11.

LIETUVOJE
KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

»J.'.Mūsu Pastogė" Nr. 14 1988. 4. 11 pusi. 2

S Lietuvos kultūros fondo iniciatyva 
^vasario 6 d. Vilniaus sporto rūmuose 
> buvo surengtas didysis labdaros kon- 
< certas, kurio pajamos buvo skirtos 

Vilniaus pilių atstatymui ir Gedimino 
kalno sutvarkymui. Koncertas sūsi- 

§ laukė pusketvirto tūkstančio dalyvių, 
§ kurių trečdalis buvo atvykę iš įvairių 

Lietuvos kampelių. Į gražų, tautinį 
tikslą turintį, koncertą entuziastingai 
įsijungė žymieji muzikai, dainininkai, 
aktoriai, baleto šokėjai. Programą 
atliko: J. Domarko diriguojamas 
simfoninis Vilniaus filharmonijos or
kestras, S. Sondeckio vadovaujamas 
kamerinis Lietuvos orkestras, Kauno 
ir Lietuvos televizijos bei radijo 
chorai, smuikininkas E. Paulauskas, 
jaunasis pianistas E. Žarskus iš M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos, laimėjęs 
konkursą Prahoje, operos solistai - G. 
Apanavičiūtė, V. Daunoras. G. Kau- 

§ kaitė, L Milkevičiūtė, V. Noreika, V. 
^Prudnikovas, L. Domikaitė ir S.

Larinas, dvi geriausios baleto šokėjų 
poros - N. Beredina ir P. Skirmantas, 
L. Bartusevičiūtė ir J. Katakinas, 
grupinių šokių atlikėjai ir choreogra
fijos mokyklos mokiniai, aktoriai R. 
Staliliūnaitė ir L. Noreika. Visi jie 
programą atliko nemokamai. Bendrų 

§ pastangų dėka, šiuo pirmuoju koncer- 
§ tu buvo surinkta beveik 30.000 rublių, 
§ Vilniaus pilims atstatyti ir Gedimino 
§ kalnui sutvarkyti. Lietuvos kultūros 
| fondas šia proga, koncerto dalyviams 

surengė dvi išeivijos lietuvių daili
ninkų darbų parodas. Vienoje buvo 
sutelkti jų padovanoti kūriniai, kitoje 
- pasiskolinti iš privačių E. Armoškos,

§ L. Brogos, E. Jakubausko, V. Žuko 
§ rinkinių. Pastarųjų grupėje buvo 
§ anksčiau niekada viešai nerodytų A. 
§ Galdiko, V. Kasiulio, L. Kazoko bei 
§ kitų užsienio dailininkų darbų.

Kaune įsteigtos M. K. Čiurlionio 
? draugijos pirmame posėdyje ilgametė 

1 M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotoja. B. Fideravičieijė kalbėjo
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POLITINĖ I ND O KTRI N AGI J A 
SOVIETINĖJE TEISINGUMO

SISTEMOJE

Kadangi komunizmas plečiasi visa
me pasaulyje ir artėja į Australiją per 
teisinę sąmonę, kurią formuoja sveti
mų valstybių propaganda mūsų po
litikai, o šiame atsitikime ir pati 
vyriausybė, ruošdama tariamiems ka
ro nusikaltėliams teisti (statymą - War 
Crimes Amendment Bill 1987, todėl 
iškilo reikalas paruošti kiek platesnę 
sovietinės teisės apžvalgą, norint 
supažindinti visuomenę su gręsian
čiais jai pavojais netekti žmogaus ir 
piliečių teisių bei laisvių, kuriuos 
mums garantuoja Australijos Konsti
tucija. Įstatymo projektas tebėra 
Senate.

Mums rūpi mūsų tautos garbė, 
teisingumas ir galimos provokacijos iš 
komunistinių kraštų. Šios provokaci
jos kyla iš politinių ir ideologinių 
pagrindų, tikslu sunaikinti savo politi
nius priešus, pasitraukusius iš jų galios 
ribų, ir, žinoma, pademonstruoti savo 
"humanizmą" prieš Vakarų "supuvu
sią ir žlungančią" kultūrą. Kadangi 
tos provokacijos yra pridengtos karo 
nusikaltėlių šydu, tai daugeliui, o 
ypač mūsų pačių jaunimui, kuris 
neturėjo galimybės pažinti nei tos 
realybės, kurioje vyko mūsų tautos 
tragedija, nei tos užmaskuotos klastos 
sovietiniuose įstatymuose, kurie tar
nauja komunistinei hegemonijai dary
damos didelę žalą mūsų tautai. Tarp 
tėvų ir vaikų visada gali iškilti 
tautinė nesantaika ir net neapykanta, 
kai pati vyriausybė atsistoja vienoje 
pusėje su kaltinimais, prokurorais ir 
teismais, ir pagaliau net po 45 metų 
apsiginti darosi nebeįmanoma. Dėl to 
ir iškyla gyvas reikalas šį apkaltinimą 
iš principo atremti bei išsiaiškinti ne 
tik su savo jaunesniąja karta, bet ir su 
visa Australijos visuomene, ypėč su 
tais, kurie jai vadovauja.

Kad galėtume suprasti šios kovos 
tikslą ir prasmę, turime suprasti tą 
skirtumą, kuris atsirado tarp Vakarų 
demokratijų ir Rytų bolševikinio - 
komunistinio despotizmo, kurį repre
zentuoja Sovietų Sąjunga. Reikia 
suprasti tuos tikslus ir metodus, 
kuriais siekiama pakeisti seną pasaulį. 
Nei Australijos vyriausybei, nei Sena
tui negalėtų kilti toks klausimas - ar 
galima pasitikėti sovietų teisingumo 
organų pristatytais dokumentais ir 
teismų apklausinėtais liudininkų pa
rodymais, jei jie būtų tinkamai 
susipažinę su sovietinių teismų pa
grindiniais nuostatais ir tikslais, ir, 
bendrai, su komunistiniu ideologiniu 
mesijonizmu: griauti buržuazinę seno 
pasaulio sistemą naujos proletarinės 
komunistinės bendruomenės statymui. 
Toji laikina koegzistencija, tarp 
sovietų Sąjungos ir Vakarų demo
kratijų , nei principų nei tikslų 
nepakeitė ir neišsprendė taikos klau
simo. Tos visos konferencijos ir vadų 
susitikimai yra reikalingi tik laiko 
delsimui, su tikslu geriau pasiruošti. 
Ideologinis ir politinis karas tebevy
ksta, tik šiandien jis labiau rafi
nuotas, labiau užmaskuotas, norint 
palaužti Vakarų demokratijų moralę 
ir teisės sąmonę, kad įsigalėtų 
anarchija. War Crimes Amendment 
Bill 1987 kaip tik yra vienas iš tokių 
pavyzdžių, kuriuo norima iškreipti 
koloną iš Europos kultūros pastato, 
kad sugriautų visą šventyklą. Tai ir 
yra aklo Samsono darbas, keršto 
darbas.

Europos Vakarų kultūra, kaip 
žinome išaugo ant krikščioniškos 
moralės ir humanistinių demokratinių 
teisės pagrindų. Kultūros pagrinde 
glūdi Romos teisė su mums gerai 
pažįstamu Teisingumo deivės Temidės 

simboliu. Ji vaizduojama užrištomis 
akimis (bešališkumo ženklas), su 
svarstyklėmis vienoje rankoje ir su 
kardu antroje. Šis simbolis reiškia, kad 
teisėjas privalo nieko nematyti kas 
galėtų nukreipti jo dėmesį nuo 
tesingumo, jokios pašalinės įtakos 
negali būti, sprendžiant teisingumą. 
Toks principas Europos teisėje ilgus 
amžius buvo šventai saugojamas, kaip 
dievų įsakymas. Geriau dešimtis kaltų 
išteisinti, negu vieną nekaltą nubaus
ti.

Šiuo principu remiantis išaugo 
Europos dvasinė kultūra ir mokslai. 
Bet šimtmečio pradžioje, bolševikai 
tokį principą sulaužė, atrišdami Te
midei akis ir pasmerkdami seną teisę, 
kaip netinkamą naujam pasauliui 
statyti. Bolševikinė teisė ir teismai 
tapo politine priemone diktatūriniam 
režimui išlaikyti ir savo ideologinius 
priešus išnaikinti. Šio šimtmečio 
viduryje atrišo Temidei akis ir Vakarų 
pasaulis Nurnbergo įstatymais ir 
teismu. 0 šio šimtmečio pabaigoje 
ruošiasi ir Australija pasekti Ameriką 
ir Kanadą. Taip politiniai motyvai 
nusveria teisingumą ir teisėjo kardas 
krenta ant tų galvų, kurias politiniai 
interesai pakiša po teisėjo ranka.

Kaip galėjo atsitikti, kad XXa 
kultūra priėjo prie tokio barbariško 
stovio?

Kas verčia Australiją rūpintis tuo 
kas dėjosi prieš pusę šimto metų už 
geležinės sienos, arba Europos konti
nente?

Gilus teisinės sąmonės pajautimas, 
aukšto laipsnio humanizmas, sąžinės 
balsas, ar tarptautinis politinis kons- 
piratorių sąmokslas prieš tuos, kurie, 
kad ir nugalėti, bet nesunaikinti, todėl 
pavojingi? Būtume naivūs, jei patikė
tume jų humaniškumu ir gera valia, 
būtume veidmainiai, jei sakytume, kad 
dalykai mums yra žinomi, ir ką žinome 
tas yra tiesa.

Istorijos pakeisti negalime, bet 
istorijos pasimokyti galima ir reikia, 
jei norime taikos. Mes gyvename 
iliuzija, kad II Pasaulinis karas 
pasibaigė. Jis tevbevyksta tik kitoje 
fazėje, kitais metodais kovojama. Jei 
karas būtų pasibaigęs, būtume turėję 
taiką, būtų spontaniškai pasireiškęs 
džiaugsmas žmonių ir tautų, ypač tų, 
kurie nuo karo nukentėjo, kurie 
aplinkybių verčiami buvo pabėgę nuo 
fronto ugnies, nuo bolševikų teroro, 
kurie buvo patekę į nelaisvę ir išvežti 
į prievartos darbus, jų buvo milijonai, 
daugumas žuvo po karo, o kurie liko, 
tebėra persekiojami iki šios dienos.

Niekas nenorėjo grįžti į savo 
tėvynę, ten jiems grėsė mirtis, bet 
juos išdavė prievarta anglai, ameriko
nai, tie, kurie pasipriešino buvo 
vietoje sąjungininkų išžudyti. Tai 
aprašo daugelis šių dienų istorikų - 
neseniai Australijoje turėjome istori
ką Nikolai Tolstoj, visi galėjome jo 
pasiklausyti, jo knygas įsigyti, o kaip 
mažai buvo tų, kurie to karo 
"nusikaltėliams" ruošia naujus bau
džiamus įstatymus, kai tuo tarpu 
naujų karo nusikaltėlių nenori matyti 
o juk jų turėjome ir turime daug: 
Korėjos, Vietnamo, Lebanono, Pales
tinos, Afganistano. Kas kelia šių karų 
nusikaltėliams baudžiamas bylas, kas 
jais rūpinasi? Niekas.Kodėl taip?

Todėl, kad karo laimėtojams niekas 
bylų iškelti negali, karo nusikaltėliais 
skelbiami ir teisiami karą pralaimėju
sieji? V a e v i c t i s (vargas 
nugalėtiems), sakydavo romėnai. By
las nugalėtojai kelia ne teisingumo 
ieškodami, o pergalę demonstruodami. 
Tokie teismai yra parodija ne huma

nizmui sukelti, bet keršto troškimą 
patenkinti.

Pats Nurnbergo teismas buvo tik 
parodija suorganizuota Amerikos sio
nistų, Rusijos bolševikų ir tarptauti
nio komunistų internacionalo. Kodėl 
Nurnbergo teismas, o ne Berlyno, ne 
Muncheno. Juk nacių partija gimė 
Munchene , o jos visa galia su pačiu 
Hitleriu buvo Berlyne, tai prie ko čia 
Nurnbergas? 1933 metais nacių 
partija išleido žydams įstatymą, 
varžantį jų laisvę Vokietijoje, smer
kiantį jų rasę ir veiklą. Tas įstatymas 
buvo pavadintas trumpai- Nurnbergo 
įstatymu. Taigi, Nurnberge ir turėjo 
įvykti žydų atsiskaitymas su vokie
čiais, tai buvo sionistų pergalės 
demonstracija. Iš tiesų karą laimėjo 
ne Anglija, ne Prancūzija ir ne 
Amerika, o sionistai- bolševikai. 
Todėl, Sovietų Sąjunga ir šiandien, 
Muncheno teismo įkvėpta, verčia 
Vakarų demokratijas kelti bylas ne 
karo nusikaltėliams, bet savo politi
niams priešams, kuriems tada, prieš 
daugiau kaip keturiasdešimt metų, < 
pavyko ištrūkti iš jų nagų. Tai, be' 
abejo, yra tik pretekstas kištis į 
svetimų valstybių vidaus reikalus, 
prisidengus humanizmo, taikos, geros 
valios, bendradarbiavimo vardu. Gi iš 
tiesų, kaip matysime vėliau, yra tik 
vienas iš metodų, kaip palaužti teisinę 
sąmonę, kaip sugriauti senas vertybes 
ir komunistinei ideologijai pavergti 
visą Vakarų kultūrą.

Kad gerai suprasti šios tezės 
tikrumą, turime susipažinti su kai 
kuriais istoriniais faktais, sukėlusiais 
1917 metų revoliuciją Rusijoje, pa
žinti sovietinę santvarką ir jos teisę.

Europos teisė, kaip jau sakiau, 
išaugo ant Romos teisės pagrindų. Tai 
ilgų amžių ir įtemto darbo rezultatas, 
kuris užtikrino aukštą kultūros lygį 
Europoje. Tačiau, toji pažanga gal 
buvo per lėta, konservatyvi socialinė
je plotmėje. Atsirado šviesaus proto ir 
jautrios širdies humanistų, kurie 
nerimavo, matydami pasaulyje tokią 
žmonių socialinę, politinę, ekonominę 
nelygybę. Vienas iš jų ir buvo Karlas 
Marksas, sukūręs naują socialekono- 
minę filosofinę mokslo doktriną, 
pavergtai žmonijos daliai gelbėti iš 
vargo ir skurdo, kurios priežastimi 
buvo klasių, kova.

Pavergta ir eksploatuojama klasė 
buvo darbininkų proletarų, Marksas 
išėjo su protestu, su manifestu, 
ragindamas jungtis visų šalių proleta
rus, sugriauti seną pasaulį ir kurti 
naują - "kas buvo viskas, tas bus 
niekuo, kas buvo niekas, tas bus 
viskuo". Šiuo savo lozungu Marksas 
sukūrė klasių neapykantą. Tai tiko 
sionistams, kurie degė neapykanta 
visam krikščioniškam pasauliui. XIXa. 
pabaigoje Markso mokslu susidomėjo 
sionistų internacionalas, kuriam rū
pėjo pasaulinė revoliucija ir Izraelio 
valstybės atkūrimas Palestinoje. Tie
ms savo tikslams siekti suorganizavo 
bolševikų partiją, kuri ir privedė 
Rusiją prie spalio revoliucijos 1917 m. 
Taigi Markso teorija ir jo svajonė 
negalėjo išsipildyti, nes patekome į tas 
rankas ir ne į tą vietą. Rusija neturėjo 
darbininkų proletariato, kaip kad 
Anglija ir Vokietija, jos nuskurusios 
masės buvo ramūs valstiečiai, ne jie 
sukėlė revoliuciją, o bolševikai, pasi
naudoję kariuomene. Kas buvo tie 
bolševikai, kurie sukūrė Sovietų 
Sąjungą?

Šiandien visiems gerai žinomas 
faktas, kad žydai sionistai, pasivadinę 
bolševikais, mažesnioji jų dalis vadi
nosi menševikais (tie vardai yra nieko 
nereiškiantys). Tuo laiku jiems buvo 
patogu išlaikyti sionistų konspiraciją, 
visi jie turėjo svetimas pavardes, 
todėl rusai nesiorentavo. kas vykdo 
revoliuciją ir kas sudaro revoliucinę

------- - "Mūsų 

valdžią. Minister! ų kabinetas, vadina
mas komisariatu, kuriam vadovavo 
Leninas, susidėjo iš 22 komisarų: 17 
žydų, 3 rusų, 1 gruzino ir 1 armėno. 
Centrinis vykdomasis (executive) ko
mitetas, kuriam vadovavo Sverdlov, 
susidėjo iš 61 nario: 5 rusai, 6 latviai, 
1 vokietis, 2 armėnai, 1 čekas, 1 
imerietis, 1 ukrainietis, 1 karaimas 
ir... 41 žydas.Maskvos Centro komite
tas, (CK) kuriam vadovavo garsus 
Dzeržinskis, susidėjo iš 36 narių: 1 
lenkas, 1 vokietis, 1 armėnas, 2 rusai, 
8 latviai ir 23 žydai. (Duomenys 
paimti iš The Rulers of Rusiaby Rev. 
Denis Fahey, C.S, Sp., D.D.,D.Ph.- 
,B.A.). Kaip matome iš pateiktų 
skaičių, nepilnas 1% visų Rusijos 
gyventojų žydų sugebėjo suorgani
zuoti revoliuciją, sudaryti absoliučią 
daugumą„ žydų-bolševikų valdžią ir 
dominuoti Sovietų Sąjungoje iki II 
Pasaulinio karo.

Naujoji Rusijos valstybė - Sovietų 
Sąjunga - užsidarė geležine uždanga, 
vieni į ją žiūrėjo kaip į eksperimentą ir 
pranašavo jai trumpą gyvenimą, kiti 
jos baiminosi, nes ji žydų sionistų 
pagalba kurstė darbininkus sukilti, 
organizavo nesėkmingas revoliucijas 
Europos kontinente. Kaip opozicija 
naujam bolševikiniam judėjimui, iškilo 
ne tik naujos socialinės teorijos, bet ir 
naujos politinės srovės, tam beįsiga- 
linčiam bolševizmui atremti. 1919 m. 
Italijoje įsikūrė fašistų partija, vado
vaujama B. Musolinio, jos uždavinys 
buvo sustabdyti komunizmo plitimą 
Italijoje. Fašizmas, kaip antikomu
nistinė sistema, pasireiškė nacionali
niu sindikalizmu ir ekspansija, reiškėsi 
totalitariniu režimu. Fašizmas plito ir 
kituose kraštuose, 1927-36 m. laiko
tarpyje susikūrė fašistinio - politinio 
tipo santvarka Austrijoje1, Vengrijo
je, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje, Japonijoje ir kt. Tais 
pačiais metais (1919) Munchene, • 
Adolfui Hitleriui vadovaujant, susi
kūrė N ationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter Partei. Nacių partija nedaug 
kuo skyrėsi savo metodais nuo 
bolševikų - komunistų partijos; skir
tumas buvo tas, kad naciai atėjo į 
valdžią legaliu būdu, o bolševikai 
revoliucijos keliu,* naciai rėmėsi 
vokiečių tauta, o bolševikai komunis
tų internacionalu, proletariatu, neigė 
tautinį elementą, kėlė klasių neapy
kantą ir ruošėsi užvaldyti visą pasaulį. 
Abu režimai buvo totalitariniai. Todėl 
suprantama, kad abu ir pakeitė seną 
demokratinę teisę nauja, savo tiks
lams pritaikyta. Apie nacių naują 
teisę - Die Rechtsprechung durch das 
Volk - patarčiau pasiskaityti Curt 
Rothenberger veikalą - "Der Deutsc- 
her Richter", kuriame autorius plačiai 
nagrinėja nacionalinės teisės princi
pus. Apie bolševikinę teisę mes pakal
bėsime atskirai, vėliau.

Nedaug kas žinojo, kas dedasi už 
geležinės uždangos, tačiau Europos 
tautos intuityviai jautė, kad ten 
vykstąs nežmoniškas žmonių žudy
mas, badas, senos kultūros ir turtų 
naikinimas, todėl nenuostabu, kad jos 
ieškojo būdų kaip apsisaugoti nuo 
kumunizmo ir revoliucijų. Mes, Baltų 
tautos, turėjome nelaimę pirmieji 
pažinti, kas yra bolševizmas ir ko jis 
siekia. Tas trumpas laikotarpis (1940- 
1941) buvo skaudi pamoka, suprato
me, kad tai, kas yra rašoma ir 
skelbiama apie Sovietų Sąjungą ištisas 
melas. Tikroji tiesa užmaskuota, 
tikrasis žmonių žudymas ir naikinimas 
yra slepiamas, tikrieji aktoriai yra 
nematomi ir nežinomi, jie naikina seną 
pasaulį, pilni neapykantos, todėl jiems 
nėra reikalinga nei proto, nei sąžinės, 
nei teisės.

Aleksandras Mauragis 
Tęsinys sekačiame numeryje.
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ORDINAS BERNARDUI 
BRAZDZlO NI UI

0 ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.

LIETUVA IŠ TOLO

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva,- 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

Literaturos

0 tada... vien danguj Laisvės varpas sugaus, 
Kai sugrįšim į Laisvės alėją.
Pasitiks vien stulpai, kur gyventa žmogaus, 
Kur mus keikė, bučiavo, mylėjo...

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai,

Nieks mums rankos neties, brolis brolio neglaus 
Po prailgusių metų skyrybų,
Nieks nesiūlys išgert užu laisvę alaus, 
Nei užkąsti tarybinių grybų...

NAMBRŲ KA

/ Popiežius Jonas Paulius II, savo 
/atsilankymo Los Angeles arkivyskupi
joje proga, nusipelniusius katalikus 
pagerbė (vairiais žymenimis. Šventa
sis Tėvas pagerbė ir mūsų didįjį poetą 
ir rašytoją Bernardą Brazdžionį, 
suteikdamas jam "Pro Ecclesia et 
Pontifice - Už Bažnyčią ir Popiežių" 
ordiną.

Oficialus šio žymenio įteikimas 
mūsų poetui įvyko sekmadienį, kovo 6 
d., Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

Popiežiaus raštas. kuriuo suteikia
mas žymuo:
"Popiežius Jonas Paulius II, įvertin
damas Bernardo Brazdžionio didelius 
ir iškilius darbus, mielai suteikia jam 
Šv. Kryžiaus išvaizdos ordiną "Pro 
Ecclesia et Pontifice - Už Bažnyčią ir 
Popiežių" ir kartu duoda jam teisę šį 
ordiną viešai dėvėti. Vatikanas, 1987 
m. rugpjūčio 20 d."

Mūsų garbingą poetą ir rašytoją 
Bernardą Brazdžionį pagerbimo proga 
sveikiname ir linkime dar daug 
kūrybingų metų.

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais,- 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 
Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukšė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

! Rašytojui Antanui GustaičiūTTra^ 
skirta Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premija 3000 dol. už jo 
poezijos knygą "Pakelėje į pažadėtąją 
žemę".

Premijai skirti jury komisija sudarė: 
pirm. dr. J. Kavaliūnaitė, sekt. R. 
Balytė ir nariai V. Akelaitis/lB. 

ttiaidžiūnas ir V. Mariūnas. M

LŪKESČIUI IŠSIPILDŽIUS
Kartais laukiam, kada sprogs atomo širdis,
Ligi Vilniaus kalvų nusiritus,
Ir spygliuotas vielas, ir olas išardys,
Ir išauš vėl pavasario rytas, -

Agnė Lukšytė
Dirbu Sydnejaus miesto centre, o 

gyvenu netolimame priemiestyje. Kas 
rytą į stotį einu maždaug septynias 
minutes.

Išeinu anksti, kad nereikėtų lėkti, 
todėl eidama iki pat stoties plačia 
gatve, turiu laiko žvilgterėti į kiemus, 

, gėlynus ir praeivius.
Jau seniai pastebėjau prie vieno, 

žalsva tvorele aptverto, seno, bet dar 
gerai išsilaikiusio mūrinio namo iškabą 
su užrašu: "For Sale".

Vieną rytą mano akys smalsiai 
įsminga į tą namą jau be iškabos. Pro 
atviras duris veržiasi vaikų balsai, o 
visa tai perrėkiąs italės balsas, 
šaukiąs jau kelintą kartą:
- Bambino, mandžare!

Keletą itališkų žodžių žinau ir 
suprantu, kad ji šaukia vaikus valgy
mui. Tuo pat laiku pro šalutines to 
namo duris išeina jaunas vyras. Jo 
veido bruožai aiškiai itališki: gražūs, 
tiesiog klasikiniai. Veido oda šviesi, o 
akys ir plaukai tamsūs, beveik juodi. 
Išėjęs pro vartelius, jis bematant 
mane pralenkia ir skubiu žingsniu 
nužygiuoja pirmyn.

Po kelių savaičių matau jį kas rytą 
stovintį prie vartelių, kartais ant jų 
užsirėmusį ir žiūrintį į siaurą, šoninę 
gatvelę, priešais atvingiuojančią. Iš 
tos gatvelės atėjus ir perėjus skersai 
plačiąją gatvę, atsidurtum tiesiai 
prieš žalsvus vartelius.

Visa jaunojo italo povyza ir akių 
išraiška rodo laukimą.

Kartais mano mintyse perbėga 
klausimas:
- Ko jis taip laukia? Pirmiau jis 
pralenkdavo mane, o dabar lieka...

Vakarais grįždama iš darbo, einu 
kita gatvelės puse tam, kad praeičiau 
pro vieną masyvų, kolonijinio stiliaus 
namą, kurio išmūryta tvora vaikšto, 
arba sėdi juoda katė, aiškiai moteriš
kos lyties. Jos galvutė maža, daili, 
plonas kaklas, o kailis juodas, ilgų 
plaukų, papilvėje papuoštas keliais 
baltais lopais.

Einant pro šalį, ji iškelia savo 
pasipūtusių plaukų uodegą į viršų, 
tarsi didžiuotūsi savo persiška kilme. 
Jei sustosi prie jos ir tyčia neglostysi - 
ji pradeda trinti galvą į tvoros plytas 
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ir tyliai murkti. Glostant ji pasistiepia 
visomis keturiomis kojomis ir nugaros 
išrietimu į viršų pasitinka kiekvieną 
paglostymą.

Dažnai, man katę beglostant, 
prieina jauna mergina. Mudvi nusišyp- 
som viena kitai ir, be žodžių, 
pakaitomis katę glostom. Vėliau 
palieku merginą bėgiosiančią katę ir 
pereinu į kitą gatvės pusę. Neretai 
atsigrįžtu ir matau merginą įsukančią 
į siaurąją gatvelę.

Mergina man patinka, gal dėl to, 
kad atrodo šiaurietiškai ir kažkuo 
primena lietuvaitę. Dailiai nuaugus, 
ilgais šviesiais plaukais, supintais į 
palaidą kasą. Akys pilkšvos, noselė 
trumpa, švelnia linija į viršų riesta, o 
lūpos rausvos, pilnos, kaip pusiau 
prisirpus braškė.

Kartais spėlioju kokia būtų jos 
tautybė. Jei būtų lietuvaitė - būčiau 
kur nors mačius. Gal ji suomė, ar 
švedė? Nebūtų nuostabu, nes Sydnėjuj 
susispietė daugybė įvairiausių tauty
bių.

Grįžtant prie katės: ji yra išpaikin
ta ne vien glostymu. Vieną šeštadie
nio popietę, man ją beglostant, prieina 
senutė, gražiai apsirengus ir išėmus iš 
dailaus krepšelio vaškinį popierėlį, 
išsuka iš jo šviežios mėsos gabalėlį, 
kurį padeda ant tvoros. Katė atsitupia 
ir pradeda ėsti. Senutė, šnairomis 
pažvelgdama į mane, nuduoda kal
banti katei:
- O, tu išdykėle, lepūnėle! Ar 
nepasakysi man, kuris iš tavo tėvų 
buvo persas? Vienas jų buvo juodas, 
ilgų plaukų, o kitas, baltas, gal su 
keliais juodais lopais? Kaip ten 
bebūtų - tu esi įdomus mišinys.

Ji paglosto katę, sakydama ” graži 
mano katytė" ir staigiai atsisukus į 
mane, paklausia beveik grąsinančiai:
- Ar jūs žinot jos vardą?
- Ne,- atsakau.
Senutė šūkteli:
- Nežinot? 0 kodėl nežinot?

Stoviu, kaip bežadė ir kvailai 
šypsaus. Senutė, lyg pasidžiuodama 
savo žinojimu, trumpai ištaria:
- Nambruka!
- Katės vardas? - paklausiu.
- Taip. Matot, aš esu kilus iš 
Gipslando. Mano tėvai turėjo dvarą 

kaime. Anais laikais tai buvo šviesus 
gyvenimas! Mūsų dvare knibždėte 
knibždėjo darbininkai, daugybė abori- 
džinų. Mano tėvai buvo geri aboridži- 
nams, net man nedraudė su jais 
bendrauti. O, kokie įdomūs jie 
žmonės! Jų vaikai - tikri gamtos 
padarai: puikiai pažįsta gamtą, gyvu

lėlius, augalus...
Man aišku, kad senutė džiaugiasi 

turėdama šalia savęs klausytoją ir 
pasiryžtu, jos užsimojimą įsileisti į 
ilgas kalbas, nutraukti klausimu:
- Ar aborldžinų kalboje Nambruka 
reiškia katė?

Senutė prideda ranką prie burnos ir 
kikena. Aš kantriai laukiu atsakymo.
- O, atsiprašau... man taip juokinga. 
Ne, aboridžinai kates vadino įvairiais, 
kitais vardais. Nambruka jie vadino 
juodą oposumą.
- Ištiesų, koks vykęs vardas tai 
katei!- pasakau, prisiminus oposumo 
uodegą, tokią pat storą ir pūkuotą, 
kaip ir šios katės.
- Taip, taip! Tačiau juodo oposumo 
man neteko matyti, nors aboridžinai 
tvirtino, kad juodų kadaise buvę daug.
0, kaip gražiai jie tardavo: "Nambru
ka, Nambruka".

Pilkų oposumų daug mačiau- ne
teko matyti pilko su juodais lopais. 
Laukinėj gamtoj viena veislė su kita 
nesimaišo, tačiau pažiūrėkit į šitą 
katę: aiškiai dviejų veislių junginys!

Ką gi, reikia pripažinti, kad mūsų " 
kailiniai įnamiai" tapo taip pat 
civilizuotais sutvėrimais, kaip ir 
žmonės, kurie nebežiūri skirtingos 
rasės, o dar mažiau - tautybės. 
Mano laikais viskas buvo griežčiau, 
net ir tokių maišytų kačių neteko 
matyti.

Šiek tiek pasiklausius tolimesnio 
dėstymo, kaip visa buvo kitaip "jos 
laikais", pasakau sudie ir nueinu.

Kitais kartais glostydama katę 
murmu:
- Nambruka, Nambruka...

Prisiminus tą "filosofuojančią" se
nutę nusišypsau, nes esu tikra, kad 
senutė, būdama tik praeivė, davė 
katei savo vardą, o katės savininkai 
vadina ją kitaip.

Atėjus žiemai pramiegu įprastą 
kėlimosi laiką ir dėl to einu į stotį 

vėliau. Ne kartą pastebiu iš siauros 
gatvelės ateinančią tą "šiaurietę" 
merginą. Ji pereina skersai plačiąją - 
gatvę, nes čia lengviau atsidurti 
kitoje pusėje, negu arčiau stoties, kur 
daugybė mašinų rieda įvairiomis 
kryptimis.

Merginai perėjus į mano gatvės 
pusę, prie, žalsvų vartelių rymojęs 
jaunasis italas išeina į gatvę ir 
pradeda eiti paskui merginą. Jo 
sekimas toks akivaizdus, kad mergina 
perbraukia ranka plaukus ir kažkaip 
lyg tiesiau pradeda laikyti kūną. 
Nugaroje nusidriekusi kasa, rodosi, 

koketiškai čiužinėja tai į vieną, tai į 
kitą šoną.

Viena sau nusišypsau iš tokio 
nekalto jaunų žmonių žaismo.

Nutariau iš to priemiesčio išsikelti, 
kadangi gavau tinkamesnį butą kita
me. Darbovietėj paprašiau atostogų ir 
paskutinę dieną prieš atostogas, 
grįžtu šiek tiek vėliau, negu papras
tai. Jau iš toli pamatau "šiaurietę" ir 
tą jaunąjį italą, stovinčius vienas šalia 
kito ir glostančius katę. Praeinu 
pamažu ir atsargiai juos stebiu. Jie 
nežiūri vienas į kitą, nieko nekalba, 
bet spėju pamatyti jį dedantį savo 
ranką ant merginos rankos...
Prasilenkiu jausdamasi lyg kokia 

šventvagė ir nepasiduodu smalsumo 
jausmui- neatsisuku pažiūrėti ar jie 
pradėjo kalbėtis...

Gyvenant kitame preimiestyje, nie
kada nebetenka matyti nei "šiaurie
tės" merginos, nei jaunojo italo, 
tačiau jie dažnai atklysta į mano 
mintis.

Spėlioju, ar jie pradėjo draugauti 
nuo to laiko, kai abu kartu glostė 
katę? 0 gal jie jau vedė? Gal jau 
sulaukė ir veikelio?

Bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų 
jų vaikas; gal juodom, didelėm akim ir 
išbalinto lino plaukais?

Nor ir nežinau atsakymų į savo 
klausimus, bet prisiminimas, kad tų 
jaunų žmonių rankos, katę glostant - 
"susitiko", manyje sukelia malonų, 
tačiau neišaiškinamai graudų jausmą.

Nepamirštu ir katės. Tam trumpam 
mano gyventam laikotarpiui anam 
priemiestyje, jos vardo - Nambruka 
skambesys suteikia egzotišką atspal
vi- _____
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ADELAIDĖS ” VI L NI AUS"

UNTE

Tunto sueiga įvyko S. m. vasario 20 
d. Sueigoje nutarėme šv. Kazimiero 
Šventės pamaldose dalyvauti su vėlia
va ir skaityti mišių skaitymus.

Kovo 6 d. šv. Kazimiero bažnyčioje 
dalyvavome su savo vėliava. Pamaldų 
metu maldas skaitė skautės, o po 
pamaldų apie šv. Kazimierą.

Prieš altorių prie mikrofono stovėjo 
du vyčiai: vienas su vyčio dvišake 
lazda, kitas su žvake. Skautės po 
vieną priėjo prie mikrofono ir trumpai 
paskaitė iš šv.Kazimiero biografijos. 
Tai buvo nauja ir daugumai dalyva
vusių pamaldose patiko.

"Vilniaus" tuntas truputį padidėjo: 
susikūrė paukštyčių ir vilkiukų skil
tys. Sueigos vyksta kas antra savaitė.

Kovo 13 d. buvo sukviesti vyresnieji 
skautai-tės, kurie aktyviai nebedaly- 
vauja tunto veikloje. Tikslas buvo iš jų 
sudaryti Rajoninės stovyklos komite
tą. Rajoninė stovykla įvyks 1989 m. 
sausio 2-10 d.d. Mylor vietovėje, 
netoli Adelaidės. Tai graži ir patogi 
stovyklavietė su visais patogumais. Ji 
randasi apie 30 km. nuo Adelaidės.

Tuntininkė v. si. D. Baltutytė 
trumpai padėkojo susirinkusiems už 
atvykimą, nušvietė tunto veiklą ir

Adelaidės skautai Šv. Kazimiero šventės pamaldose skaito apie šv. Kazimierą. 
Iš kairės: A. Pocius, D. Baltutytė, A. Patupas, L. Jablonskytė, A. Milen, A. 
Baltutytė, V. Milen, A. Paškevičiūtė ir R. Pociūtė.

Nuotr. A. Bulio

§

§

§

VII—JI TAUTINE STOVYKLA

Minint Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir Lietuvių Skautų Sąjun
gos 70-tąsias metines, Amerikoje 
ruošiama V II-ji Tautinė - "Lietuvos" 
vardo - stovykla. Ji vyks 1988 m. 
rugpjūčio 14 - 24 d.d., J.A.V. (Seven 
Ranges Reservation, Kensington, O- 
hio - 44427, U.S.A.).

Stovykloje dalyvaus pilnateisiai 
LSS nariai, pareigūnai ir kviesti 
svečiai. Stovyklos mokestis - US $ 
165. Nuo stovyklinio mokesčio atlei
džiami garbės svečiai ir užjūrio 
skautai-tės.

Norintieji vykti į VII-ją Tautinę 
Stovyklą turi kreiptis per savo 
vienetų vadovus į LSS Australijos 
Rajono Vadovybę. _x_

LSS AUSTRALIJOS RAJONE

Pirmasis naujosios rajono vadijos 
posėdis įvyko vasario 9 d., Lietuvių 
parapijos namuose, Melbourne. Posėdį 
atidarius rajono vadui, j.v.s.fi. V. 
Vaitkui, buvo į pareigas įvesdinti 
rajono vadijos pareigūnai, po .to 
pasitarta dėl vadijos posėdžių tvarkos 
ir einamaisiais rajono reikalais: vie
netų veiklos suaktyvinimo, regis
tracijos, skautų fondų sujungimo. 
Tautinės stovyklos ir kitais klausi
mais.

į LSS Australijos Rajono Vadiją, be 
rajono vado, v.s.fil. V. Vaitkaus, dar 
įeina LSB rajono vadeiva - ps. N.

§

rūpesčius ruošiant Rajoninę stovyklą 
tuoj po Lietuvių Dienų. Kreipėsi į 
vyresniuosius skautus, kviesdama su
daryti komitetą, kuris rūpintųsi visais 
stovyklos paruošimo darbais.

Vyresnieji skautai mielai sutiko ir 
buvo sudarytas Rajoninės stovyklos 
ruošos komitetas iš sekančių asmenų: 
v.sl. D. Baltutytė - pirmininkė, v.s. V. 
Neverauskas - iždininkas, v.vl. V. 
Baltutis - administratorius, v.s. A. 
Pocius - skautininkų ryšininkas, p.s. 
D. Dunda ir V. Patupas - ūkvedžiai ir 
s. dr. S. Pacevičienė - lėšų teikėja.

Šio komiteto pareiga suorgani
zuoti stovyklą, paruošti stovyklos 
taisykles - nuostatus, nustatyti mo
kestį, reklamuoti, palaikyti ryšius ir 
sudaryti stovyklos vadovybę.

Tikimės, kad su vyreniųjų skautų 
pagalba mums pavyks suruošti šią 
svarbią stovyklą.

v.sL Dana Baltutytė 
tuntininkė

I
§
§

§

*
§
§

§

Ramanauskas, Seserijos vadeivė - ps. 
R. Statkuvienė, ASS įgaliotinis - 
vadeiva - j.s. A. Žilinskas, rajono 
dvasios vadovas - s.fil. kun. Dr. P. 
Dauknys, tiekimo sk. vedėjas - fil. J. 
Vizbaras, rajono iždininkas - ps. A. 
Šimkus, rajono Brolijos vadovų paruo
šimo sk. vedėjas - j.s. dr. R. Šarkis 
(Seserijos vadovių paruošimo skyriaus 
vedėjos pareigas eina vadeivė, ps. R. 
Statkuvienė), Australijos Lietuvių 
Skautų Fondo pirmininkas - v.s.fil. B. 
Barkus.

Gautomis žiniomis, metų pradžioje 
į skautininkų laipsnius pakelti šie LSS 
Australijos rajono nariai: į paskauti- 
ninko laipsnį - A. Zduoba; į skauti
ninko - ps.fil. A. Žilinskas; į vyr. 
skautininkes - ps.fil. P. Pullinen ir s. 
M. Cox.

Rajono vadija vienetų vadovams 
jau išsiuntinėjo aplinkraščius Nr. 1 
(1988.11.10) ir Nr. 2 (1988.11.17). 
Juose paliečiami LSS 70 m. jubiliejus, 
VII—ji Tautinė Stovykla (J.A.V. ir 
Australijoje), vienetų registracija, 
nario mokestis ir rajono archyvo 
reikalai. „

$ OKUPUOTOJE
LIETUVOJE Žiniosf

§

§

§

§

§ 
§ 
§ 
§

§

§ §

§

§ §

VARŽYTINĖS KAUNE
Pirmas knygų pardavimas varžyti- § 

nių būdu buvo surengtas Vilniuje, o 
vasario pradžioje pasiekė ir Kauną. 
Varžytinės įvyko Vilniaus universi
teto Kauno fakulteto salėje. Joms 
vadovavo žurnalistas Jonas Savičiū- 
nas, varžytines pradėjęs pilnu Mairo
nio raštų rinkiniu, išleistu poetui 
gyvam esant, su dar nesupjaustytais § 
visų tomų puslapiais. Pradinė kaina - § 
150 rublių. Rinkinys buvo parduotas § 
už 375 rb. Aistringų varžybų susi
laukė "Lietuvos miestai", kurių kaina 
nuo 40 rb. buvo pakelta iki 160 rb. Už 
6dr. V. Kudirkos "Raštų" tomus buvo 
reikalaujama 300 rb., o gauta trigubai 
daugiau - 900 rb. Z. Ivinskio ir J. 
Borovskio "Trakų pilis", įvertinta 30 
rb., buvo parduota už 160 rb. 
Brangiausi buvo du žurnalų " Žemai
čių ir Lietuvos apžvalga" komplektai, § 
įkainoti 2.500 rb. juose be jokių § 
varžybų Vilniaus universiteto mokslo § 
muziejui nupirko jo direktorius Artu- § 
ras Mickevičius. Daugiausia knygų - § 
septynias nusipirko Artūras Barysas, o | 
Vilniaus universiteto IV kurso isto- 
rijos studentas Ernestas Lukoševičius 
džiaugėsi vienintele nusipirkta knyga 
- J. Biliūno "Liūdna pasaka", išleista 
Kaune 1937 m. Varžytinėse dalyvavo 
126 pirkėjai, senoms knygoms išleidę § 
20.000 rb. Knygų pardavimas varžyti- § 
nių būdu populiarėja, nes atsiranda § 
retų lig šiol rūpestingai išsaugotų § 
leidinių. §

NUSIKALTĖLIAI SULAIKYTI

S'

Kaip anksčiau buvo pranešta, § 
vasario 17 d. Druskininkuose nusikal- § 
tėlių grupė nušovė milicijos leitenan- § 
tą V. Verbickį ir sunkiai sužeidė f užtikrino sau respublikonų partijos 

nominaciją ateinantiems prezidento 
rinkimams. Dėl demokratų partijos 
nominacijos dar varžosi du kandidatai. 
Massachusets gubernatorius Michael 
Dukakis ir negras pastorius Jesse 
Jackson.

kapitoną V. Biekšą. Vasario 22 d. | 
buvo paskelbtos smulkesnės informa- 
cijos. |

įvyko naktį minėti milicijos parei- 
gūnai sustabdė patikrinimui atvažiuo- 
jantį automobilį ir paprašė vairuotoją § 
parodyti dokumentus. Mašinoje sėdėjo § 
keturi vyrai. Vienas jų šovė iš § 
automato ir mirtinai sužeidė V. § 
Verbickį. Automato smūgiu buvo § 
apsvaigintas V. Biekša. Lavoną ir» 
sužeistąjį pakrovė į milicijos mašiną ir 
nuvežė už miesto į miškelį. Automobi-

§ lį susprogdino, bet Biekša sugebėjo 
§ išsivaduoti iš liepsnuojančios mašinos.

Po šūvių ir sprogimų į įvykio vietą | 
> atvyko milicijos budintysis. §

Nusikaltėliai buvo sulaikyti Kali- §
£ ningrade (Karaliaučiuje) ir jo apylin- § 
| kėse. Tai broliai Vladimiras ir § 

Anatolijus Markevičiai, Igoris Osta- §
§ penka ir Pietras Fidirka. Nusikaltėliai 

Baltarusijoje apiplėšė 87 metų gyven- 
toją Ivaną Ubarą, kuris vertėsi 
avikailių išdirbimu ir buvo nemažai 
sutaupęs juodai dienai. Plėšikai atėmė nai atsilankydavo baltų minėjimuose. 
6000 rublių, kankino jo žmoną ir § 
trylikametį anūką. Taip pat paėmė § 
kelias caro laikų auksines monetas, § 
auksinius žiedus, laikrodžius ir ketu- § 
riolika avikailių. §

Per susirėmimą Kaliningrade A. § 
Markevičius buvo nukautas, I. Osta-

§ penka - nusišovė. Nustačius ir |
§ sulaikius nusikaltėlius, pas juos suras- 
§ ta daug ginklų ir šaudmenų. įvykio 

aplinkybės toliau tiriamos.

§

§

§

§

Prieš pat Velykų 
kalėjimo karo laive pabėgo pulkinin
kas Gregorio Honasan, kuris su pora 
tūkstančių dešiniųjų kareivių ginklu 
bandė nuversti Filipinų vyriausybę 

§ pernai rugpjūčio mėnesį. Kartu su juo 
, Prie Vilniaus - Panevėžio plento, § laiveliu į krantą pabėgo 14 jį 
§ netoli Šventosios, Ukmergėje pasta- | saugojusių sargybinių.
§ tyta nauja autobusų stotis, kurioje yra ' £
i keleivių laukiamasis kambarys. Mile- > wUaJ
Į tų kasos ir kitos patalpos. į s^ų^oje k
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AUTOBUSU STOTIS UKMERGĖJE §

šventes iš

§

§

Izraelio armija sustiprino akciją 
numalšinti palestiniečių neramumus 
okupuotose srityse. Leista šaudyti į 
demonstratorius, mėtančius "Molotovo 
kokteilius". Nuo neramumų pradžios 
gruodžio mėn. iki dabar žuvo virš 130 
palestiniečių.

Šiaurės Vakarų Kinijoje, Ksinjang 
provincijoje, siaučia hepatito epide- 
mja. Susirgo virš 120.000 žmonių, iš jų 
mirė virš 600. Ligos sukėlėjas - nauja 
atmaina, nepriklausanti nei "A", nei 
"B" hepatito rūšims.

Tuo tarpu Sudanas kenčia nuo 
meningito epidemijos. Vien Khartume 
serga apie 4000, didelis mirtingumas.

Irako ir Irano tarpusavės kovos 
tebesitęsia. Apšaudomi didesni miestai 
raketomis. Daug aukų pareikalavo 
Irako panaudotos nuodingos dujos, 
ypač tarp civilių miesto gyventojų.

Indija uždarė Pundžabo valstijos 
sieną su Pakistanu, kad sustabdyti 
ginklų pristatymą Sikų sektos separa
tistams, kurie terorizuoja tiek indus, 
tiek prie jų neprisidedančius sikus.

Vien šiais metelis Pundžab valstijoje 
žuvo 650 žmonių.

Griežtomis priemonėmis Panamos 
diktatorius gen. Noriega užgniaužė 2 
savaites trukusį visuotiną streiką, 
įsitempus santykiams su JAV valsty
bėmis, prez. Reagan įsakė padidinti 
JAV karines pajėgas Panamos kanalo 
zonoje, nusiunčiant 1300 karių. Iki 
šiol Panamos kanalo bazėse buvo 10 
000 JAV kareivių.

JAV vice-prezdentas George Bush

Sir William

Sulaukęs 80 metų amžiaus, kovo 31 
d. Sydnejuje vėžio liga mirė Sir 
William Me Mahon, buvęs Australijos 
ministeris pirmininkas 1971-1972 
gruodžio mėn. Jis pasižymėjo, kaip 
geras ekonomistas, 32 metus atsto
vavęs liberalų partiją parlamente. 
Artimas pabaltiečių bičiulis, jis daž-

Filipinuose į nelaisvę pateko komu
nistų sukilėlių armijos vadas Romulo 
Kintamar, turėjęs savo žinioje apie 30 
000 kovotojų. Kartu 
komunistų partijos gen. 
Rafael Baylosis.

suimtas ir 
sekretorius
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III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ
Š. AMERIKOS LIETUVIU FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGOS 

IŠVYKOS KOMITETAS

VALDAS ADAMKUS

Dabartinis ŠALFAS sąjungos C.V. 
pirmininkas, II-jų PLS žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininkas ir 
šios išvykos į Australiją organizacinio 
komiteto pirmininkas.Vienas iš inicia
torių, kurie dar Vokietijoje 1947 m. 
sušaukė suvažiavimą ir išrinko I-jį 
F. A.S. K-tą, sportiniam darbui atsida
vęs iki šios dienos. Garsusis lengvaat 
letis , krepšininkas, vienas iš Čikagos 
Grandies ir AS K Lituanicos steigėjų, 
buvęs jų pirmininku, vėliau krepšinio 
išvykų į Pietų Ameriką ir Australiją 
vadovas, o 1963 m, sporto vadovų 
stovyklos Tabor Farmoje vadovas ir 
lektorius.

Dažnas paskaitininkas, pasireiškęs 
spaudoje, daug laiko pašventęs visuo
meniniam ir politiniam veikimui, šiuo 
jis yra JAV Gamtos Apsaugos 5-jo 
distrikto administratorius, 0 1984 m. 
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus 
Čikagoje buvo išrinktas "Man of the 
Year".

Atidaręs duris Australijos ir Š. 
Amerikos lietuvių sportininkų ben
dravimui su krepšinio išvyka 1964 m., 
jis pasiryžęs atvežti žymiai didesnį Š. 
Amerikos lietuvių sportininkų būrį į 
III-sias PLS žaidynes Australijoje.

PRANAS BERNECKAS

Sporto darbuotojas, administrato
rius. žinomas sįavo nenuilstančia 
veikla jau nuo Toronto LSK Vyčio 
įsikūrimo dienų. Trijų kadencijų 
ŠALFAS s-gos C.V. pirmininkas ir jos 
Garbės narys.

1975 m. jis turėjo drąsos perimti 
sporto sąjungos vairą, kai Detroito 
••••••••••••••••••••••••••••••g
• PAREMKITE III PASAULIO
• LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES
• NUPIRK DANU ŽAIDYNIŲ
• KOMITETO LOTERIJOS BILIETĄ J
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suvažiavimas išsiskirstė , neišrinkęs 
sporto vadovybės.
Tuoj buvo sutvarkyta administracija, 
išleistas biuletenis ŠALFAS žodis, 
atnaujintas dialogas su PLB-ne, ko 
pasėkoje prie PLB ir LB kraštų 
valdybų atsirado sporto vadovai, 
pakviečiamas atstovas sportiniams 
reikalams prie JAV Švietimo Tarybos.

Jam vadovaujant ŠALFAS s-gagali 
didžiuotis surengusi 1-siasPLS žaidy
nes, kurių org. komiteto pirmininkas 
buvo jis pats, įkurtu Sporto Fondu ir 
išleista knyga "Išeivijos Lietuvių 
Sportas".

Jo pastangomis suorganizuotas ir 
išvykos į Australiją organizacinis 
komitetas.

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

KREPŠĮ nis

Krepšinio žaidimą sugalvojo Kanados daktaras James A. Naismith. 
Pirmosios oficialios rungtynės įvyko 1892 m. JAV, Massachusets valstijoje.

Lietuvoje krepšiniu susidomėta 1919 m. Jo pradininkai buvo Steponas 
Darius ir Karolis Dineika.

Pirmosios krepšinio rungtynės įvyko 1922 m. Kaune, žaidžiant Kauno 
rinktinei ir LFLS komandoms., ši sporto šaka tapo labai populiari ir 1923 m. 
Kaune buvo 18 vyrų ir 24 moterų komandos. Krepšiniu pradėjo domėtis ir 
provincijos.

Pirmosios tarpvalstybinės rungtynės įvyko 1925 m. Rygoje, Latvijoje. Tada 
latviai laimėjo 41:20 taškais.

Šiuo pranešame, kad Melbourno sporto klubo "Varpas" valdyba paskyrė 
Viktorą Adomavičių mūsų klubo oficialiu, sporto veiklos korespondentu. Jo 
adresas:
V. Adomavičius, 24 Dalmar Ave. Ormond, 3163, telefonas: (03) 578 3825.

Krepšinį pradėjo žaisti Telšių 
gimnazijoje, žaidė už Vilniaus uni
versitetą ir miesto rinktinę. Vokieti
joje Muencheno "Gintaro" ir Schein- 
feldo " Kovo" žaidėjas, atstovavęs 
lietuvių futbolo ir krepšinio rinktines, 
vėliau 5 metus treneris ir žaidėjas 
Prancūzijoje, kur buvo apdovanotas 
medaliu už nuopelnus Prancūzijos 
jaunimui.

Atvykęs į JAV, žaidė už New Yorko 
Atletų klubą, įkūrė Rochesterio LSK 
Sakalą, o vėliau Čikagos Lietuvių 
Teniso klubą. Stalo ir lauko teniso, 
lietuvių, pabaltiečių ir amerikiečių 
varžybose laimėjęs daug titulų, krep
šinio rinktinių į Pietų Ameriką ir 
Australiją treneris, išvykos į Europą 
organizatorius. Ilgametis ŠALFAS 
sąjungos krepšinio ir lauko teniso 
vadovas, o taip pat ir sąjungos Garbės 
narys.

Daug rašęs sporto temomis įvai
riuose laikraščiuose, 12 metų redaga
vęs Draugo sporto skyrių, šiuo metu 
PL sporto skyriaus redaktorius.

Dr. PETRAS KISIELIUS

Baigęs Marijampolės gimnaziją, 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo medicinos mokslus, kuriuos 
baigė ir daktaro laipsnį gavo Tubinge- 
ne. Jaunystėje geras stalo teniso ir 
krepšinio žaidėjas.P. Kisielius žaidė 
už gimnazijos, vėliau už karo mokyk
los aspirantų komandas. Futbolas taip 
pat jam buvo ne svetimas.

Pradėjęs medicinos praktiką Cicero 
mieste, iki šiol ten tebedirba. Jis buvo 
vienas iš Cicero L.S.K. steigėjų ir 
ilgus metus jos globėjas. Tačiau 
daugiausiai savo energijos ir laiko dr. 
P. Kisielius yra pašventęs visuomeni
nei veiklai: ilgus metus buvęs Lietu
vių Bendruomenės Tarybos narys, 
Ateitininkų Federacijos vadas ir 
Tarybos narys, o šiuo metu L.B-nės

Rimantas Dirvonis

K R EPŠI NIS LIETUV OJE

Nepavyko Kauno "Žalgirio" krep
šininkams trečius metus iš eilės 
laimėti SS-gos krepšinio čempiono 
vardo. Mūsiškius baigmėje nugalėjo 
Maskvos kariškių CASK klubas pasek
mėm 80:87 (Kaune) ir 66:94 (Maskvo
je). Tikrovėje, Kaunas kovojo prieš 
SS-gos rinktinę, kadangi šiemet 
Kremlius norėjo būtinai čempiono 
vardą įrašyti į raudonosios armijos 
eiles, prisimindamas iš eilės net du 
pralaimėjimus "mažytei" Lietuvai. 
Tad šiemet, CASK klubas į savo eiles 
sutraukė iš įvairių klubų geriausius 
žaidėjus. Štai Jų pavardės: estas H. 
Enden iš Talino "Kalevo", J. Miglinie- 
kas iš Rygos V E F, ukrainietis V. 
Tkačenko iš Kijevo, V. Pankraškinas 
iš Rygos ASK ir t.t. Tad kovoti be 
geriausio Europos krepšininko Arvydo 
Sabonio buvo labai sunku ir tikėtis 
pergalės nebuvo galima. Tiesa, pir
mose rungtynėse perpildytoje Kauno 
halėje (ji statyta Nepriklausomos 
Lietuvos) kauniečiai parodė stiprų 
pasipriešinimą, pralaimėdami rungty
nes tik septynių taškų skirtumu. 
Manding, pirmas kėlinys nulėmė kariš
kių pergalę, nes jį maskviečiai laimėjo 
net 23 taškų skirtumu ir tuoj pat antro 
kėlinio pradžioje, įsiverždami į priekį 
net su 56:28 taškais.

Garbės Teismo pirmininkas.
Š. Amerikos sportininkų išvykos į 
Australiją lėšų telkimo pirmininkas.

Jau ryškėjo kaip geras krepšininkas 
Hanau stovykloje. Baigęs Illinojaus 
universitetą, ilgus metus žaidė už 
Čikagos ASK Lituaniką, o taip pat ir 
už š. Amerikos lietuvių rinktinę, 
kurios kapitonu buvo 1957 m. išvykoje 
į Pietų Ameriką. Nenuilstantis sporto 
darbuotojas ir treneris R. Dirvonis 
vadovauja Lituanikos klubui jau 32 
metai. Aktyvus jis ir visuomeninėje 
veikloje: Vydūno Jaunimo Fondo 
direktorius, Akademinio Skautų Sąjū
džio leidyklos pirmininkas, PLB v-bos 
vicepirmininkas, vienas iš pagrindinių 
kelionės organizatorių į Jaunimo 
Kongresą Australijoje ir pagaliau 
dabartinis ŠALFAS centro valdybos 
vicepirmininkas.

Z. J. Sadauskienė - sekretorė

Daug kauniečių išvyko "palaikyti" 
"Žalgirį" Maskvoje. Deja, kauniečiai 
Maskvai lygiu priešu buvo tik iki 14 
minutės, pirmaudami 30:21. Po to, 
CASK krepšis liko kaip "užkerėtas" - 
visiškai nesisekė mūsiškiams metimai. 
Tuo tarpu, kariškių taškai pasipylė 
kaip iš gausybės rago: tolimi latvio 
Miglinieko metimai (buv. Rygos ASK 
žaidėjo), ruso Pankraškino tritaškiai 
pakėlė pasekmę iki 51:36 ir prieš 
rungtynių pabaigą net 84:61. Rungty
nės baigiamos 94:66 Maskvos naudai. 
Žalgiriečių kapitonas V. Chomičius, 
užklaustas ar kitais metais, kai žais A. 
Sabonis, "Žalgiris" laimės čempiono 
vardą - trumpai atsakė "taip - 
laimėsime". Ir mes linkime " Žalgiriui" 
susigrąžinti geriausios komandos var
dą, pratęsiant nepriklausomos Lietu
vos krepšinio tradicijas bei į aikštę 
kuo greičiausiai sugrįžti Arvydui 
Saboniui.

FUTBOLAS

Prasidėjo SS-gos futbolo pirmeny
bės Vilniaus "Žalgiris" žaidžia pie
tuose, pralaimėdamas pirmas rungty
nes Tbilisio "Dinamo" 1:2. Vilniečiai 
buvo lygiaverčiu priešu, tačiau laimė 
nusišypsojo gruzinams.
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NEW SOUTH WALES 

GOVERNMENT

COAL COMPENSATION
BOARD

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, reikalavimai dėl kompensacijų iš buvusių 
anglies kasyklų savininkų, po šių metų balandžio trisdešimtos dienos 
(30.4.1988 m.) nebus priimami.

Tie reikalavimai, kurie yra pristatomi nuo 30 balandžio 1986 metų iki 30 
balandžio 1988 m. - jau laikomi pavėlavusiais. Todėl prašymai, dėl 
kompensacijų, pristatomi iki 30.4.1988 m. turi būti paremti rimtais motyvais ir 
paaiškinimais, kodėl nebuvo kreiptasi iki 30.4.1986 m.

Išsamesnę informaciją šiais klausimais galima gauti:
NSW Coal Compensation Board nėra įpareigotas priimti pareikalavimus 
kompensacijai po 30 balandžio 1988.

The Secretary Sydney, NSW 2001
NSW Coal Compensation Board GPO Box 5288 Telephone (02) 240 4222

Aldona Stasiūnaitienė ir Irena Kalėdienė prie medžio meninių drožinių , 
parodos metu, Lietuvių namuose, Sydnejuje

AUKOS

Po $200 G. ir Z. Mackevičiai, - Vic., 
Melbourne Apylinkės valdyba.
Po $100 Dr. I. ir N. Venclovai- NSW. 
G. ir O. Pečiulevičiai - ACT., J. 
Jasulaitis - Vic. Po $50 Dana 
Baltutienė - Vic., P. Dranginis - Vic., 
L. Petrašiūnas - Vic., Gražina Schick
- ACT - A.A. V. Biveinio atminimui, 
A. Giliauskas - NSW. G. Kovalskienė
- NSW, M. ir S. Tamašauskai - Vic., J; 
ir B. Lapšiai - SA., J. Maželienė - SA„ 
A. ir S. Pacevičiai - SA., J. Vabolienė
- SA., V. Doniela - NSW. Po $40 J. 
Varkalis - Vic. Po $30 S. ir H. Statkai
- Vic. Pavardė nežinoma -? NSW, V. 
ir T. Vasiliauskai - SA.
Po $27 P. Smolskis - SA. PO $25 M. 
D a valga - Vicr P. Donielienė - NSW. 
Po $20 J. N. Gylys - vietoj gėlių A.A. 
C J. Zamoiskio atminimui - SA. M. 
Gavėnienė - SA. K. Scitnickienė - 
NSW, A. Savickienė - NSW, O. 
Liutikienė - WA, B. Dambrauskas - 
NSW. J. ir J. Petraičiai - Vie. V. 
Miliauskas - Vic. K. Bartaška - Vic. 
E. ir V. Baltrukoniai - Vic. J. ir J. 
Petrašiūnai - Vic. J. Valiauga - Vic. 
A. Grigšelis - Vic. E. Vaitiekūnienė - 
Vic. G. Žemkalnis - Vic.
Po $10 O. Alekna - Vic. A. ir E. 
Bakaičiai - Vic.
J. Keblys - Vic. A. Volkienė - Vic. L.. 
Afanas - SA, L. Bočiulis - Sa. A. ir J. 
Gudeliai - S A. S. Gusčia - SA. V. 
Marcinkevičius - SA. P. Mikužis - SA.
J. Poškus - SA. J. Purvins - SA. S. ir P.

Pusdešriai - SA. J. Reed - SA.
Po $ 5 Kaunienė - Vic. R. Rakunienė 
- Vic. G. Pečiulis - SA. V. Stalba - 
SA. V. Statnickas - SA.

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

Lithuanian Club Ltd., 
P.O. Box 2055. Bankstown. NSW.2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšoms telkti.

SYDNEJUJE
DĖMESIO

Sydnejuje lietuviškoje radijo valan
dėlėje darbuojasi trys asmenys. 
Vytautas Juška, dirbęs kartu su G. 
Kazokiene, nuo pernai metų, sausio 
mėnesio praneša savo paties sudarytą 
programą kas ketvirtą šeštadienį.

Tris šeštadienius iš eilės radijo 
valandėlei darbuojasi Aldona Jablons
kienė ir Agnė Meiliūnienė, koordina
torė, kuri radijo stočiai yra atsakinga 
už visų šeštadienių programas.

Prašome tautiečius įsidėmėti, lietu
viška radijo valandėlė nėra organiza
cija gaunanti aukas, ar surenkant! 
pinigus iš Bendruomenės.

Radijo valandėlės darbuotojai kiek
vienas individualiai yra apmokamas 
radijo stoties 2EA.

Visi trys darbuoto jai, pagal radijo 
stoties taisykles,neturi teisės priimti 
kokias nors aukas ar užmokestį už 
Bendruomenės skelbimus, tuo pačiu 
radijo valandėlės darbuotojai neturi 
teisės skelbti, kad jie lietuviškos 
radijo valandėlės vardu aukoja pinigus 
kokiam nors asmeniui ar organizacijai. 
Koordinatorė Agnė Meiliūnienė - 
lietuviška radijo valandėlė Sydnejuje.

S V. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBI MAS

D A REIŠKI MAS

Pareiškiu, kad Melbourne Apylinkės 
metinio susirinkimo, įvykusio š. m. 
kovo mėnš. 20 d.pasėkoje, nuo 1988. 3. 
23, aš atsistatydinu iš valdybos nario 
pareigų dėl sekančių priežasčių:
1. Man yra nesuprantamas ir nepri
imtinas Melbourno Apylinkės valdybos 
vicepirmininko apibūdinimas ir asme
niškas įžeidinėjimas buvusio Baltų 
Tarybos pirmininko dr. A. Kabailos ir 
dabartinio pirmininko L. Cox.
2. Mano supratimu, kad neatsižvelg- 

PADĖK A

Nuoširdžiai dėkoju visiems, raštu ar 
žodžiu sveikinusiems mano 75-tąjį 
gimtadienį, ir apdovanojusiems mane 
reikšmingai vertingomis dovanomis, 
linkint man dar daug laimingų metų: 
sukaktuvinio pobūvio organizatoriui ir 
šeimininkui Feliksui Sodaičiui, kun. J. 
Petrauskui, radijo valandėlės prave- 
dėjui, pluoštą biografinių žinių pa-
skelbusiam transliacijos metu, J. 
Rubui, iš anksto spaudą painformavu
siai M. Sodaitienei, Melbourno organi
zacijų atstovams: Krašto valdybos 
pirmininkei D. Baltutienei, Apylin
kės valdybos pirmininkui K. Lynikui su 
ponia. L., klubo pirmininkui dr. J. 
Kuncai su ponia, ALF pirmininkui R. 
Šemetai su ponia, Katalikų federaci
jos pirmininkui V. Žemaičiui su ponia, 
Katalikių moterų pirmininkei H. 
Statkuvienei, Socialinės globos mote- 

damas į lietuviškų organų veikimą 
demokratinėje santvarkoje, Melbour
no Apylinkės valdybos vicepirminin
kas žemina Krašto valdybos autorite
tą, kišasi į jos darbą ir tuo būdu skaldo 
mūsų bendruomenę.

Dėl to, bet koks bendruomeninis 
darbas su virš minėtu asmeniu man yra 
nepriimtinas.

Su pagarba
A. J. Staugaitis

rų pirmininkei J. Žalkauskienei, 
Ramovėnų pirmininkui VI. Bosikiui, 
Šaulių kuopos pirmininkui J. Kviete- 
laičiui, A. V. Baltrukoniams, Latrobe 
Valley seniūnijos svečiams: V. Kože- 
niauskienei, S. ir A. šabrinskams, 
Krikšto sūnui V. Šabrinskui, V. 
Šabrinskaitei, F. ir M. Sodaičių 
vaikams ir vaikaičiams. Meniškai 
papuošto sukaktuvinio pyrago autorei 
A. Vyšniauskienei. Tautos Fondo 
rėmėjų būrelio vaišių šeimininkėms. 
Visiems, brangiems tėvynainiams, kas 
tik mane pradžiugino šios mano 
amžiaus sukakties proga, iškilmingai 
prižadėdamas gyventi iki mirties, dar 
kartą širdingai dėkoju, ypač " 
Tėviškės Aidų " redaktoriui kun. dr. 
P. Daukniui už sukaktuvinį straipsnį 
savaitraščio skiltyse.

Juozas Mikštas

KARALYSTĖS PALAIMINIMAI

Štai kokį garbingą palaimų laiką 
šita dieviškoji karalystė suteiks nuo
dėme susirgusiam pasauliui, kaip 
atsakymą į maldavimą: "Teatelnie 
tavo karalystė. Tebūnie tavo valia 
kaip danguje, taip ir žemėje!" 
Ištikrųjų tai bus nauja gadynė. 
Praeityje įvykusios gadynių permainos 
nuo vienos į kitą, buvo atsižymėjusios 
ir pastebėtinos, bet šita permaina bus 
žymiausia ir keisčiausia, nes ji reikš 
perkeitimą visame pasaulyje šėtono 
viešpatavimo į Mesijo karaliavimą, 
nuo mirties valdžios į gyvenimą; nuo 
prietaringo garbinimo netikrų dievų, į 
protingą garbinimą Jehovos, tikrojo 
Dievo ir Kristaus, jo Sūnaus, pasaulio 
Atpirkėjo ir Gyvybė - Davėjo.

Prisiminimas apie tokias toli-sie- 
kiančias permainas būtų beveik neti
kėtinas, jei neturėtumėm užtikrinimo, 
kad visa tai suplanavo ir pažadėjo 
Visagalis Dievas, visatos Sutvertojas, 
kuris turi užtenkamai galios, per savo 

Mylį trasą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Ba&ns- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Sūnų, sugrąžinti numirusius į gyveni
mą, taip kaip jis pradžioje turėjo 
galios sutverti gyvybę. Ir koks tai bus 
garbingas vaizdas, kai visa žmonija 
grįš į Dievą ir į gyvenimą, su amžinos 
linksmybės giesmėmis ant jų lūpų ir jų 
širdyse! Ištikrųjų "jie gaus džiaugsmo 
ir linksmybės, o skausmas ir vaitojimas 
bėgs šalin." - Iza.. 35:10.

Dabar skausmas ir vaitojimas, 
rodos, yra neatskiriami nuo mūsų 
kūnų, tačiau Dievo pažadas yra toks , 
kad jie "bėgs šalin". Nuodėmė, ligos ir 
mirtis buvo priežastimi visų liūdesių 
pasaulyje, ir šitie žmonijos "priešai" 
turės būti sunaikinti Mesijo karalystės 
veikimu. Nors verkim eis ir apsivilkimas 
maišelis ir apsibarstymas pelenais 
tęsėsi per ilgąją nuodėmės ir mirties 
naktį, tačiau, netrukus, išauš vaito
jančiam sutvėrimui Tūkstantmetinio 
ryto aušra.

Tuomet bus nušluostytos ašaros nuo 
visų veidų, ir pelenų vietą užims 
gražybė ir nuliūdimo dvasios vietą 
užims džiaugsmas.

TALKOS PASKOLOS - PIGESAĖS !

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki /10,000

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

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šei tad. 10 - 2 vai.

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

7



II n f o r m a c i J a
Aukos

Mūsų Pastogei ?
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

A. JakStas NSW $25
A. Penkaitis NSW $15
S. Tamašauskas Vic. $ 5
J. Baikovas NSW $ 5
M. Prašmutienė Vic.- $ 5
E. Astramskienė NSW $ 5
V. Vosylius S A $ 5
J. Černiauskas NSW $25

NAUJI
M.P." SKAITYTOJAI

J. Jonas NSW

SYDNEJUJE
PREL P. BUTKAUS 50 METŲ 

KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Šią svarbią sukakti mūsą klebono - 
Dvasios vadovo minėsime š. m. 
balandžio 17 d.
Jubiliejaus minėjimas vyks Šia tvarka: 
ISkilmingos pamaldos 11.30 vai. ryto 
St. Joachims bažnyčioje dalyvaujant 
vyskupui ir svečiams kunigams. Gieda 
“Dainos" choras, vadovaujamas Biru
tei Aleknaitei.

Po pamaldų prel. Petro Butkaus 
MBE pagerbimo pietūs gretimoje 
parapijos salėje. Kviečiami Sydnejaus 
ir apylinkių tautiečiai dalyvauti. 
Pietų bilieto kaina asmeniui, įskaitant 
gėrimus, $10, vaikams iki 15 metų - 
nemokamai.

Tautiečiai kviečiami registruotis į 
pietus nedelsiant, bažnyčios kioske 
pas A. Vinevičių, arba pas Danutę 
Ankienę, A. K ram iii ų, Br. Genį, ir St. 
Abramavičių, sumokant už bilietą.

Organizacinio komiteto vardu
A. Kramilius

šių metų balandžio mėnesio 28 
dieną, ketvirtadienį, Sydnejaus pensi
ninkų klubo valdyba ruošia ekskursiją 
į Gosfordo apylinkes.

Pensininkų valdyba

Daug sužinosi skaitydamas
"Mūsų Pastogę"

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Pranešu, kad Lietuvių Akademinės 
Korporacijos "Romuva" 1988-89 
metų prezidiumas susideda iš šių 
asmenų:
Senjoras - Fil: Algirdas Klimas, Vice 
Senjoras - Fil: Saulius Varnas, Scriba 
- Fil: Algirdas Šimkus

Scribos adresas - 55 Lancaster 
Street, East Bentleigh Vic. 3165.

Fil. Algirdas P. Šimkus

ŠALTINIŲ BIBLIOTEKOS 

PRANEŠIMAS
Per A.L.F. pirmininką R. Šemetą 

gauta: by Genovaitė Kazokas "The 
Life and work of Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) 
A Master of Arts Theses Presented in 
fine Arts to the University of Sydney, 
volume 1-2, Sydney November 1982 
(autorės dovana). Dagys sculptures, 
Toronto 1985. Įvadas - Vida Javaitė - 
Tirilis. Komentarai- Genoyaitė 
Kazokienė, šį liuksusinį meno albumą 
padovanojusi Šaltinių bibliotekai, už 
ką jai Fondo vardu nuoširdžiai 
dėkojame.

J. Mikštas, bibliotekos vedėjas

P E R T H E
Marijos, Dievo Motinos,metų proga, 

šių metų kovo mėn. 13 d. dvidešimt 
Pertho lietuvių sėdo į kunigo dr. A. 
Savickio parūpintą autobusą, išva
žiavo į Bullsbrook. Autobusą šioje 
ekskursijoje vairavo Eugenijus Stan
kevičius. Dar važiuojant kunigas 
Savickis papasakojo, kad Siame mies
telyje prieš daugelį metų buvo 
pasirodžiusi Marįja. Dabar toje vieto
je pastatyta bažnyčia, kurią lanko 
daugybė maldininkų.

Atvykus į Bullsbrook bažnyčią, kuri 
talpina 500-600 žmonių, radome 
beveik pilnutėlę. Be susirinkusių 
italų, vietnamiečių, australų sutiko
me dar apie dešimtį, savomis mašino
mis atvykusių mūsų tautiečių. Mišias 
atnašavo Msgr. M. Keating, kunigas 
dr. A. Savickis ir kunigas vietnamie
tis.
Mišiose buvo giedama anglų, italų* 
kalbomis - Lietuviai sugiedojo "Mari
ja, Marija".

Kovo 20 d. pensininkų būrelis 
susirinko tautiečių Jaudegių sodybo
je, Wanneroo mieste, šeimininkui 
Juozui, jo vardadienio proga, buvo 
palinkėta geros sveikatos ir visoke
riopos sėkmės, sugiedota "Ilgiausių 
metų".

Balandžio mėnesį bus dvi lietuvių 
radijo valandėlės,
Valandėlių pradžia 6.30 vai. vakaro.

Metinis sporto klubo susirinkimas 
įvyko kovo 20 d. Lietuvių namuose. 
Sekančiai kadencijai palikta ta pati 
klubo valdyba. Aptarti visi reikalai 
suristi su krepšinio komandų siuntimu 
į Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę 
Adelaidėje. Paskirti asmenys kuriems 
teks rūpintis visais Šiais klausimais

Balandžio 30 d. šeštadienį 6 vai. vak. Lietuvių namuose skautų 
tuntas "Vilnius" ruošia subatvakarį:

GEDIMINO SAPNAS

I štaisymas

"Mūsų Pastogės" Nr. 13 pirmamė 
puslapyje, po "Sūkurio” dalyvių 
nuotrauka, praleista L. Stasiūnaitytės 
pavardė

Dėl šios klaidos L. Stasiūnaitytę ir 
skaitytojus redakcija atsiprašo.

SKELBI AME
Parduodami lietuviški tautiniai rū

bai, staltiesės lininės raštuotos, gra
žūs rankšluosčiai IletuvlSko lino ir kiti 
rankų dirbiniai.

Norintieji įsigyti, prašome kreiptis
D. Gulbinienė, 29 Ormond St. 

Ashfield 2131, tel. Nr. 799 4989

Balandžio 17 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. p.p. Lietuvių namuose, 
Melbourne įvyks Adelaidės, senjorių moterų dainos ir Šokių ansamblio

Kviečiame dalyvauti. Bilietų kainos. 5 doleriai. Jaunimui iki 15 metų veltui.

Pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai.

Melbourne Pensininkų Sąjunga

Visi adelaidiškiai ir visų organizacijų nariai yra kviečiami 
subatvakaryje dalyvauti.

Subatvakario programoje daug įvairių ir linksmų pasirodymų, 
pasakojimų, dainų ir kt. Subatvakario dalyviai prašomi vilkėti bent 
vieną tautinį rūbą (kaklaraištį, skarelę, priejuostę ir kt.)

Maistas suneštinis: ką atsineši, tą valgysi ir kitą vaišinsi! 
Gėrimais aptarnaus Lietuvių namų baras.

Linksma muzika ir linksma subatvakario nuotaika laukia jūsų visų! 
Stalus praSome užsisakyti pas: D. Baltutytę, tel. 363 0153, A. Pocių, 
tel. 797 164, A. Milen, tel. 42 5974.

Adelaidės skautų "Vilniaus" tuntas

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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