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Kaip žinoma, Lietuva 1928 metų 
rugpjūčio mėn. 27 d., daugelio 
valstybių pasirašyto Kellogo - Brian- 
do pakto signatarė, šiuo paktui 
valstybės pasižadėjo tarptautiniuose | 
santykiuose nenaudoti Jėgos. Į

Prieš kelias dienas, JAV valstybės I 
sekretorius oficialiu raštu pranešė! 
Lietuvos, kaip minėto pakto signata- 3 
rėš, atstovui, kad prie Kellogo 
Briando pakto prisidėjo dar viena 
valstybė: Dominikos respublika.

Tokiu būdu, prieš 60 metų Lietuvos 
ir kitų valstybių pasirašytasis aktas, 
smerkiantis jėgos panaudojimą sie
kiant tautinės politikos tikslų, stiprė
ja. Kas pasirašo šį paktą, tas smerkia 
ir Sovietų Sąjungos agresijas.

Lietuvos Pasiuntinybė- Vašingtone 
praneša, kad J. Žmuidzinui paprašius, 
ir Lietuvos atstovui S. Lozoraičiui. 
pritarus, Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
sutiko paskirti Henriką Lapą, Gene- 
ralinio konsulo Toronte pavaduotoju..

1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Sydnejaus miesto vaizdas šalia Operos rūmų
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PERSI TVARKYMO SĄJŪDIS 
R U O Si A SEIMĄ

Gauta žinia iš Lietuvos apie tai, 
kad spalio mėnesio 20 - 23 dienomis 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Vil
niuje ruošia kongresą, kuriame žada 
būti renkamas Lietuvos Seimas.

Spalio 20 dieną, ketvirtadienį nuo 
9-tos iki 12 valandos ryte pradedamas 
kongreso atstovų registravimas, kuris 
vyks Vilniaus Profsąjungų rūmuose, 
Persitvarkymo Sąjūdžio būstinėje.

Spalio 21 dieną, 3 valandą po pietų 
įvyks Spaudos konferencija. Nuo 7 iki 
9 valandos vakare įvyks baigiamasis 
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narių pasitarimas. Užsienio 
šalių korespondentai ir spaudos atsto
vai pakviesti dalyvauti ekskursijoje į 
Dailės muziejų.

Spalio 22 dieną, šeštadienį, 9

valandą ryte Vilniaus "Žalgirio" 
stadione įvyks suvažiavimo atidary
mas. Delegatai renkasi "Žalgirio" 
stadione, po to įvyks iškilmingas 
lietuviškos vėliavos pakėlimas Gedi
mino kalne ir giedamas Tautos 
Himnas. Po šios iškilmingos ceremoni
jos visi eina į Vilniaus Sporto rūmus. 
Tą dieną apie 10 valandą Sporto 
rūmuose įvyks pirmoji kongreso sesija. 
Kongrese bus svarstomas Lietuvos 
Seimo įsteigimo klausimas, kurį nori
ma išrinkti remiantis 1905 metais 
įvykusiu Vilniaus Seimu. Ruošiamasi1 
svarstyti Lietuvos vėliavos, tautinių 
ženklų, Tautos Himno, Lietuvos 
konstitucijos pakeitimo, Lietuvos au
tonomijos, ekonominių reformų, gam
tos apsaugos, kultūros ir mokslo 
klausimus.

Tos pačios dienos apie 11.30 vai. 
įvyks antroji kongreso sesija, 1 
valandą pietūs, trečioji kongreso 
sesija prasidės 3 valandą po pietų, 
šioje sesijoje numatomi Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės praneši
mai, diskusijos. Sąjūdžio įstatų klausi
mai. Penktą valandą vakaro pertrau
ka. Aštuntą valandą vakaro prasidės 
mitingas, aikštę apsups žmonės su 
žvakutėmis.

Spalio 22 dieną, 9.30 valandą 
vakaro Vilniaus Katedroje pirmą 
kartą po Antrojo pasaulinio karo įvyks 
iškilmingos šv. Mišios. Į šias Šv. Mišias 
pakviestas ir Lietuvos kardinolas V. 
Sladkevičius (šiuo metu nėra žinoma 
ar tikrai dalyvaus).

Spalio 23 dieną, sekmadienį, nuo 7 
iki 9 valandos ryto Sporto rūmuose 
vyks delegatų registracija.

Devintą valandą ryte įvyks kandi-* 
datų į Lietuvos Seimą pristatymas.

Dešimtą valandą 30 minučių Seimo 
rinkimai.

Dvyliktą valandą šeštoji kongreso 
sesija. Paskutinės diskusijos ir Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio progra
mos nustatymas.

Antrą valandą po pietų išrinktųjų į 
Seimą pranešimas.

Po pusvalandžio išrinktųjų į Seimą 
pristatymas. Pirmasis Seimo atstovų 
pasitarimas.

Ketvirtą valandą trisdešimt minu
čių po pietų įvyks septintoji sesija, 
kurioje dalyvauja tik Seimo atstovai. 
Rezoliucijų priėmimas.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
ruošiamame kongrese bus iškelti 
reikalavimai atleisti iš einamų parei
gų pirmąjį komunistų partijos centro 
komiteto sekretorių R. Songailą, 
antrąjį sekretorių N. Mitkin ir vidaus 
reikalų ministerijos ministrą, generolą 
Lisauską.

šiame kongrese bus pareikalauta 
įsteigti Lietuvos Olimpinį komitetą, 
kad Lietuvos sportininkai atskirai 
dalyvautų Olimpiadoje, įsteigti nepri
klausomą studentų organizaciją.

Aštuntą valandą vakaro įvyks 
kongreso uždarymas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė iš 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio yra 
gavusi kvietimą atsiųsti savo atstovą į

Seimą. Valdyba šį kvietimą priėmė ir 
pirmininkas dr. Algis Bieliauskas yra 
pasiruošęs vykti. į kongresą Lietuvai 
taip pat žada vykti Romas Sokadolskis 
iš radijo stoties "Amerikos Balsas". 
Pasaulio Pabaltiečių Tarybos Europos 
biuro direktorius Algis Klimaitis jau 
yra Lietuvoje.

Pagal paskutinį Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio pranešimą, virš 
100 Vakarų pasaulio spaudos atstovų 
vyksta į Sąjūdžio suvažiavimą.

Kongrese žada dalyvauti 1127 
delegatų, oficialių svečių, Katalikų 
Bažnyčios reprezentantų, Laisvės 
Lygos atstovų ir kitų persitvarkymo 
sąjūdžių atstovų iš Sovietų Sąjungos, 
viso apie 500 žmonių. Bendras 
suvažiavimo dalyvių skaičius numaty
tas 4298.

Numatyta išrinkti 220 Seimo atsto
vų. Seimas išrinks 25 atstovus, kurie 
sudarys Tautinę Tarybą.

Suvažiavime Laisvės Lygos ir 
Katalikų Bažnyčios atstovams bus 
leista kalbėti ne ilgiau, kaip 8 
minutes. Kongrese leista dalyvauti 
spaudos ir televizijos atstovams. Visa 
kas vyks kongrese pažodžiui bus 
verčiama į rusų ir anglų kalbas. 
Žurnalistams skirta speciali vieta. 
Visi pasisakantieji turės kalbėti iš 
tribūnos. Sąjūdis yra susitaręs su 
viešbučiu "Lietuva", kad visi ten 
apgyvendinti bus aprūpinti vertėjais.

Šią informaciją suteikė Algis Juzu- 
konis, PLB 15 Toronto St. Ste. 202, 
Toronto, Ontario, Kanada.
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LITU U A NISTI NI O 
MOKYTOJU KONFERENCIJA

1988 m. gruodžio 30 d.
6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067 

Rietuvių namuose - vaikų darželio patalpose

DARBOTVARKĖ

8.45 Konferencijos dalyvių registracija - O. Mačiukienė
9.00 Konferencijos atidarymas - A. Urnevičienė
9.15 A.L.B. Krašto valdybos žodis - D. Baltutienė
9.35 P.L.B. valdybos žodis - dr. V. Bieliauskas
10.00 Mažos klasės mokymo metodika įvairaus amžiaus ir pajėgumo mokiniams
- J. šliterienė

DISKUSIJOS
10.45 Lietuvių kalba kaip antroji kalba - E. Varnienė

DISKUSIJOS
11.30 Knygų ir priemonių pritaikymas jaunesniųjų klasių mokiniams - K. 
Dundienė

DISKUSIJOS
12.15 Mokymo metodika Melbourne savaitgalio mokykloje -J. Arienė

DISKU* SIJOS
1 vaL Pietų pertrauka
2 vai. Liaudies pasakos Šių laikų išeivijos mokyklose - E. Karazijienė

DISKUSIJOS
2.40 Geresnių rezultatų siekimas Lituanistiniuose kursuose - A. Janavičienė- 
Veščiūnaitė, perduoda A. Urnevičienė.

DISKUSIJOS
3.10 SEMINARAS: Jaunos Šeimos ir lietuvių kalbos mokymas ateityje - 
konferencijos dalyvių pasisakymai.
4.10 Nutarimai - rezoliucijos
4.30 Konferencijos uždarymas - E. Dryžienė

Anelė Urnevičienė - konferencijos pirmininkė

Disidentas dr. A. Statkevičius , 
psichiatrinis kalinys, vienas iš Helsin
kio grupės Lietuvoje kūrėjų ir 
Lietuvos Laisvės Lygos narių, dabar 
jų atstovas užsienyje, atvyks į 
Australiją gruodžio 19 dieną ir 
dalyvaus Lietuvių Dienose Adelaidė
je. Iš Lietuvos dr. A. Statkevičius 
atvyko dar visai neseniai, tik birželio 
mėnesį.

Jo kelionei sutelkti lėšas yra 
sudarytas komitetas prie Melbourne 
Apylinkės valdybos, pasivadinęs "Dr. 
A. Statkevičiaus Iškvietimo Komite
tu", kuris susideda iš pirmininko Alg. 
Žilinsko, iždininkės G. Kaladienės ir 
narių Vyt. Šalkūno jr., N. Žvirzdinai- 
tės - Šalkūnienės, Jonės ir P. Mičiulių.

Greitu laiku komitetas pradės lėšų 
telkimo vajų ir kreipsis į organizaci
jas, pavienius tautiečius prisidėti prie 
kelionės finansavimo.

Iškvietimo Komitetas

LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI
Melbourne Apylinkės valdyba nori 

atkreipti mokinių bei tėvų, kurių 
vaikai pasiruošę vykti į Vasario 16 - 
sios gimnaziją, dėmesį.

Sužinota, kad Australijos Lietuvių 
Fondas ir Melbourne Karių Ramovė 
yra pasiruošę skirti stipendijas studi
juojantiems Vasario 16 - sios gimna
zijoje. Norintieji gauti stipendiją, 
patys ar jų tėvai turi raštu kreiptis į 
šias dvi organizacijas. Būtų malonu, 
jei ir kitos organizacijos pasektų jų 
pavyzdžiu ir piniginėmis aukomis 
prisidėtų prie šių mokinių išlaikymo.

Sužinota, kad šiais metais keturi 
jaunuoliai iš Melbourno pasiruošę 
vykti mokytis į Vasario 16 - sios 
gimnaziją Vokietijoje. Ta pačia proga, 
kviečiame ir kitus jaunuolius norinčius 
išmokti bei sustiprinti lietuvių kalbos 
žinias, vykti į vienintelę šiapus 
geležinės uždangos veikiančią lietu-
"Mūsų Pastogė” Nr.42 1988.10.24 pusl.2

ŠVIETI M O

višką gimnaziją.
Iki šiol užsirašę yra šie mokiniai - 

Audra ir Gintaras šimkai, Melisa 
Savickaitė ir J. Antanaitis. Šiuos 
jaunuolius mes dažnai matome įvai
riuose lietuviškuose renginiuose, šo
kant tautinius šokius, skautuose ir 
kitur. Reikia tikėtis, kad sugrįžę iš 
Vasario 16 - sios gimnazijos, jie dar 
daugiau ir aktyviau reikšis lietuviško
je veikloje naudodamiesi taisyklinga 
lietuvių kalba, praturtėję lietuviška 
dvasia, pasiruošę nuoširdžiai papildyti 
retėjančias visuomenės veikėjų gre
tas.

Remkime jaunuolius važiuojančius 
mokytis savo tėvų kalbos. Remkime ir 
pačią Vasario 16 - sios gimnaziją 
Vokietijoje.

Viltis Kružienė 
Apylinkės valdybos narė 

švietimo ir kultūros reikalams

MAIRONIO MI NEJT M

Paminklas Maironiui Kaune.
Šią nuotrauką "Mūsų Pastogės" redakcijai asmeniškai įteikė paminklo 
autorius, Vilniaus Dailės Instituto profesorius, skulptorius Gediminas 
Jokūbonis besilankydamas Australijoje.

Nors ir pavėluotai, spalio 16 dieną 
Sydnejaus Skautų Židiniui suruošus 
nuotaikingą literatūrinę popietę, ku
rioje mūsų miesto lietuvių visuomenė 
paminėjo didžiojo lietuvių tautos 
dainiaus Maironio 125 - ąsias metines.

Minėjimas vyko gėlėmis ir tautinė
mis juostomis bei Mairoinio portretu 
papuoštoje Lietuvių namų viršutinėje 
salėje.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
popietės vedančioji žid. Danutė 
Bartkevičienė. Po jos Maironio giesmę 
"Lietuva brangi...", akompanuojant 
Justinui Ankui, atliko solistė Gražina 
Zigaitytė - Burba. Gražinai baigus, 
visi išklausė Ričardo Gervino paskai
tos apie didįjį poetą. Nors paskaiti
ninkas pačios jauniausios kartos 
atstovas, paskaitą paruošė labai 
išsamiai ir kruopščiai, tikrai nuosek
liai supažindino klausytojus su Mairo
nio gyvenimu, jo kūryba ir jos reikšme 
lietuvių tautos atgimimo ir dabartinių 
laikų kultūrai.

Meninę popietės dalį pristatė Vida 
Viliūnaitė. Poeto kūrybą skaitė visa 
eilė skaitovų. Antanas Šarkauskas 
paskaitė eilėraštį "Pirmyn į kovą", 
Ginta Viliūnaitė - "Kur bėga Šešupė", 
ir "Miškas ūžia..."

Poeziją skaitančius papiMė tauti
niuose drabužiuose, nuometuotos, iš
kilmingai į salę įplaukusios "Sutarti
nės" ansamblio moterys Vincė Anta
naitienė, Ida Barilienė, Marina Cox, 
Gražina Černiauskienė, Irena Dudai- 
tienė, Lilė Gaidžionienė, Nijolė Jur- 
kšaitienė, Milda Karpavičienė, Mar
garita Kavaliauskienė, Martyna Reis- 
gienė, Edą Siutz, kurios padainavo 
"Bijūnėlį" ir "Plaukia antelė". Po jų 

IŠRINKTI TARYBOS ATSTOVAI
Spalio 16 dieną Adelaidės Lietuvių namuose buvo sušauktas A.L.B. 

Adelaidės Apylinkės nepaprastas visuotinis susirinkimas išrinkti atstovams į 
A.L.B. Krašto Tarybą.

Adelaidė turi teisę rinkti 10 atstovų, išstatyta buvo 13 kandidatų. Mandatų 
komisijai skaičiuojant balsus, turėtas laisvas laikas buvo skirtas klausimams ir 
pasisakymams. Paskelbus rinkimų rezultatus, į Krašto Tarybą atstovais 
išrinkti: Al. Pocius, V. Patupas, A. Vitkūnas, D. Dunda, V. Baltutis, E. 
Kalibatas, S. Dainius, V. Aleksandravičius, R. Jablonskis, J. Donela. 
Kandidatais liko: A. Umevičius, J. Bočiulis, M. Stačiūnienė. Susirinkimas 
baigtas Tautos Himnu. Eiena Dainienė

Danutė Ankie nė skaitė Maironio 
eilėraštį iš Šveicarijos ciklo "Rigi 
Kulm" ir ” Nebeužtvenksi upės bėgi
mo". Justinas Ankus paskambino vieną 
iš kompozitoriaus Crofto. kūrinių.

Vėl sekė pynė eilėraščių. Stasys 
Skorulis paskaitė "Vilnius prieš auš
rą", I. Dudaitienė - " Žiemos naktis" 
ir "Nuo Birutės kalno". Ir vėl Gražina 
Zigaitytė - Burba, akompanuojant 
Justinui Ankui, solo padainavo Mairo
nio eilėraštį virtusį daina "Trakų 
pilis".

Garsiąją Maironio poemą "Jūratė ir 
Kastytis" paskaitė Juozas Almis 
Jūragis, o Vytautas Juška - "Vakaras 
ant keturių kantonų ežero" ir 
"Vasaros naktys".

Vėl scenon išeina "Sutartinės". Vėl 
klausėmės nuostabiai atliekamų nuos
tabių dainų "Ar negaila, seserėle, 
rūtelių?.." ir "Tyli naktis..."

Meninė popietės dalis baigėsi Mai
ronio "Užtrauksim naują giesmę, 
broliai..." paskaitytu Vytenio Šlioge
rio.

Užbaigiamąjame žodyje Židinio 
tėvūnas, s. Algis Dudaitis pareiškė 
padėką minėjimo programos dalyviams 
ir vedančiąja! Danutei Bartkevičienei 
bei jos talkininkams. Padėkos ženklan 
talkininkai, programos atlikėjai apdo
vanoti gėlių žiedais.

į minėjimą - popietę prisirinko pilna 
salė. Pats minėjimas visų buvo labai 
šiltai priimtas.

Židiniečius ir susirinkusius svečius 
v. s. fil. B. Barkus informavo apie 
neseniai įvykusią VII - ją Tautinę 
Skautų stovyklą ten pat salėje savo 
suruošta įdomia vaizdų parodėle.

Ž.
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SUNKUS LIETUVOS
I LAISVĘ

KELI AS PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS 
BALTU TARYBOS VEIKLOS

Atrodytų, kad Maskva pamažu 
apsipranta su mintim, jog * Lietuvą, 
Latviją ir Estiją nebus galima paversti 
rusiškos imperijos dalimi ir reikės joms 
duoti savarankiškumą, aišku, kiek 
galint mažesni. Svarbu, kad kaip nors 
iš viso jas išlaikyti Maskvos kontrolė
je. Mūsų tautai reikia išnaudoti šią 
nepaprastą progą ir kiek galima 
pažengti pilnos nepriklausomybės 
link. Bet kelias į ją surištas su dideliais 
sunkumais.

Lietuvos politinis ir ypač ekonominis 
aparatas sovietų yra taip išardytas, 
kad jį atstatyti, ypač per trumpą 
laiką, yra sunkiai įmanoma. Jau 
nekalbant apie vienkiemių išdrąsky- 
mą, sumanesnių ūkininkų ištrėmimą 
mirčiai į Sibirą, žemės ir industrijos 
nusavinimą. Lietuva buvo įjungta į 
sovietų finansinę sistemą ir dabar 
neturi aiškios atsiskaitomybės su 
likusia imperijos dalimi.

Daleidžiant, kad mūsų darbštūs 
žmonės griebtųsi dirbti žemę ir 
gaminti daugiau ir geresnių produktų 
fabrikuose, kokios naudos iš to būtų 
mūsų kraštui? Kol kraštas neturi savo 
tvirtos valiutos, ne dabartinio rusiško 
rublio, Lietuvos produktai turėtų būti 
parduodami Sovietų Sąjungai už 
niekam vertą pinigą, už kurį Lietuva 
negalėtų pirkti jai reikalingų produk
tų Vakarų Europoje ar kituose aukšto 
techninio išsivystymo kraštuose. Kol 
kas dar neturim nei įvestos atsiskaito
mybės su mūsų "globėja" Rusija. 
Atvažiavę iš Rytų išpirktų ir išsivež
tų viską, palikdami mūsų krašte tik 
beverčius rublius. Mat, nėra jokios 
sienos kontrolės tarp Lietuvos ir 
likusios Sovietų Sąjungos. Ne vien 
apsipirkimui, bet ir pasilikimui visam 
laikui privažiuotų šimtai tūkstančių 
neprašytų svečių.

Kad galima būtų pasiekti aukštes
nio ekonominio lygio Lietuvoje, būti
nai reikėtų turėti atskirą valiutą, 
Lietuvos sienų kontrolę ir tikrą 
atsiskaitomybę su Maskva, aišku, ir 
teisę parduoti užsieniui ir nusipirkti 
ten, kas mums yra tinkama ir 
reikalinga. Be šitų minimalių sąlygų 
ekonominis progresas mūsų mažame 
krašte nebūtų įmanomas, nežiūrint 
visų lietuvių pastangų. Vienas daly-

GI NT AUT AS

Su džiaugsmu sutikau žinią, kad 
įsisteigė Sąjūdis, skirtas kovai už 
demokratiją, už tai, kas nauja. 
Džiugina ir sėkmė ir žmonių pritari
mas,, kurie paženklino pirmuosius 
žingsnius. Karštai pritariu Sąjūdžio 
veiklos principams, gėriuosi vyrų ir 
moterų išmintimi ir pasiryžimu, įvei
kiančiu susikaupusią baimę, abejingu
mą ir svyravimus.

Tauta bunda. Tauta nori pati 
spręsti savo likimą. Ir to būtina siekti 
iki galo. Skaudu būtų, jeigu Sąjūdis 
sustotų pusiaukelyje arba taptų 
nuolankiu įrankiu. Tokio neapdairumo 
neatleistų nei daug kentėjusi mūsų 
liaudis, nei istorija. Gana klaidų ir 
nesusigaudymo, kurie atnešė praeityje 
tiek nelaimių.

Mes privalome išnaudoti atsiradu
sias galimybes kuo protingiau ir 
maksimaliau. Kai Sąjūdis taps masiš
kas, kai jame aktyviai reikšis darbi
ninkai ir jaunimas, kai jis su jautrumu 
atsilieps į visuomenės lūkesčius ir 
viltis, jis pavirs jėga, kuriai nusilenks 
kliūtys ir nepasitenkinimas. Supraski
te tą atsakomybę. Į mus žiūri pasaulis, 
dabartis ir ateitis. Nejaugi būtume 
neverti šito dėmesio?

Tepasitraukia silpnumas ir netikėji
mas!

kas yra kalbėti apie ekonominį 
persitvarkymą, visai kitas jį įgyven
dinti. Mat, reikia pakeisti sovietinę 
betvarkę į modernią ekonomiją. Tam 
būtina turėti laisvę veikti ne tik be 
Maskvos, bet ir be vietinės komparti
jos kišimosi į valdžios reikalus. Kol 
kas viską tvarko visokie partijos 
komitetai Reikėtų iš jų perimti 
pramonės tvarkymą arba komiteto 
nariams pamiršti jų partiją ir dirbti 
naudingą darbą pagal savo sugebėji
mą. Kaip bedarysi, partijos galybei 
nėra vietos modernizuojamoje Lietu
voje. Ar Maskva leis tai padaryti. 
Partija gali sau būti, bet praradus savo 
ligšiolinę jėgą ji pati tuoj pranyktų. 
Perestroika gali būti naudinga tik kaip 
įrankis partijos sugriovimui partijos ir 
jos sukurtos biurokratijos - visų 
blogių kaltininkės. Pati ji niekad 
negalės išspręsti ekonominės proble
mos.

Būtų daug lengviau suorganizuoti 
krašto ūkį, jei reikėtų pradėti iš 
nieko. Perorganizuoti netinkamą sis
temą yra daug sunkiau, negu sukurti 
naują.

Kiek žinoma: daug mūsų moksli
ninkų dirba prie persitvarkymo pro
jektų, tik tas darbas nėra tinkamai 
suorganizuotas, o jo gero paruošimo 
reikia nedelsiant. Skubiai besikei
čianti įvykių eiga neleidžia mums 
delsti, jeigu nenorime pražiopsoti 
progos, ne tik pastatyti kraštą ant 
stiprių kojų ekonomiškai, bet ir 
paruošti jį pilnam laisvės gyvenimui 
artimoje ateityje. Kuo didesnis sava
rankiškumas, tuo didesnės galimybės 
ir užsienio kapitalo investacijom mūsų 
krašte. Reformos ir suverenumas turi 
turėti garantiją, kad jie nėra tik 
laikini dalykai, nes į neaiškios ateities 
kraštą niekas pinigų neįdeda. Tai 
būtų per didelė rizika.

Nėra kaip trumpame straipsnyje 
suminėti visų nežmoniškų sunkumų 
mūsų tautos prisikėlimo kelyje. Bet 
visas kliūtis būtų galima nugalėti, jei 
tik Gorbačiovas norėtų (ir galėtų) 
suteikti kuo daugiau savistovumo 
mūsų kraštui, jei ne dėl mūsų, tai bent 
dėl jo paties ir jo reformų ateities.

Dr. Jonas Kunca

I EŠMANTAS

Gintautas Iešmantas
Žaviuosi, sveikinu, linkiu energijos,, 

ryžto ir pasiaukojimo.
Platų vieškelį Sąjūdžiui!
Prašau, laikykite mane Sąjūdžio 

nariu.
Gintautas Iešmantas, buvęs 

politinis kalinys (1980-1986), dabar 
politinis tremtinys. Komi ATSR, 
Uchtos miesto ligoninė.

Pastarieji keli mėnesiai vėl parei
kalavo ištisus šimtus valandų planavi
mo, pasitarimų ir posėdžių, kad 
išvystyti intensyvią akciją mūsų 
bendruomenių svarbiais klausimais 
tarp politikų visoje Australijoje. 
Akcija vykdoma tiek siunčiant dele
gatais, tiek sueinant į kontaktą 
telefonu, laiškais ar asmeniškais 
susitikimais. Tarybos veikla lietė daug 
sričių, tačiau žemiau išvardinti punk
tai gal daugiausiai sudomins Lietuvių 
Bendruomenę.

Baltų pobūvis - priėmimas 
Canberroje

Rugpjūčio 31 dieną 40 baltų 
susitiko su apie 30 politikų priėmime, 
suruoštame naujuose parlamento rū
muose, paminėti 70 metų nuo Pabalti
jo valstybių nepriklausomybės paskel
bimo. Vakaro pokalbių metu, be eilės 
kitų reikalų, neišvengiamai turėjo 
būti išsakytas rūpestis dėl karo 
nusikaltimų įstatymo pakeitimo akto.

Australijos Baltų Tarybos sekreto
rius Vytautas Patašius (kairėje) 
pobūvio metu kalbasi su federalinės 
opozicijos kabineto nariu imigracijos 
ir etniniams reikalams Allan Cadman.

Atsakydami į Australijos Baltų 
Tarybos pirmininko Laurie Cox kalbą, 
mums palankiai ir turiningai kalbėjo 
ministras pirmininkas Bob Hawke, 
opozicijos lyderis John Howard ir 
Australijos Demokratų lyderės pava
duotojas senatorius Michael Macklin. 
Prieš priėmimo pobūvį ištisas dvi 
dienas Baltų Tarybos delegacijos su 
Krašto valdybų pirmininkais susitiki
nėjo su ministrais, opozicijos kabineto 
nariais ir su svarbiais Australijos 
demokratų bei bepartiniais senato
riais. Per šias dienas, vėliau dauguma 
priėmime dalyvavusių baltų pravedė 
darnias ir rezultatyvias tarpusavio 
diskusijas.

Žmogaus Teisių Komitetas
Komitetas vedė šiuo metu kalinamų 

ar ištremtų baltų disidentų ir 
religinių aktyvistų sąrašą ir pristatė jį 
Australijos vyriausybei su pageidavi
mu, kad Jis darytų žygių, demaršais 
sovietų vyriausybei šiuos kalinius 
išlaisvinti.

Sekantis mūsų tikslas yra - arba 
susitikti su sovietų ministru pirmi
ninku Ryžkovu jo vizito Australijoje 
metu, arba kreiptis į jį per Australijos 
ministrą pirmininką. Bus keliami 
žmogaus teisių klausimai (daugiausiai 
lietuvių kalinių), bet nebūtinai bus tik 
tuo ribojamas!.

įvykių Pabaltyje Sekimas

Baltų Taryba stengiasi įmanomai 
geriau informuotis apie įvykius Pabal
tyje, kad visi vieši pareiškimai ir 
intervencijos galimai atitiktų faktinę 
šio momento padėtį. Kaip pavyzdį 
galima paminėti, kad greita įvykių 
raida privertė bent du kartus pakeisti 
Baltų Tarybos pirmininko kalbos 
projektą dviejų savaičių bėgyje prieš 
Canberros priėmimą.
Karo Nusikaltimų įstatymo Projektas 

Vėliausiomis žiniomis šio įstatymo „

Laikinai ėjęs ministro pirmininko 
pareigas Lionel Bowen (kairėje) ir 
Australijos Baltų Tarybos pirmininkas 
Laurie Cox.

projektas senate bus svarstomas 
paskutinėmis spalio mėnesio dienomis 
ar lapkričio pradžioje. Neseniai pasi
keitė opozicijos kabinetas ir mus 
pasiekė žinios apie numatomą opozi
cijos siūlymą išjungti iš įstatymo 
kompetencijos ribų Australijos karius. 
Šie du įvykiai pareikalavo naujos
laiškų rašymo ir telefoninių pasikal
bėjimų po visą Australiją akcijos. 
Spalio 10 dieną opozicijos partijos 
turėjo aptarti savo poziciją, o 
demokratai spalio 11 dieną. Tačiau ir 
po to visuomet lieka užkulisinių 
susitarimų su vyriausybe galimybė. 
Tai vestų prie naujos situacijos ar prie 
senato debatų atidėjimo dar vėlesnei 
datai.

Kokios perspektyvos mūsų linijai? 
Deja, nežiūrint, kaip svarūs mums 
patiems atrodo mūsų pateikiami 
argumentai parlamente, viską nulemia 
"balsų aritmetika", kuri gali sudaryti 
rimtą problemą.

Baltų Taryba dėjo visas pastangas 
pristatyti australų parlamentarams 
vieningą ir nuoseklią baltų nuomonę 
įstatymo projekto pakeitimo klausimu.

Daug Tarybai pakenkė oficialiai 
nepaskirtų asmenų, priešingų Krašto 
valdybos linijai, savo skirtingų pažiū
rų propagavimu.

Visų baltų jaunų ir senų reputaci
jai galėjo smarkiai pakenkti vienos 
•Sydnejaus baltų grupės protesto 
laiško antisemitinis išpuolis, jeigu 
Baltų Taryba nebūtų tuoj griežtai 
atsiribojusi nuo šio rašto.

Baltų tarybos atstovai kreipiasi į 
tuos bendruomenės narius, kurie 
nepalaiko bandymų pakeisti įstatymo 
projekto nuostatų priimtinesniais, kad 
Jie apsvarstytų dvi galimybes asme
niui, apkaltintam prisidėjus prie 
žudynių karo metu:

1. Būti apkaltintam parlamente, 
pasinaudojant parlamentine privele- 
gija, kada nereikia nei įrodymų, nei 
liudininkų, net nepasitikrinant dėl 
tapatybės, pasirašant (laikraščiuose 
apkaltintojo asmens ir jo šeimos 
nuotraukoms, būti persekiojamu tele
vizijos kamerų).
2. Būti patrauktam į teismą Australi
joje tik po to, kai sudaryta byla, kuri 
prokuroro nuomone gali įtikinti aus
trališką jury, tokią jury, iš kurios 
sąstato gynybos advokatas gali paša
linti iš anksto priešiškai nusistačiusius 
asmenis.

Net ir tikras nusikaltėlis rinktųsi 
antrąjį atvejį, nekalbant apie nekaltai 
apkaltintą žmogų.

Baltų tarybos lietuvių 
atstovai
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Vieną dieną, tik atvykus į Lietuvą, 
eidamas pro Gedimino aikštę, paste
bėjau gana nemažą būrelį jauną vyrą 
ir moterų, nešantį apie dešimtį 
mėlyna, balta ir juoda vėliavą, 
žygiuojančią Vilniaus miesto centro 
link. Iš karto gerai nesusigaudydamas, 
nesupratau kas čia per vėliavos. Tik 
vėliau atsiminiau, kad tai mūsą 
kaimyną estą vėliavos. Tuoj ir 
pagalvojau, ką gi jie čia daro, kur 
žygiuoja? Seku ir aš juos. 0 jie, vėliau 
prisijungus lietuviams, atėjo prie 
ELTOS pastato ir ten, po viešą 
pasisakymą, pareiškė protestą, dėl 
ELTOS neteisingo žinių perdavimo 
apie įvykusį Lietuvos Sąjūdžio mitingą 
Vilniuje, kai tuo tarpu Lietuvos 
spaudoje buvo visai kitaip parašyta, 
neminint jokių susirėmimų su milicija, 
kurios ten visai ir nebuvo. Buvo 
prašoma atsiprašymo, ką ELTOS 
vadovybė padarė, paaiškindama, kad 
tai buvusi jų klaida.

Tai buvo pats pirmasis mano 
matytas mitingas Lietuvoje, kurį 
pradėjo estai. Vėliau jų buvo daugiau 
ir kuo toliau, tuo gražiau. Vienas iš 
didžiąją ir man nepamirštamų mitin
gų, buvo liepos 9 dieną gražiajame 
Vingio parke, kur dar tik prieš kelias 
dienas stebėjau įspūdingą studentą 
pasirodymą. Šią mitingo dieną, jau 
prieš dvi, tris valandas žmonės 
visokiomis transporto priemonėmis, 
net ir pėsti, ėmė eiti ir važiuoti link 
Vingio parko. Aš pats, giminių 
atvežtas, pasistačius automobilį net 
už poros kilometrų (arčiau privažiuoti 
buvo visai neįmanoma), pėstute pra
dėjom žygiuoti gražiuoju parku. O 
žmonių, žmonių. Jaunų ir vyresnio 
amžiaus, vaikų ir net kūdikių vežamų 
vežimėliuose, pilni keliai. Tikrai dar 
tiek nesu matęs net per didžiausius 
mūsą, Amerikos ar Kanados lietuviš
kuosius atlaidus. Bet čia juk Vilnius, 
Lietuvos sostinė ir žmonės eina, gal 
būt, į pirmąjį tokį, jau Sąjūdžio 
rengiamą lietuvišką tautinį mitingą. 
Kaip sakė man kiti - Vilniaus miesto ir 
priemiesčių gatvės, mitingo metu, 
buvo beveik tuščios, nebent vienas 
kitas rusas ar lenkas praeidavo.

Atėjus į Vingio parko estradą, 
specialiai pastatytą Dainą šventėms, 
tuoj pat į akis krito didžiulė mūsų 
tautinė vėliava ir Gedimino stulpų 
ženklas, o aplink plevėsavo daugybė 
didesnių ir mažesnių Lietuvos vė
liavą, Vyčio bei Gedimino ženklų. 
Dauguma žmonių turėjo mažesnes 
vėliavėles ar net tautinių spalvų 
kepures. Vaizdas nepaprastas ir 
žmogus negalėjai patikėti, kad esi 
Lietuvoje, kur dar taip neseniai visi 
tautiniai ženklai buvo draudžiami. 
Žmonių mitinge susirinko apie 
110.000. įeinant Sąjūdžio nariai ir jų 
pagalbininkai dalino korteles su at
spausdintais Lietuvos Himno žodžiais, 
todėl tuoj pat po mitingo atidarymo jis 
skambėjo labai galingai ir didingai. 
Apie šį didžiulį mitingą spaudoje jau 
daug buvo rašyta, kalbėta ir net video 
filmuose matyta. Todėl daug apie tai 
nekartosiu, tik reikia pasakyti, kad 
buvo labai įdomu matyti savo akimis 
šalia lietuviškų tautinių vėliavų ir 
plakatus prieš žymiuosius dabartinės 
valdžios žmones bei dienratį "Tiesa". 
Šiam dienraščiui buvo paskelbtas 
boikotas, prašant žmonių jo neskaityti 
ir grąžinti prenumeratas, kadangi 
“Tiesa" tiesos nerašo. Vėliau laikraš
čių kioskuose šio neišpirkto dienraš
čio būdavo labai daug, kai "Gimtojo 
Krašto" ir "Komjaunimo Tiesos" ten 
visai gaut negalėdavai, nes jie 
pasidarė patys populiariausi ir dau
giausiai palaiką Sąjūdį laikraščiai.

Profesorius Vytautas Landsbergis ati
daro mitingą Vingio parke, dalyvau
jant virš 200.000 žminių.

Tarp visų kitų ir gana aštriai 
pasisakiusių kalbėtojų, labai įdomi 
buvo poeto Sigito Gedos kalba, kurios 
vienas posmas man labai patiko:
- Kiekvienam mūsų reikia prisiminti, 
kad mes turime nepakartojamas ir 
nemirtingas, unikalias sielas. Aš 
nesakau, kad kiekvienas mūsų, iš
augintas kaip ateistas ar indeferen- 
tas, cinikas, pragmatikas ar nihilistas, 
nuo rytdienos imtų tikėti į Dievą, 
tačiau viena iš didžiųjų priežasčių, 
kodėl šiandien lietuviai yra tokie 
baikštūs, skeptiški, pasimetę, apatiš
ki, yra ta, kad visi mes išaugome 
šėtono paunksmėje. Mums reikia naujo 
tipo Vaižganto ir Putino kunigų, kurie 
pakeistų susikompromitavusius psi
chiatrus. Mums reikia tiesos, širdies ir 
meilės, o pirmiausia naujo gilaus 
fundamentinio tikėjimo žmogaus pa
šaukimu žemėje.

Keista buvo stebėti tą masę 
žmonių, taip gražiai ir ramiai kaitrio
je saulėje apie tris valandas stovin
čių ir klausančių mitingo kalbėtojų, 
kad net ledų ir vaisvandenių pardavė
jai, neturėdami tuo laiku pirkėjų, 
patys atėjo į mitingą. Net ir 
uniformuotos milicijos matėsi labai 
mažai, nors, kaip man vėliau sakė, 
tiek jos, tiek ir saugumiečių buvo 
labai daug, tik civiliai apsirengusių.

Viename, jau daug mažesniame 
mitinge, kai posėdžiavo Prezidiumas, 
kartu su 5000 žmonių dalyvavimu prie 
respublikinės M. Mažvydo bibliotekos. 
Prezidiume buvo svarstoma apie 
Sąjūdį, kad jis nėra pageidautinas nei 
vietinės, nei aukščiausios valdžios 
organų. Sąjūdis buvo kaltinamas net 
miesto mero, anarchijos kėlimu ir 
antitarybine veikla. Šis mitingas truko 
apie valandą laiko ir savijauta čia 
buvo jau kitokia, kai net milicijos 
generolas bandė mitingą išsklaidyti, 
per grasiakalbius buvo liepta žmo
nėms išsisklaidyti. Tačiau jie nepa
klausė, mitingas įvyko, nors visi jo 
dalyviai buvo iš visų pusių apsupti 
milicijos ir netolimi kiemai buvo pilni 
ginkluotos kariuomenės. Tačiau jokių 
nesusipratimų nebuvo, o aš negalėjau 
patikėti, kad Vilniuj yra tiek daug 
milicijos ir' kariuomenės specialių 
saugotojų.

Pats didžiausias mitingas, dalyvau
jant jau net virš 200.000 žmonių, 
įvyko taip pat Vingio parke. Tai buvo 
1939 metų Molotovo - Ribbnetropo 
pakto pasmerkimas ir stalinizmo - 
hitlerizmo aukų prisiminimas. Šį kartą 
šalia didžiosios Lietuvos trispalvės, 
buvo ir juodi gedulo kaspinai, kai 
daugumas paskirų vėliavų ir mūsų 
tautinių ženklų buvo perjuosti juodais 
kaspinais. Kalbėjo daugiausiai rašyto
jai, labai griežtais žodžiais pasmerkę 
šį paktą, pražudžiusi Pabaltijo valsty
bes, atiduodant jas Sovietų Sąjungai. 
Kalbėjo ir vyriausybės narys L.

Šepetys, kuris pažadėjo, kad visi 
Stalino laikais išvežtieji, bus reabili
tuoti. Buvo perskaitytas ir buvusio 
Nepriklausomos Lietuvos ministro J. 
Urbšio pasakojimas apie susitikimą su 
Stalinu Maskvoje. Audringais ploji
mais dalyvavusieji sutiko mitingo 
organizatoriaus V. Landsbergio per
skaitytą Amerikos senatorių raštą 
Gorbačiovui, kur pasisakoma, kad 
Amerika nepripažįsta Baltijos valsty
bių aneksijos. Ir šis mitingas prąėjo 
labai ramiai, gal daugiau liūdesio 
ženkle, baigiant jį Lietuvos Himnu. 
Tik vėliau, kada daugelis žmonių 
nuėjo į Gedimino aikštę ir norėjo ten 
pamatyti badaujančius bei laisvės 
politiniams kaliniams prašančius lie
tuvius, tada milicija, kurios buvo labai 
daug, užblokavo kelią ir visiškai 
neleido įeiti į Gedimino aikštę.

Poetas Justinas Marcinkevičius kalba 
mitinge Vingio parke.

Bado streiką rugpjūčio mėnesio 17 
dieną vakare pradėjo du jauni vyrai. 
Tai Petras Cidzikas ir Algis Andreika. 
Jų tikslas - atkreipti valdžios ir 
visuomenės dėmesį į tebekalinamus 8 
sąžinės ir politinius kalinius. Apie šį 
bado streiką garsas per visą Vilnių 
prabėgo labai greitai. Aš pats 
gyvenau Antakalnyje, visai netoli 
Gedimino aikštės ir beveik kasdien 
rytais eidavau į ją pėsčiomis. Išgirdęs 
apie šį streiką, jau sekantį rytą buvau 
ten, o vėliau ir ryte ir vakare 
nueidavau pažiūrėti kas ten darosi. 
Dviejų vyrų pradėtas bado streikas, 
labai greitai pradėjo didėti ir paskuti
niu laiku badavo, tik neištisai visą 
laiką, trylika žmonių, tarp jų ir 
moterys. Šį streiką globojo Sąjūdžio 
žmonės. Man teko susipažinti su vieno 
savo bičiulio, Sąjūdžio nario sūnum, 
jaunu 23 metų, apie 190 cm. ūgio 
vyru, kuris pakaitomis su savo 

A. A. 
HORSTUI SEPOKUI

mirus, jo broliui Arminui, seseriai Mildai ir Betty Margis nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
valdyba

horstui Sepokui 
mirus, jo seseriai Mildai, broliui Arminui ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia 

Ona Barzdienė 
Aleksandras ir Jūratė Traškai

A- A.
horstui Sepokui

mirus, broliui Arminui ir seseriai Mildai sų.šeimomis liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

A. A.
horstui Sepokui 
mirus, jo brolį Arminą skausme užjaučia

"Sūkurio" šokėjai - veteranai

draugais, naktimis prie badaujančių 
budėjo, kadangi buvo atsitikimų kada 
prie badaujančių naktimis privažiuo
davo vyrai juodomis "Volgomis", 
provokuodami prie badaujančių val
gydavo sumuštinius, siūlydavo ir 
jiems, o vienu atveju net vandenį 
išpylė atėmę iš meragaičių nešančių 
atsigerti badaujantiems. Taigi, apie 
dešimtis jaunų vyrų iš Sąjūdžio 
kiekvieną naktį juos saugojo, aptvėrė, 
o kai lietus pradėjo lyti, pastatė 
plastikinę uždangą. Šalia badaujančių 
visą laiką plevėsavo bent kelios 
tautinės vėliavos ir masė gyvų gėlių, 
kurias palikdavo praeiviai. Rytais 
žmonių būdavo mažiau, gal iki 100, 
tačiau popietėmis ir vakarais per 
žmonių gausybę jų net pamatyti 
negalėdavai. Tiek daug jų prisirinkda
vo. Kelias dienas ten net ir pamaldos 
buvo laikomos, dalyvaujant žinomiems 
Lietuvos disidentams. Man paliekant 
Vilnių ir pirmiesiems badaujantiems 
jau esant kritiškoje padėtyje sveika
tos atžvilgiu, vyriausybė sutiko per
žiūrėti bylas, ir vėliau, jau būdamas 
Lenkijoje, išgirdau, kad šis bado 
streikas pasibaigė badaujančių pa
grindinio tikslo atsiekimu.

Be mitingų Vilniuje, Sąjūdis yra 
išsiplėtęs jau visoje Lietuvoje. Suren
gė mitingus ir kituose miestuose, 
dalyvaujant tūkstančiams žmonių. 
Man teko matyti tik prasidedantį 
"Roko" maršą per Lietuvą, visur 
nešant Sąjūdžio idėjas. Visoje Lietu
voje jis buvo labai populiarus. Kitas 
žygis buvo ekologinis, prasidėjęs 
Kaune ir pasibaigęs Klaipėdoje. Jame 

dalyvavo 800 žmonių, vėliau prisidėjo 
400 klaipėdiečių. Jie ėjo, važiavo, 
plaukė. Šį žygį surengė jaunimo 
" Atgajos" klubas ir jis nuskambėjo toli 
už Lietuvos sienų. - -

Kita ekologinio žygio grupė važia
vo per Lietuvą dviračiais, visur 
surengiant didelius mitingus ir skel
biant kaip labai yra užteršta Lietuvos 
gamta. Dalis iš jų važiavo net iki 
Kaliningrado, buvusio Karaliaučiaus. 
Ten dabar visur gyvena rusai. Vienas 
iš važiavusių Sąjūdžio narių man 
pasakojo, kaip net keliose vietose ten 
gyvenančių rusų buvo apspjaudyti, 
apmėtyti nešvarumais ir palydimi 
fašistiniais epitetais, nors kitur jie 
buvo išklausomi. Jiems buvo (sakyta, 
kad nors ir kaip jie būtų rusų 
užgauliojami, jie negalėjo iškelti bent 
kokių incidentų, kadangi visas žygis 
turėjo praeiti ramiai ir kultūringai.

Antanas Laukaitis
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VII—JI TAUTINĖ STOVYKLA VILNĮ AUS 
U NI VE R SI T ET OJAU PRAEITYJE

Rato žid. v. s. fil. B. Barkus

Takas į seseriją
Tęsinys

VII - ton Tautinėn Stovyklon 
važiavau iš Čikagos, kartu su v. s. fil. 
Sigitu Miknaičiu, Jo talpioje mašinoje. 
Automobilis pakrautas palapine, love
lėmis, miegmaišiais ir kita asmeniška 
manta. Nors vykstame tik didžiajam 
savaitgaliui - trims dienoms - 
vykstame pilnai pasiruošę. Rugpjūčio 
19 dienos rytą, gerais keliais, skriejo- 
me per Indianą, Michiganą į rytus, į 
Ohio valstiją, kur Kensingtono apylin
kėse vyko VII - ji Tautinė Stovykla. 
Rytas malonus, iš pradžių vėsus, bet 
vėliau atšilo... Po šešių valandų 
kelionės pasiekėme Clevelando miesto 
pakraščius, pasukome i pietus ir už 
valandos buvome stovyklavietėje. Prie 
administracijos pastato mus pasitiko 
užrašas "Sveiki atvykę!", o prie 
pagrindinių vartų - miško broliai, 
vadovaujami Juozo Šalčiūno. Tai 
tradiciniai didžiųjų stovyklų sargai. 
Dairydamasis aplink kažko pasigendu. 
Trūksta palapinių. Kur jos - nesima
to!.. Didžiulę stovyklavietę supa 
įvairaus dydžio kalvos, apaugusios 
gražiais spygliuočių ir lapuočių me
džiais bei krūmais. Ypač žavi akį 
žalios, ištysusios eglės, pasipuošusios 
konkorėžiais... Viduryje stovyklos, 
pakalnėlėje tyvuliuoja du melsvi 
ežerėliai. Pasižiūrėdami vieną sto
vyklos planelį, einame į akademikų 
rajoną. Šone pasirodo nedidelė palapi
nių sodyba su užrašu "Močiutės 
pasaka". Tai Jauniausiųjų, mažų 
vaikų su tėveliais pastovyklė. Čia 
glūdi mūsų lietuviškosios skautljos 
ateitis.

Pasiekiame kelio atšaką su rodykle į 
ASS rajoną. Pamažu kopiame taku į 
kalną. Pusiaukelyje pradedame trūkti 
oro. Gaila, niekas nepagalvojo apie 
lifto įrengimą šioje vietoje. Pagaliau 
pasiekėme kalno viršūnę - aikštę, 
kurios pakraščiais mirguliuoja įvairaus 
dydžio ir spalvų palapinės, čia, kaip 
bitės avilyje, zuja sesės ir broliai 
akademikai skautai. Prisistatau sesei 
Danutei Eidukienei ASS valdybos 
pirmininkei ir rajono viršininkei. 
Sutinku ir pažįstamų, jų tarpe

SKAUTU ŽIDINIO EKSKURSIJA
Sydnejaus Skautų Židinio pavasari

nė (XIX—ji) ekskursija įvyko spalio 1 
dieną. Autobusu buvo vykstama į 
Bowral, N.S.W., miesto centre vykusį 
Tulpių festivalį, o po to apžiūrėti keli 
parodiniai sodai mieste ir jo apylinkė
se.

Ekskursijoje dalyvavo keturiasde
šimt devyni asmenys, vadovaujami v. 
s. Jono Zinkaus. Kaip paprastai, 

Australijos rajono ASS vadeivą j. s. 
fil. Algimantą Žilinską. Ten sutikau 
Lietuvos dididentą dr. A. Stakkevičių, 
kuris čia stovyklavo. Užsukau ir į, 
tarp didelių eglių stovintį, namuką. 
Tai stovyklos paštas ir Skautybės 
Fondo krautuvėlė. Pašte radau ištiki
mus didžiųjų stovyklų paštininkus v. 
s. Vladą Bacevičių ir v. s. Stasį 
Ilgūną. Čia manęs jau laukė paruošti 
specialūs VII Tautinės Stovyklos 
vokai, anspauduoti JAV pašto ant
spaudu, pagamintu specialiai VII 
Tautinei Stovyklai paminėti.

Vakarienės metu susitinku su mūsų 
reprezentantais VII Tautinėje Sto
vykloje Sydnejaus skautais vyčiais. Po 
skanios vakarienės skubėjome į kitą 
kalną - Brolijos rajono vėliavos 
nuleidimą. Šio kalno viršūnėje esanti 
aikštė dar didesnė, apsupta palapinė
mis ir "Kunigaikščių šalies" vėliavo
mis. Aikštėje išsirikiavo keli šimtai 
brolių. Svečiai ir stovyklos vadovybė 
susigrupavo atskirai. Sekė raportai ir 
įsakymai. "Kunigaikščių šalies" Bro
lijos viršininkas pasveikino susirinku
sius vadovus ir svečius, kurių tarpe 
buvo ir keli JAV skautų vadovai, ta 
proga įteikdamas svečiams VII Tauti
nės Stovyklos Brolijos kepuraites. 
Giedant Tautos Himną buvo nuleista 
Brolijos vėliava. Po to vadovaujant j. 
s. fil. Alg. Žilinskui, Australijos 
kontingento vadovui, aikštėje išsiri
kiavo Australijos rajono atstovai 
skautai vyčiai: Petras Kapočius, 
Tomas Pullinen, Raimundas Stašionis, 
Raimundas Vingilis, Arvydas Zduoba 
ir v. s. fil. Balys Barkus. Brolis 
Žilinskas "kengūrų” vardu pasveikino 

stovyklos vadovybę ir stovyklaujan
čius, įteikdamas Australijos rajono 
dovanėles VII Tautinės Stovyklos 
viršininkui, v. s. fil. Petrui Moliui, 
Brolijos vyr. Skautininkui, s. Gedimi
nui Deveikiui, Seserijos vyr. Skauti- 
ninkei, v. s. t. n. Stefai Gedgaudienei 
ir ASS Vadijos pirmininkei, v. s. fil. 
Danutei Eidukienei. Į savo vietas 
kontingento dalyviai grįžo šokinėdami 
kaip kengūros...
Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.

ekskursijos metu kelionės paįvairini
mui vyko "meninė saviveikla" iš 
įvairių pašnekėsiu, anekdotų, savos 
kūrybos ir t. t., kurią pravedė patys 
keliauninkai.

Namo grįžta - prie Lietuvių klubo 
patalpų Bankstowne apie 6 valandą 
vakaro.

Ž.

IMI RĖ

$TRUMPAI
IŠ VISUR

Anglijos karalienė Elžbieta II 
§ aplankė Ispaniją, iškilmingai Ispanijos 
| karališkos šeimos priimta. Šis vizitas 
£ žymiai pagerins anglų - ispanų 
< tarpusavio santykius, kuriuos ilgai 
Į nuodijo ginčas dėl Gibraltaro.

Spontaniškas melboumlškių dosnu
mas prašoko visus organizatorių 
lūkesčius, ir rugsėjo 20 - tą jau 
galėjome išsiųsti į Kubon und Sgner 
prekybos namus Miunchene 900 dole
rių. Iš Adelaidės būrelio gavę 600 
dolerių, į Vilniaus Universiteto Bib
liotekos sąskaitą Miunchene įdėjome § 
1.500 dolerių.

Atrodo daug, ir tikrai yra daugiau, 
negu bet kuriais metais buvo pasiųsta, 
bet pagalvojus apie infliaciją, knygų 
kainas ir pagrindinės mokslinės biblio
tekos Lietuvoje poreikius - lašas 
jūroje. Bet džiaugiamės ir lašu 
prisidėję.

Tik išsiimtus pinigus, Bičiuliams 
"nuskilo" 900 dolerių iš "Talkos" 
metinio pelno. Už tokią paramą esame 
"Talkai1 
visus lietuvius: tik skolinkitės iš 
"Talkos", nes jų sumokėti paskolos 
nuošimčiai grįžta naudingam lietuviš
kam darbui.

Dar ateina pinigų iš pavienių 
žmonių, pareiškusių norą, bet dar 
nesuspėjusių prisidėti prie Bibliotekos 
Bičiulių būrelio, taip, kad "Talkoje" 
vėl darosi apskrita sumelė.

Vilniaus Universiteto Bibliotekos 
direktorė B. Butkevičienė, atsakyda
ma į klausimus, rašo: "Su Kubon und 
Sagner firma bendradarbiaujame jau 
ne pirmą dešimtmetį. (...) Mūsų 
užsakymai atliekami tiksliai ir greitai. 
Atsiskaitome su jais apskaičiuodami 
pinigus pagal tarptautinį valiutos 
kursą. Apie Jūsų pinigus, skirtus mūsų 
bibliotekos reikalams, firma iš karto 
mus informuoja. Tuo pat metu 
gaudavom pranešimus iš J. Riaubos. 
Sumos visada sutapdavo. (...)

Būrelio surinktus pinigus panaudo
davome brangiems, didelės apimties 
leidiniams įsigyti, kurių kitu būdu 
neįstengiame gauti. (...) Vienintelis 
trūkumas - per šią firmą galime 
užsisakyti knygas išleidžiamas tik 
Vokietijoje, Vakarų Berlyne, Austri
joje ir Šveicarijoje."

Norėdami praplėsti knygų tiekėjų 
tinklą, mes dabar turimus pinigus tuo § kurias atsiekė Pabaltijo valstybės, 
tarpu laikome ir bandome susirišti su 
knygų prekybos namais Anglijoje. 
Deja, tas susirišimas ne taip greitai 
vyksta, kaip tikėjomės, nes ir firmos 
ne visuomet labai greitai atsako į 
laiškus.

Sudomino mus Vilniaus Universite
to Bibliotekos direktorės pageidavi
mas: "Norėtume Jūsų paprašyti, kad 
patys bandytumėte sekti ir atsiųsti 
mūsų bibliotekai viską, kas Australi
joje išleidžiama lietuvių kalba, ne
svarbu, ar tai būtų knygos ar 
laikraščiai."

Išsiaiškinus kokias knygas bibliote
ka Jau turi ir kokių konkrečiai nori, 
žiūrėsime, ką galima pirkti, o ką 
reikės bandyti surinkti (vėl iš tų pačių 
doniųjų melboumlškių).

Tiek citavau, tai baigsiu vėl 
Vilniaus Universiteto Bibliotekos di
rektorės žodžiais: "Džiaugiamės, kad 
ne tik atgijo Vilniaus Universiteto 
Mokslinės Bibliotekos bičiulių būrelis, 
bet atsirado ir naujų rėmėjų. Visiems 
jiems linkime geros sveikatos ir siekių 
įgyvendinimo."

A. Karazijienė

§ Indijoje, Uta Pradeš valstijoje, 
§ siaučia encefalito epidemija. Nuo šios 
§ uodų platinamos smegenų ligos vien 
§ ligoninėse mirė virš tūkstančio žmo- 
§nių. Bendras mirusių skaičius esąs 
| penkeriopai didesnis. Indija kreipėsi 
J pagalbos į Japoniją, kuri sėkmingai 
j kovojo su šia liga savo krašte.
$ *

Filipinų vyriausybė susitarė su JAV 
įj- dėl amerikiečių karo bazių Fllipinuo- 

labai dėkingi ir raginame ateities.
§ Bazių nuomos sutartis bus pratęsta, 
§ amerikiečiams patrigubinus savo pa- 
§ ramą Filipinams, nors ši suma yra daug 
§ mažesnė už tą, kurios pradžioje 
| reikalavo filipiniečiai.

Stiprus žemės drebėjimas sukrėtė 
< Graikiją.padarydamas didelių nuosto- 
Klių.

§ Popiežius Jonas Paulius II aplankė 
§ Prancūziją. Jo kalbos Štrasburge, 
§ Europos Parlamente metu šiaurės 
$ Airijos protestantų vadas pastorius 
j Ian Paisley turėjo būti pašalintas iš 
£ posėdžių salės už bandymus sutrukdy- 
^ti popiežiaus kalbą.

§ Armėnijos komunistų partijos lyde- 
§ riai atsisakė pripažinti teisėtais du 
§ žmonių išstatytus parlamento atsto- 
§ vus, nors jie buvo išrinkti triuškinan- 
§ čia balsų dauguma. Iš komunistų 
§ partijos pašalintas mandatų komisijos 
> pirmininkas, kurio vadovaujama komi- 

sija buvo patvirtinusi atstovų išrinki-

$
Sovietinėje Moldavijos respublikoje 

§ įsisteigęs Persitvarkymo rėmėjų sąjū- 
§ dis bando iškovoti moldavams teises,

§ Moldavai ypatingai siekia valstybinės 
§ rumunų kalbos ir lotyniškų raidžių. 
^Moldavija, kadaise buvusi Rumunijos 
| Besarabija, buvo sovietų prisijungta 

tuo pačiu metu, kaip ir Lietuva, 
Latvija, Estija.

| Vietiniai komunistų vadai griežtai 
£ priešinasi moldavų siekiams. Po dviejų 
■■ sąjūdžio mitingų jie uždraudė toli- 

mesnius susibūrimus.
§ *
jį, Neramumų kamuojama Jugoslavija 
§ vykdo komunistų partijos "valymą". 
§ Daug aukštų partijos pareigūnų 
§ prarado savo postus. Manoma, kad 
§ apie trečdalis partiečių bus pašalinti 
§ iš partijos.

Telefonu iš JA V pranešė, kad spalio 
mėn. 5 d. Čikagoje, sulaukęs 91 metų 
amžiaus, mirė buvęs Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos rektorius, profeso
rius Balys Vitkus.

§ •
| Kremliaus spaudos atstovas Gena- 
| dij Gerasimov oficialiai patvirtino, 
? kad buvęs sovietų komunistų partijos 
? vyriausias ideologas Jegor Ligačiov 
^nebėra antrasis svarbumu politbiuro 
į; asmuo po Gorbačiovo. Net ir savo 
^naująjį postą, žemės ūkio komisijos 
jį pirmininko, jis dalinsis su kitu politinio 
§ biuro nariu Viktoru Nikonovu.
§
§ "Readers Digest" redaktorius John 
§ Barrow, pagarsėjęs savo knyga apie

KGB, tvirtina, kad sovietų ambasados 
£ Canberroje patarėjas Valerij Zemskov 
* vadovauja KGB operacijoms Australi- 

joje, Naujojoje Zelandijoje ir Pacifike. 
jį Pats Zemskov šį tvirtinimą paneigė. 
Z • .4
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ATVYKSTA SBO ETINI N KAI 
IŠ LIETUVOS

JAU METAI BE ANITOS 
MATUKE VI ČIENĖS

Spalio mėn. 13 dieną gautas laiškas 
iš Lietuvos Kūno Kultūros ir Sporto 
komiteto, kuriame jie dėkoja už 
kvietimą dalyvauti III Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynėse Adelaidėje.

Kvietimą jie priima ir praneša, kad 
Lietuvos sportininkus žaidynėse at
stovaus: Jaunių, iki 21 metų amžiaus, 
Lietuvos krepšinio rinktinė, kurią 
sudarys Kauno "Žalgirio" ir Vilniaus 
"Statybos** komandų žaidėjai. Rinkti
nės treneris Raimundas Sargūnas. 
Pavieniai sportininkai: plaukime -

Čikagos a. s.

"Lituanicos" komandai pergalės 
trofėjų po baigiamųjų krepšinio 
rungtynių šių metų žaidynėse Čika
goje įteikė Arvydas Sabonis. "Litua
nica" nustebino visus, kai ji po sunkios 
pergalės prieš Toronto "Vytį", finale 
paklupdė už save daug jaunesnį, 
greitesnį ir aukštesnį Detroito "Ko
vą" rezultatu 61-60. Tai penktas 
meistro titulas š. Amerikos pirmeny
bėse "Lituanicos" komandai. Jie visi 
iškovoti žaidžiant ar vadovaujant 
Rimui Dirvoniui. Savo laiku žaidęs už 
lietuvių rinktinę, kuri sėkmingai 
gastroliavo Pietų Amerikoje, nuo 
1956 metų, jau trys dešimtys metų, jis 
yra " Lituanicos" klubo širdis, vadovas 
ir treneris. Kurį laiką jam talkininka
vo R. Korzonas, o šiuo metu Algis 
Tamošiūnas.

Atletų sporto klubas "Lituanica" 
buvo įsteigtas 1951 metais Čikagoje, 
mažo būrio studentų. "Lituanicos". 
moterų krepšinio komanda II - se 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėse 
laimėjo aukso medalius, įveikusi 
stiprią Australijos lietuvaičių rinkti
nę.

Priderėtų, .kad Atletų Sporto klu
bas "Lituanica", kaip Šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio dabartinis

Šachmatai
Viešame ir tradiciniame Sydnejaus 

lietuvių šachmatų klubo turnyre, 
kuris prasidėjo spalio 12 dieną, 
dalyvauja 38 šachmatininkai.

šiame skaičiuje tik trys lietuviai - 
V. Patašius ilgametis lietuvių klubo 
čempionas ir reprezentacinis pirmo
sios lentos žaidėjas, dr. I. Venclovas 
antrasis pajėgiausias žaidėjas ir 
šachmatų klubo pirmininkas ir J. 
Jencius.

Šiais metais turnyre dalyvauti buvo 
pakviestas Lietuvos šachmatų čem
piono Vlado Mikėno sūnus Alius. Dėl 
susidariusių sunkumų perkant bilietus 
lėktuvu, Alius Mikėnas negalėjo 
atvykti turnyro pradžioje, tačiau 
tikisi, kad spės atskristi į Sydnejų 
bent jo uždarymui, kuriame turnyro 
laimėtojui įteiks pereinamąją taurę, 
įamžintą "Vlado Mikėno" vardu.

Vėliau Alius Mikėnas, kaip šachma
tininkas bevelk prilygstantis didmeis
triui tėvui, žada dalyvauti III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse Adelaidė
je.

Turnyrą Sydnejuje šiais metais 
praveda Stasys Rimkus.

Adelaidėje įvyko pasaulio jaunių 
berniukų ir mergaičių šachmatų 
čempionatas. Berniukų turnyre pir
mąją vietą dalinosi net keturi berniu
Mūsų Pastogė" Nr.42 1988.10.24 pusl.6

Tučiūtė Aida (Vilniaus "Žalgiris"), 
Mažuolis Raimondas (Vilniaus "Žal
giris), tenise - Mackevičiūtė Jūratė 
(Vilniaus "Žalgiris), stalo tenise - 
Laimaitė Aušra (Vilniaus "Žalgiris"). 
Grupės vadovas Artūras Poviliūnas 
Lietuvos Valstybinio Kūno Kultūros ir 
Sporto komiteto pirmasis pavaduoto
jas. Viso grupėje atvyksta 14 asmenų.

J. Jonavičius
III P.L.S. žaidynių k-to 

pirmininkas

K. "LITUANICA”

meistras, vyktų į Adelaidę bandyti 
apginti savo titulą. Deja, dauguma 
žaidėjų yra su šeimomis ir profesijo
mis ir tokia kelionė jiems per didelė 
našta. Todėl į III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes vykstanti "Lituani
cos" komanda bus nepilnos sudėties. 
Ją sudarys: Algis Jonynas, Petras 
Stukas, Alius Baris, Sigitas Varnelis, 
Jurgis Riškus, Romas Peleckis, Toras 
Wojcik ir Vytautas Ambutas. Jai 
vadovaus Rimas Dirvonis.

ŠALFASS Informacija

Daiva Tomkutė Californijos s. • k. 
"Banga" tinklinio komandos žaidėja.

kai šachmatininkai - trys rusai ir 
prancūzas. Pagal specialią sistemą, 
nustatomos jų vietos ir pirmoji vieta 
bei aukso medalis atiteko prancūzui 
Joel Lautier.

Mergaičių turnyre aukso, sidabro ir 
bronzos medalius laimėjo sovietų 
šachmatininkės. Turnyro staigmena - 
kinietė šachmatininkė pelnė ketvirtą 
vietą.

Iš viso turnyre dalyvavo 69 jauniai, 
45 berniukai ir 24 mergaitės iš 37 
valstybių priklausančių Pasaulio 
Šachmatų Federacijai.

Šiame turnyre dalyvavo garsiausia 
pasaulyje vengrė, vienuolikmetė Judit 
Polgar, kuri skaitoma turinti kompiu
terio atmintį ir meistriškumu prilygsta 
didmeistrių klasei. Žaisdama berniu
kų grupėje tik vienu tašku atsiliko nuo 
pirmųjų vietų.

Buvęs pasaulio šachmatų čempio
nas Anatolij Karpov šio mėnesio 
pabaigoje lankysis Australijoje.

Spalio 27 dieną, ketvirtadienį, 8 
vai. vakaro Regent hotelyje Anatolij 
Karpov duos šachmatų simultantą.

Spalio 28 dieną, penktadienį, 7.30 
vai. vakare Hakoah klube, Bondi 
skaitys paskaitą.

Melbourne bus spalio 29 ir 30 
dienomis, ten taip pat skaitys paskaitą 
ir duos simultantą.

Kur eini ten laikrodžiai tiksi- 
Bet prisiminimuose paliksi...

Prieš metus žiauri nenugalima liga, 
lapkričio 2 dieną nutraukė Anitai 
gyvenimo siūlą. Rami laimė tolimame 
Gipslando miestelyje subyrėjo kaip 
smėlio pilis, suardė viltis. Net ir 
sirgdama ji kalbėjo: "Eisiu, kovosiu, 
nepasiduosiu iki galėsiu". Bet kai 
atėjo lemta valanda, ji iškeliavo 
ramiai, atsidavusi Dievo valiai.

Prisimenu tą paskutinį pasimatymą 
su ja Melbourno ligoninėje. Akys 
blizgėjo gerumu ir meile gyvenimui, 
pasauliui... Ji žinojo, kad dienų į ateitį 
jai beliko nedaug, bet į praeitį ji vis 
grįždavo. Praeitis jos siejasi į ilgą 
siūlą, į daugelį metų čia, Australijoje, 
į visą jos gyvenimą, į pergyventus 
skaudžius jo etapus. Anita buvo labai 
prisirišusi prie savo šeimos - vyro 
Kosto, dukters Ilonos ir anūkų.

Ji nemokėjo sakyti ne, todėl ir buvo 
apsikrovusi (vairiausiais įsipareigoji
mais. Ne tik pati veikė lietuvių 
bendruomenės gyvenime, bet ir kitus 
mokėjo pritraukti. Visi ją pažinojo. 
'Bendrauti su ja buvo malonu ir lengva. 
Ji noriai organizuodavo, vadovaudavo, 
ruošdavo įvairius renginius, telkdavo 
lėšas Melbourno Lietuvių namų re
montams. Visur ji suspėdavo, nieko 
neužmiršdavo. Ypatingai daug Anita 
pasidarbavo lėšų telkime Lietuvių 
klubo namams, kada kiekvienas centas 
buvo labai naudingas ir vertingas. Jos 
pavardė turėtų būti įrašyta dabar 
naujai planuojamoje Melbourno klubo

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

500 dolerių - anoniminis (7510) 
N.S.W.

20 dolerių - S. Pocius (70) Tautos 
šventės proga N.S.W.

VISI ŽINOS APIE LIETUVĄ 
KAI PASTATYSIM PAMINKLĄ

Po 100 dolerių - J. ir A. Kovalskial 
A. A. Genės Lazutkienės ir Stepo 
Kovalskio atminimui (A.C.T.), dr. A. 
ir A. Stepanai (A.C.T.).

27 dolerius - VI. Morkys (S.A.).
20 dolerių - V. ir P. Žitkauskai 

(N.S.W.).
15 dolerių - E. Juškevičienė (S. A.).

A. A.
H O ESTUI SEBOKUI

mirus, seserims Mildai Bukevičienei ir Betty Margis, broliui Arminui ir 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Juozas ir Onutė Maksvyčiai 
Izidorius ir Elena Jonaičiai 
Alfa ir Aldona Adomėnai

Mano vyro A. A.
VLADO BARAGIO 

.25 - osioms mirties metinėms paminėti "Mūsų Pastogei" aukoju 25. 
dolerius. Jadvyga Paragienė

garbės narių lentoje.
Mėgo ji ir spaudos darbą, turėjo 

talentą rašybai. Ilgesnį laiką redaga
vo "Mūsų Pastogės" priedą "Gabiją", 
įvairiomis temomis rašė straipsnius, 
feljetonus, poeziją. Dirbo Socialinės 
Globos Moterų Draugijoje, buvo jos 
pirmininke.

Negirdėti daugiau jos juoko, jos 
įdomių pasakojimų, bet jos dvasia yra 
virš mūsų, malonus jos prisiminimas 
yra mumyse. Melbourne, šalia mūsų 
liko didelė tuštuma, didelė tuštuma 
liko ir Sale seniūnijoje, kurią tik ilgas 
laikas sumals į praeities dulkes. Bet 
tos tuštumos niekas nepajėgs sunai
kinti jos šeimos ir artimųjų širdyse. 
Kiekviena diena iš naujo vis primins 
jiems - ji iškeliavo negrįžtamai.

Alisa

25 doleriai - L. Bučelis (1250).
Po 50 dolerių - 0. Aleknienė (714) 

savo vyro A.' A. Igno Aleknos 
septynerių mirties metinių atminimui 
ir DLK Vytenio šaulių Kuopa (180).

25 dolerius - L. Bučelis (1275) ir 20 
dolerių - W. Ališauskas (680) prisi
mindami A. A. prelatą Vaserį jo 
mirties metinėse.

25 dolerius - J. Paragienė (247) 
savo vyro A. A. Vlado Paragio 25 
metų mirties atminimui.

20 dolerių - Melbourno KVS 
"Ramovė" (520) A. A. Stasio Čėsnos 
atminimui

Visi iš Victorijos. Ačiū visiems 
už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

I * 
I * 
I * 
I

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicenntenial 
Gift", Lithuanian Club Ltd., P.O.Box 
2055, Bankstown, N. S. W. 2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys aukoms telkti
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s T A s e b s n a MŪSŲ MIRUSIEJI A- A.
ALFONSAS BAJALIS

1988 metais rugsėjo 25 dieną po 
sunkios ligos mirė nuoširdus lietuvis, 
vienasis dar likusių nepriklausomybės 
kovų savanoris - kūrėjas Stasys 
Čėsna.

Buvo gimęs 1899 metais rugsėjo 12 
dieną, Meškučių kaime, Marijampolės 
apskrityje. Lankė Marijampolės gim
naziją. Dalyvaudamas laisvės kovo
se buvo sužeistas karo lauke prie 
Daugpilio. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ėjo policijos viršininko 
pareigas Rokiškyje.

1931 metais sukūrė šeimą su 
Bronislava Smieliauskaite. Užaugino 
sūnų ir dukterį - Renoldą ir Kristiną. 
Artinantis mūsų krašto okupantui, su 
šeima rado prieglobstį Vokietijoje. 
1949 metais imigravo į Australiją. 
Apsigyvenęs Alburyje dirbo prie 
kariuomenės, aktyviai dalyvaudamas 
lietuvių veikloje, trumpą laikotarpį 
ėjo vietos lietuvių Apylinkės pirmi
ninko pareigas. Nepaprastai mėgo 
gamtą ir medžioklę. Domėjosi lietuvių 
kultūriniu ir politiniu gyvenimu, 
dažnai siųsdamas straipsnius į įvairius 
lietuviškus laikraščius Australijoje 
ir užjūriuose. Paliko (domų aprašymą 
apie Čėsnų giminę: "Sūduvos žemės 
palikuonys (Vienos šeimos istorija)".

1974 metais S. čėsna persikėlė 
nuolatinai gyventi į Adelaidę. Čia 
įsijungė į "Ramovėnų" draugiją. 1981 
metais dukrai dr. Kristinai grįžus iš 
Europos vėl teko keltis ir apsigyventi 
Melbourne.

-AUKOS-
Prof. Vytauto Skuodžio kelionei 
$100 - Albinas Kutka 
$20 - V. Patašius
Po $10 V. ir P. Antanaičiai, V. 

Barkienė, L.Cox, V. Doniela, J. 
Grybas, B. ir J. Jablonskiai, A. 
Jokantas, V. Jurskis, A. Kramilius, O. 
Leveris, R. Lekienė, A. Mauragis, J. 
Ramanauskas, M. Reisglenė, S. Za- 
blockienė, A. Žilys. (8 parašai
neišskaitomi)

Po $5 A. Adomėnas, V. Augustina- 
vičius, E. Badauskienė, D. Bartkevi- 
čienė, I. Bieliūnas, N. Čelkienė, V. 
Čilvinas, V. Danta, E. Dryža, Br. 
Genys, V. Glionertas, A. Jablons
kienė, L. Jagučanskienė, A. Juodgal
vis, V. Juzėnienė, A. Kabaila, O. 
Karkauskienė, R. Kavaliauskaitė, O. 
Kavaliauskienė, R. Kazlauskas, J.
Kedys, E. Mensonas, A. Pališkis, M. ir 
J. Paltanavičiai, B. Paskočimas, A. 
Pauliukonienė, V. Petniūnienė, K. 
Protas, J. Ramanauskas, V. Rauličkis, 
B. Ropienė, A. Savickienė, K. 
Scitnickienė, A. Skeivienė, S. Skoru- 
lis, J. Skuodas, V. Švirinas, V. 
Šliogeris, J. Šuopys, A.V. Šutas, A. 
Traška, J. Veteikis, J. Zablockis; R.

A. A. Stasys Čėsna rugsėjo 27 dieną 
buvo pašarvotas šv. Jono bažnyčioje, 
Melnoume. Prie jo karsto gedulingoms 
pamaldoms susirinko giminės ir arti
mieji. Mišių apeigas atliko kunigas J. 
Petrauskas. Karstas buvo apdengtas 
tautine trispalve. Garbės sargyboje 
stovėjo ramovėnai. Po mišių velionis 
nulydėtas į Fawkner krematoriumą.

Brangus ir garbingas Lietuvos 
savanori, ilsėkis ramybėje. Tebūnie 
Tau lengva svetima žemelė.

R am.

Zakarevičius, L. Zigmantas, J. Zinkus, 
Br. Žalys.(15 neišskaitomi)

Po $4 V. Višniauskas
Po $3 P. Donielienė, O. Osinienė, 

M. Radzevičienė, J. Šatkauskas (2 
neišskaitomi)

Po $2 P. Kušleikienė, V. Rušienė, 
A. Storpirštienė, Z. Storpirštis (2 
neišskaitomi) ir $ 1 aukotojas nepasi
rašė.

Viso aukų $ 705. Pinigai persiųsti 
A.L.B. Krašto valdybai.

Sydnėjaus Apylinkė valdybos veik
lai

$ 20 Viktoras Venclovas,
$ 10 Birutė ir Juozas Jablonskiai
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kotojams.
Sydnėjaus Apylinkės valdyba
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TALKOS PASKOLOS-PIGESAĖS!
....................... ..................

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

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

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

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

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

Skrenda paukščiai ir debesys eina, 
Tiktai tu nepareisi namo...

Newcastlio lietuvių bendruomenė 
savo skaičiumi nėra gausi,, bet 
paskutiniu laiku pradėjo vis dažniau 
mažėti. Štai ir vėl rugsėjo 20 dieną 
širdies priepuolio ištiktas mirė Alfon
sas Bajalis.

Alfonsas Bajalis gimė 1907 metais 
Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Linku
vos valsčiuje, Plikelių kaime. 1933 
metais vedė Donatą Požėlaitę iš 
Gataučių dvaro, Linkuvos valsčiaus. 
Lietuvoje ūkininkavo.

1944 metais artėjant komunistų 
okupacijai, Bajalių šeima turi palikti 
tėviškę ir išvyksta į Vokietiją. 
Apsigyvena Oldenburge.

Prasidėjus emigracijai, 1949 metais 
atvyksta į Australiją, Gretos lagerį. 
Dviejų metų sutartį atlieka Muswell- 
brook, kurią baigęs įsikuria New- 
castlyje. įsigyja statybininko amatą 
pasistato namą, kur apsigyvena su 
šeima. Užaugino ir išmokslino keturis 
vaikus Daną šiuo metu gyvenančią 
Amerikoje, Algį, Ziną ir Rasą. Visi 
sukūrę šeimas.

Alfonsas dirbo statybose ir kur 
reikėjo padėjo vietos lietuviams. Buvo 
darbštus, linksmo būdo, žmonių ger
biamas ir mylimas. Rūpestingas šei-
mai. a. 0.

Žb. Slapto tyrinėtojų skelbimai
ŽEMIŠKOS VALDŽIOS 

(KŪRIMAS
Šitie senovės vertieji bus skirtingi 

nuo likusios žmonijos ne vien dėlto 
kad jų ištyrimas yra pabaigtas, kol 
pasaullŠ ištyrimas ką tik prasideda; jie 
bus skirtingi nuo pasaulinių dar ir tuo, 
kad bus gavę atlyginimą už savo 
ištikimumą - jie bus tobuli žmonės, 
pilnai ate teigti į protinį ir dorinį 
panašumą Dievui, bei kūniškų gabu
mų, tobulumą; kitaip sakant, į visa tai, 
ką Adomas buvo praradęs. Todėl jie 
bus tinkamais žemės "kunigaikščiais" 
arba viršaičiais (žemiškais dangiškos 
karalystės, t.y. Kristaus ir jo bažny
čios, atstovais). Asmeniškai jie bus 
pavyzdžiais to, ką visi paklusnieji 
galės pasiekti vykindami Naujosios 
Sandoros sąlygas.

Kuomet Abraomas, Izaokas, Jokū
bas ir visi kiti senovės vertieji bus 
prikelti ir pasirodys tarp surinktųjų 
Izraelitų - pabaigoje Jokūbo pasku
tinės kovos su Gogu ir Magogu - jie 
greitai pasirodys skirtingi nuo kitų 
delei savo perviršijančių proto gabu
mų. Turėdami tobulus protus jie greit 
susipažins su šių laikų mokslu ir 
išradimais; jie bus atsižymėjusiais 
įvairiais būdais, lygiai kaip žmogus 
Kristus Jėzus, apie kurį žmonės 
sakydavo: kaip šitas žmogus žino

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Lietuvių •! bendruomenėje dirbo 
Apylinkės valdyboj, Australijos Lie
tuvių Fondo įgaliotiniu, Tarybos 
atstovu, Bažnyčios komiteto pirmi
ninku, ilgamečiu bažnyčios maršalka. 
Kur reikėjo ten padėjo.

Prieš metus turėjo dvi kojos 
operacijas. Esant nejauno amžiaus, 
pavargo ir dora širdis.

A. A. Alfonso Bajalio laidotuvėse 
dalyvavo beveik visi Newcastlio 
lietuviai, paskutinėje kelionėje pa
gerbdami savo bendruomenės narį. 
Velionio kūnas sudegintas ir pelenai 
pervežti į Sydnejaus Rookwood kapi
nių lietuvių sekciją.

Ilsėkis ramybėje brangus Alfonsai.

Raštą, niekad nesimokinęs? (Jono 
7:15) Ir kaip Jėzus mokė žmones 
(tikrinančiai, tikrai, teisingai ir aiš
kiai, ne abejingai arba klastingai, kaip 
kad darydavo Rašto žinovai; panašiai 
teisingai mokins ir anie tobuli senovės 
vertieji, kuome jie pasirodys tarp 
žmonių. Be to, šitie vertieji "kuni
gaikščiai" turės tiesioginį bendravimą 
su dvasine Karalyste (su Kristumi ir
bačnyčia), taip kaip mūsų Viešpats 
bendraudavo su angelais, ir kaip 
Adomas, pirm jo nusidėjimo ir 
pasmerkimo, turėjo panašų asmenišką 
bendravimą su Dievu. Šitie naujosios 
žemės (naujai sutvarkytos bendruo
menės) "kunigaikščiai" bus pilniausiai 
tinkami eiti jiems skirtąsias pareigas.

Taip mes matome, kad kuomet ateis 
Dievo laikas įsteigti Jo Karalystę tarp 
žmonių, jo veikėjai bu gatavai 
pasirengę tarnavimui; ir tobuloji bei 
išmintingoji valdžia, jų kuklumas ir 
pagarbos vertas užsilaikymas bei jų 
asmeniškas kiekvienos malonės ir 
doros parodymas, atkreips žmonių 
akis į juos ir greitai padarys juos jųjų 
šalininkais - ir didžiose priespaudose 
sudrausti - jie pasidarys tikrais 
bendradarbiais. Neabejotina kad dar 
pirm anų sentėvių pasirodymo kas jie 
yra, žmonės bus pastebėję, jų 
pirmininkystę kitų žmonių tarpe.
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"Ramovė" Perthe W.A. $15
A. Mellauskas W.A. $5
L. Volodka Vic. $5
M. Didžys Vic. $5
A. Kasis N.S.W. $5
T. Grinčelis Vic. $20

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

T. Grinčelis, Vic.
G. Tarvydas, Lietuva 
V. L. Macys, Vic.
E. Karp, N. S. W.

MELBOURNE
Melbourne Lietuvių klubo valdyba 

praneša, kad iš jos pasitraukiant 
Pauliui Jokūbaičiui, Martynui Didžiu! 
ir Monikai Žiogienei, (vyks naujų 
narių rinkimai jų vietoms užimti.

Kandidatai, sutinką būti renkamais, 
privalo užpildyti anketas gaunamas 
pas baro vedėją Anuprą Rakšteli, baro 
darbo valandomis ir turi jas grąžinti 
iki lapkričio mėnesio 6 dienos. 
Kandidatų sąrašai bus išsiuntinėjami 
klubo nariams, kad jie balsuotų ir 
grąžintų anketas iki lapkričio mėn. 25 
dienos.

Mandatų komisija tuoj suskaičiuos 
balsus ir rezultatai bus paskelbti mūsų 
spaudoje.

Melbourne Lietuvių klubo 
valdyba

OEELONGE
Pranešame, kad lapkričio mėn. 5 

dieną, šeštadieni, 7 vai. vakare 
Geelongo Lietuvių namuose šaukia
mas metinis Lietuvių Sąjungos klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas sekančia 
darbotvarke: 1. Susirinkimo atidary
mas. 2. Prezidiumo kvietimas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai. 4. Perei
tų metų visuotino susirinkimo proto
kolo skaitymas. 5. Pranešimai - 
pirmininko, kasininko, Revizijos ko
misijos. 6. Pranešimų diskutavimas ir 
metinės apyskaitos tvirtinimas. 7. 
Naujos valdybos rinkimai. Renkama iš 
penkių narių, įskaitant ir vicepir
mininkę moterų reikalams. Revizijos 
komisija renkama iš trijų narių. 8. 
Klausimai Ir sumanymai. 9. Susirinki
mo uždarymas.

SIDNĖJUJE
MIRUSIŲ ATMINIMAS

Jau išmokome savo mirusius tautie
čius gražiau palaidoti, gausiu būriu su 
gėlėmis, su giesmėmis ir maldomis, 
savo kapinėse.

Bet ar mokame juos prasmingai ir 
kuo dažniau prisiminti? Kaip ne kartą 
esame tarę prie laidotuvių karsto: 
"Aš neužmiršiu tavęs niekados, kol 
plaks mano širdis, ar net amžinai..." 0 
ar tai ištesėjome? Čia jau kiekvienas 
paklauskime save. Čia mums padeda 
Bažnyčia kasmet kviesdama į mirusių 
atminimą Vėlinėse, ar net visą 
lapkričio mėnesį. Į mirusių atminimą 
kviečiu ir aš jau daug metų čia 
Sydnejųje.

Mirusių atminimas Sydnejųje šiais 
metais bus dar prieš Vėlines, spalio 
mėn. 30 dieną, sekmadienį, 11.30 vai. 
St. Joachims bačnyčioje gedulingos 
pamaldos už visus mirusius. Pamaldose 
giedos "Dainos" choras vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino Aukaus.

Kviečiame kuo daugiau Šventos 
Komunijos, ypač aukojant už savo 
mirusius, nes galima laimėti ir 
visuotinus atlaidus (vieną kartą) - 
bažnyčioje dar sukalbėjus Tėve mūsų, 
Tikiu ir pasimeldus. Šv. Tėvo intenci
ja, savo intencija galima išreikšti 
bendroje aukoje, ar užprašant į vokelį 
ir įdedant auką - savo atskiroms 
mišioms.

Prieš ir per pamaldas bus klausoma 
išpažinčių.

Lankysime kapines
Tuojau po gedulingų pamaldų bus 

vykstama į Sydnejaus lietuvių kapines 
Rookwood. Čia bus pamokslas, gieda
ma Libera bei kitos maldos ir giesmės 
už mirusius. Prašome papuošti kapus 
žvakutėmis ir gėlėmis, ir tuos, kurie 
neturi savo artimųjų. Geriausiai juos 
prisiminti savo aukų ir maldų pynėje - 
ypač Šv. Mišiomis.

Lapkričio mėn. 1 dieną, antradienį 
Visi Šventieji. Bus ir lietuviškos 
pamaldos 12 vai. Lietuvių Sodyboje 
Engadinėje, tai privaloma šventė. 
Kviečiami visi.

Lapkričio mėn. 2 dieną, trečiadienį 
Vėlinės. Atskirų pamaldų nebus, bet 
pasimelskite sau artimiausioje bažny
čioje. Visi kunigai laiko po trejas šv. 
Mišias už mirusius.

Kuo anksčiau užprašysite šv. Mi
šias, tuo jos bus aukojamos arčiau 
minėtų švenčių.

Atlaidus galima laimėti ir per Visus 
šventus, per Vėlines ir sekmadienį, 
lapkričio 6 dieną.

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. TsL 7061414.

SMORGASBOK1

Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vai. po pietų. 
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina 5 doleriai. Vaikams iki 12 metų 3 doleriai.

Spalio 23 dieną, sekmadienį, 2.30 vaL po pietų

DAINŲ KONCERTAS

Spalio 30 dieną, sekmadienį, 2.30 vai.
• pensininkų

METI NĖ POPIETĖ
Įdomi programa. Turtinga loterija.

Įėjimas 3 doleriai.
........ ............................---------------------- -----------------------------------------------

Reikalingi kandidated t klubo | 
valdybą |

Neatsiradus pakankamam kandidatų Į klubo valdybą skaičiui - 1 
nominacijų laikas Į klubo valdybą pratęsiamas iki spalio 13 dienos, 1 
ketvirtadienio, 8 vai. vakaro imtinai. g

Klubo valdyba *
ItUNNHNOIIIMSNmOIIINHIIIHQUiNIMNNCMIlNNHIHOINtNNNNaiHMNilNaillNNIHIQIMNHINHOHINIINIIIOIMlM

Spalio mėn. 30 dieną, sekmadienį, 2 
vai. po pietų Sydnejaus Lietuvių 
namuose Bankstowne pensininkai ruo
šia

METINĘ KLUBO POPIETĘ.
Įdomi programa. Turtinga loterija.
Kviečiame visus apsilankyti. Įėji

mas 3 doleriai.
Sydnejaus pensininkų klubo

valdyba

KERAMIKA - PIEŠINIAI -
FOTOGRAFIJOS

Spalio 29 dieną, šeštadienį - spalio 
30 dieną, sekmadienį, nuo 10 iki 6 
valandos vakaro 18 Western Ave., 
North Manly.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

MELBOURNE
EVANGELIKŲ ŽINIAI

Pranešame visiems Melbourne ir 
apylinkėse gyvenantiems evangeli
kams, kad sekmadienį, lapkričio 6 
dieną, 2 vai., Lietuvių namuose Erred 
St., North Melbourne, Bendruomenės 
kambaryje bus trnsliuojamos pamaldos 
iš Čikagos Tėviškės bažnyčios. Kuni
go Dumpio įvedimo proga, pamokslą 
sakys kunigas Žilinskas.

Pamaldos gerai įrašytos, su varpais 
ir giesmėmis, kurios yra* gautos iš 
Čikagos per U. Vilkienę gyvenančią 
Adelaidėje.

Maloniai kviečiame visus evangeli
kus su svečiais atvykti išklausyti šių 
puikių pamaldų.

A. Baltrukonienė

Melbourne Socialinės Globos Mote
rų Draugijos valdyba praneša, kad 
lapkričio 13 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
po pietų Lietuvių namų moterų 
seklyčioje rengiama kavutė - popietė.

Popietėje pašnekėsią! apie moters 
kultūrinį gyvenimą Lietuvoje. Kvie
čiame visas Draugijos nares, rėmėjas 
ir prijaučiančias dalyvauti šioje po
pietėje.

Draugijos valdybos sekretorė

Prelatas P. ButkusGeelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba

a o o o e e d o s aoo sos poooooo o pppoopo a o

Pradžia 7.30
Bus įdomi programa - 

kaimiškas, paprastas.
Kaina 5 doleriai asmeniui, vaikams iki 12^1 
Laukiame atvykstant.

Perku ir parduodu Lietuvos ir viso pasaulio pašto ženklus. Ženklų 
albumus ir kolekcijas.

Kreiptis į - Leonas Markauskas, 63 Fromelles Avenue, Seaforth 
2092, N.S.W., arba vakarais skambinti telefonu (02) 946994.D

Kviečiame i

29 dieną, šeštadienį Lietuvių namuose,

psirengimas -

Mūsų Pa si o g ė
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