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TARYBOS SUVAŽIAVIMO 
UŽDAROMASIS ŽODIS

Gerbiami, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininke dr. V. Bieliaus
kai, Australijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininke d. Baltutiene, naujai 
išrinkti j Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybą, kolegos 
prezidiumo nariai V. Neverauskai, J. 
Stačiūnai ir tarybos nariai, po dviejų 
su puse dienos intensyvaus darbo, 
diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis, 
padarytų išvadų bei nutarimų priar
tėjome prie tarybos suvažiavimo 
pabaigos.

Pirmiausiai norėčiau visos tarybos 
vardu padėkoti dr. V. Bieliauskui ir dr. 
A. Statkevičiui už apsilankymą, 
iškeltas mintis ir gyvu žodžiu pasida
linant savo pergyvenimais, patirtimi 
bei patarimais ateities veiklai šiuo 
labai svarbiu laikotarpiu mūsų Tėvy
nei Lietuvai. Šis apsilankymas pratur
tino suvažiavimą ir suteikė jam 
neeilinio įvykio prasmę mūsų išeivijos 
gyvenime. Tuo pačiu buvo nepaprastai

Lietuvių Dienų Dainų šventės metu Adelaidės miesto Rotušėje, bendram visos Australijos vyrų, moterų ir vaikų 
chorui diriguoja Genovaitė Vasiliauskienė.

džiugu ir prasminga išgirsti gyvu 
žodžiu perduodamus pranešimus apie
dabarties įvykius Lietuvoje iš atvyku
sio S. Kašio. Tai istorinis įvykis mūsų 
bendruomenės gyvenime.

Dėkoju už glaudų bendradarbiavi
mą savo kolegoms prezidiumo na
riams, o mandatų ir rezoliucijų 
komisijoms bei sekretoriatui už jų 
atliktą darbą. Taip pat visiems 
techniškiems padėjėjams bei šio 
suvažiavimo ruošėjams priklauso visų 
padėka. Ypatinga padėka priklauso 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenei už 
priėmimą ir vaišingumą visų Lietuvių 
Dienų bei Sporto žaidynių dalyviams, 
atliekant geras vaišingų lietuvių 
šeimininkų pareigas. Adelaidės Lietu
vių Sąjungos ir Katalikų centro 
administracijoms už leidimą pasinau
doti patalpomis bei sąlygų suvažiavi
mo renginiams pravesti sudarymą, 
visų vardu tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

bet ir visai mūsų Tautai.
Nenorėčiau užbaigti ir uždaryti 

suvažiavimą neatkreipęs dėmesio į 
Krašto valdybos dviejų metų intensy
vaus ir reikšmingo darbo. Taip pat yra 
reikalinga ir prasminga paminėti visų 
Bendruomenių bei Seniūnijų valdybų 
ir kitų veiksnių tautinį, kultūrinį, 
politinį, visuomeninį darbą. Visiems 
šiems darbuotojams priklauso visų 
mūsų pagarba ir padėka. Tenka tik 
palinkėti, kad ir toliau jie nepavargtų 
ir tęstų šį prasmingą darbą.

Tarybos nariams dėkoju už aktyvų 
dalyvavimą, atvirus ir tvirtus pasisa
kymus, iškeltas mintis, konstruktyvią 
kritiką ir linkiu, kad ateityje nepa
vargtume ir būtume objektyvūs savo 
mintyse bei pasisakymuose su vienu 
pagrindiniu tikslu priešakyje - laisve 
ir nepriklausomybe Lietuvai.

sekančiose Lietuvių Dienose Mel
bourne.

*Ačiū visiems. U ždarau šį suvažiavi
mą su mintimi, kad mūsų darbai ir 
jėgos yra skiriamos Tėvynei Lietuvai. 
Tautos Himnas.

A. P. Šimkus
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos pirmininkas
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LIETUVOS TAUTINIO
JAUNIMO SĄJUNGOS 

“JAUNOJI LIETUVAu 
LEIDINYS

Kaune, nuo 1988.X1.18

Jaunimo SąjungosESTAS
Atėjo mūsų apsisprendimo valanda.
Šiandien turime pasirinkti - būti laisva tauta ar blaškytis juodžiausiomis XX 

amžiaus Europos istorijos nupintose kolonializmo pančiuose.
Jaunoji Lietuva turi apsispręsti: augti ar nykti, gyventi ar merdėti. Šventą 

apsisprendimo teisę vėl taikosi atimti didžiavalstybinis šovinizmas.
Mūsų tautos ateitis tai, ką šiandien kuriame savo protuose ir širdyse.
Mūsų ateitis - nepriklausoma, demokratiniais pagrindais tvarkoma 

LIETUVOS VALSTYBĖ kaip būtina sąlyga tautai gyventi ir kurti.
Nepriklausoma, neutrali Lietuva kartu su kitomis Baltijos valstybėmis būtų 

žymus įnašas į Europos ir pasaulio saugumą.
Laisvo Lietuvių tautos apsisprendimo garantija ir istorinio teisingumo 

atstatymas yra Tarybų Sąjungos tarptautinio prestižo reikalas.
Mes negalime remtis trumparegišku politiniu atsargumu, dviprasmiška 

suvereniteto sąmprata ir klastinga federalizmo politika. Tai dar kartą 
patvirtino pastaruoju metu išryškėjęs respublikų ir centrinės valdžios 
interesų susikirtimas svarstant Konstitucijos pakeitimus.

Nekurkime šviesios ateities iliuzijų imperijos sienose.
Tegul mus vienija ryžtas ir valia kelyje į NAUJĄJĄ LIETUVĄ.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
A.L.B. Krašto Tarybos atstovų dvidešimt pirmosios sesijos suvažiavime 
Adelaidėje, 1988 metų gruodžio 29-31 dienomis. Iš kairės: dr. K. Zdanius, V. 
Koženiauskienė, V. Ališauskas, P.L.B. valdybos pirmininkas dr. V. Bieliauskas, 
J. Rūbas, A. Kramiiius ir A.L.B. Garbės narys J. Lapšys.

Lietuvių Dienų komitetui bei III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
komitetams priklauso visos Australi
jos lietuvių pagarba už darbą ir ryžtą 
šiuos reikšmingus įvykius įgyvendi
nant, ne tik Australijos lietuviams,

Naujai išrinktai Krašto valdybai 
linkiu sėkmės ateities darbuose ir 
neabejoju, kad mes visi padėsime ir 
bendradarbiausime su Jumis pagal 
savo išgales ir sugebėjimus. Primenu, 
kad už dviejų metų susitiksime

Širvintose buvo gražus paminklas 
kovų už Lietuvos nepriklausomybę 
aukų atminimui. Autorius - skulpto
rius R. Antinis. Stalinizmo laikais 
paminklas vieną naktį buvo nugriau
tas. Kampanijos organizatorius ir 
vadovas - Juozas Veličkas. Gyvena 
Širvintų rajone. Griovė Vilhelmas 
Naina, Markevičius, Rakauskas, Ši- 
nauskas. Dabar jie neprisipažįsta kur 
paminklą padėjo.

Valdžios nutarimu Lietuvoje suda
ryta komisija, "žudymų 1941 ir 
vėlesniais metais, įvykiams tirti". 
Respublikos prokuratūroje jau iškelta 
viena baudžiamoji byla dėl nusikalti
mų padarytų 1941 metais birželio 25 
- 25 dienomis Rainių miške. Kitos 
komisijos turi ištirti žudymus tuo pat 
laiku Pravieniškėse, Panevėžyje ir 
kitose Lietuvos vietose.
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DI DYSIS

Žinoma, grynai iš tarptautinio 
teisingumo bei humanistinio požiūrio 
tenka tik pritarti, kad po II Pasaulinio 
karo buvo teisiamas karo pradininkas. 
Hitleris ir jo artimieji bendradarbiai, 
remiami vokiečių nacionalsocialistų 
partijos, neabejotinai buvo karo 
pradininkai, tuo pačiu ir didžiausi 
nusikaltėliai žmoniškumui. Esmini 
klausimą čia sukelia TSRS diktato
riaus Stalino atstovo dalyvavimas 
Niurnberge 1945 - 46 metais teisėjų 
kėdėse.

Pirmiausiai dėl tos pačios Vokieti
jos padėties. Ji pradėjo karą niekieno 
neprovokuojama. Versalio, sutarties, 
kuri buvo uždėjusi reparacijas ir 
suvaržiusi valstybės suverenitetą, 
Hitleris atsisakė atėjęs i valdžią 1933 
metais. Į demilitarizuotą Reino sritį 
buvo įvesta vokiečių kariuomenė. 
Hitleris ėmėsi ir visai naujų žygių. 
1938 metais okupavo Austriją ir 
įjungė ją į Vokietiją. Miuncheno 
sutartimi 1938 metais vakariečiai 
(anglai, prancūzai, italai), Hitleriui 
reikalaujant, Vokietijai perleido Su
detų kraštą, kuris Austro - Vengrijos 
imperijai subyrėjus, Versalio sutartimi 
buvo atitekęs Čekoslovakijai. Tais 
pačiais metais Vokietija ultimatumo 
keliu iš Lietuvos prisijungė Klaipėdos 
kraštą. Beliko Dancigas ir koridorius, 
valdomas lenkų.

Po ypatingai didelių ir rimtų 
nuolaidų anglai ir prancūzai įsitikino, 
kad niekas negelbsti ir kad Hitleris 
virsta neabejotina grėsme Europai, o 
gal' ir visam pasauliui. Susigriebta ir 
dėl 1936 metų Berlyno - Romos ašies 
sudarymo, į kurį faktiškai buvo 
įsijungusi ir Japonija. Londonas ir 
Paryžius ryžosi patys ruoštis aiškai 
karinei atgrasai, dėl to ir karinei 
sutarčiai su TSRS - pastatyti Vokie
tiją į aiškią dviejų frontų neišvengia
mybę. Mat vokiečių kariniuose 
sluoksniuose buvo labai giliai įsišakni
jusi A. Schlieffeno teorija, kad 
Vokietija niekad negalinti tuo pačiu 
metu kariauti dviejuose frontuose - 
Vakarų ir Rytų. Stalinas padėjo 
Hitleriui įveikti generalinio štabo 
opoziciją.

Anglų - prancūzų delegacijai 1939 
metais tebesant Maskvoje, vokiečiai 
tuo pačiu metu vedė slaptus pasitari
mus su sovietų atstovybe Berlyne. 
Tam, jau gegužės mėnesio 8 dieną 
Stalinas žydų kilmės komisarą užsie
nio reikalams M. Litvinovą pakeitė į 
V. Molotovą. Rugpjūčio 21 dieną 
anglų - prancūzų delegacijai Maskvo
je buvo pranešta, kad tolimesnės 
derybos yra bergždžias reikalas. 
Tariamai tai dėl, lenkams priešinantis, 
anglų - prancūzų nepritarimo sovietų 
reiklalavimui, karo atveju, raudonąją 
armiją įvesti į Lenkiją ir Pabaltijo 
respublikas. Be to, sekančią dieną į 
Maskvą atvyko Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Joachim von Ri- 
bbentropas ir rugpjūčio 23 dieną su V. 
Molotovu pasirašė garsiąją nepuolimo 
sutartį. Iš tiesų, kai sujungsime ją su 
tos pačios dienos ir tų pačių žmonių 
pasirašytu slaptu priedu, tai paaiškės, 
kad tai buvo ne kas kita kaip vokiečių 
ir sovietų karinio bendradarbiavimo 
sutartis. Priede juk aptariamas Lenki
jos ir Pabaltijo kraštų pasidalinimas. 
Antrame paragrafe sakoma: "Lenkijai 
priklausančių plotų teritorinio ir 
politinio pertvarkymo atveju, žemės 
tenkančios Vokietijos ir TSRS įtakai, 
turi apytikriai rubežiuotis Narvos, 
V išloš ir Sanos upių linija." Pirmame 
paragrafe nusakytas Pabaltijo respub
likų pasidalinimas. Besarabiją, esan
čią Rumunijos valdžioje, vokiečiai 
perleidžia sovietams. Tokiu būdu,

KARO NUSIKALTĖLIS

Adolfas Vaičaitis, iliustracija iš pasakų ciklo..

apsidraudęs rytuose, Hitleris rugsė
jo 1 dieną pradėjo karą su Lenkija, 
rizikuodamas tuo iššaukti Prancūzijos 
ir Anglijos reakcijas, kadangi pasta
rosios buvo pasiskelbę, karo atveju, 
remti Lenkiją. Tačiau, Hitleris tikėjo
si sudoroti Lenkiją per labai trumpą 
laiką (kas ir atsitiko) ir visas jėgas 
nukreipti vien tik į vakarinį frontą, 
kol čia pasipriešinimas dar nebus 
spėjęs susiorganizuoti. Jei visa kas čia 
aprašyta, nelaikytina Stalino kariniu 
talkinimu, tai kokiu kitu vardu galima 
būtų pavadinti tokį elgesį?

Stalinas pirmaisiais karo metais 
(nuo 1939. rugsėjo 1 d. iki 1941. 
birželio 22 d.) tiesiog bendradarbiavo 
su Hitleriu. Vokiečiams mušant Len
kiją, rugsėjo mėnesio 17 dieną, pagal 

■ Molotovo - Ribbentropo susitarimą 
iš rytų į Lenkijos valdomas žemes 
įžygiavo raudonoji armija. Jai pasida
vė nemažas lenkų karių skaičius, 
kurie buvo internuoti, kaip sovietų 
karo belaisviai. Antrasis slaptas 
Ribbentropo - Molotovo protokolas 
pasirašytas Maskvoje rugsėjo 28 
dieną, kuriame buvo jau smulkiau 
aptartas Lenkijos pasidalinimas, ir 
Pabaltijo respublikų likimas, taigi ir 
visos Lietuvos perleidimas sovietams. 
Pagal šį susitarimą liepos mėnesio 15 - 
16 dienomis sovietai ir okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Per visus 
pirmuosius karo metus Kremlius 
prekiavo su Berlynu - vagonai su 
maisto produktais riedėjo Lietuvos 
geležinkeliais į Rytprūsius.

Stalinas įvedęs raudonąją armiją į 
rytines Lenkijos valdytas žemes ir 
Pabaltijo respublikas, tuoj ėmėsi 
ruoštis ten pravesti, sovietų saugumui 
įprastą, gyventojų valymo akciją. 
Pirmaisiais šios akcijos mėnesiais 
areštuota ir įkalinta be jokių oficialių 
kaltinimų šimtai žmonių. 1941 metų 
birželio pirmoje pusėje buvo imtasi 
masinių areštų ir, sugrūdus į gyvuli
nius vagonus, žmonės su paaugliais ir 
mažamečiais vaikais tapo deportuo
tais į atšiauriausius Arkties bei Sibiro 
rajonus. Tokio likimo susilaukė apie 
150.000 Pabaltijo respublikų ir Lenki
jos valdytų rytinių sričių žmonių. 
Žmogaus galvoje netelpa lenkų be
laisvių (apie 10.000) išžudymas Katy- 

ne, Baltarusijoje, netoli Smolensko. 
Kremlius dar visai netolimoje praeity
je šios kaltės neprisiimdavo, žudynes 
bandydami primesti hitlerininkams. 
Tačiau vokiečiai, 1943 metais užtikę 
Katyno miške išžudytų lenkų masinius 
kapus, buvo pakvietę tarptautinę 
komisiją šiurpiajam radiniui identifi
kuoti. Komisijos priežiūroje buvo 
atkasti 4143 lavonai. Iš drabužiuose 
rastų dokumentų ir laikraščių iškarpų 
nustatyta kai kurių lavonų asmenybės 
ir žuvimo laikas. Toji komisija 1943 
metais balandžio 30 dieną paskelbė 
tyrinėjimo aktą. Po karo 1947 metais 
patys lenkai aiškinosi šį reikalą, 1952 
metais JAV parlamentarų komisija 
ėmėsi to paties. Visų ta pati išvada: 
lenkų belaisvių žudynės įvykdytos 
1940 metų balandžio - gegužės 
mėnesiais, taigi visi metai prieš 
vokiečių žygį į Rytus. Visi vietiniai 
gyventojai baltarusiai apklausinėjami 
be išimties liudijo, kad tai įvykdė 
sovietai. Tokios apimties ir reikšmės 
žudynės, žinoma, tegalėjo įvykti tik 
paties Stalino įsakymu.

Katyno žudynės griauna Stalino 
gynėjų bei jo šalininkų tvirtinimą, kad 
šis 1939 metų sutartimi su vokiečiais 
ir tos sutarties slaptais priedais siekęs 
laimėti laiko sovietų kariniam pasi
ruošimui. šiaip Hitleriu jis nepasitikė
jęs. Jeigu taip būtų buvę, lenkų 
belaisvius, didžioji jų dalis buvo 
karininkai, jis būtų skaitęs karinės ir 
diplomatinės strategijos brangenybe 
ir todėl būtų juos laikęs kaip vaikus už 
pečiaus. Konflikto su Hitleriu atveju, 
aišku, kad jam reikėjo tikėtis virsti 
vakariečių sąjungininku. Tai natūrali 
išdava, kada atsistojama prieš tą patį 
priešą. Išsaugoti lenkų kariai Stalinui 
tuo atveju būtų koziris rankose. 
Vakariečiai juk į karą išėjo (bent jau 
oficialiai) lenkams padėti. Katyno 
žudynės bus suprantamos tik tada, kai 
darysime išvadą, Staliną tikėjus karą 
prieš Hitlerį laimėsiant, o nuošalyje 
išlikus Sovietų Sąjunga išsilaikys 1939 
metų Ribbentropo - Molotovo paktu 
sutartose teritorijose. Žinoma, turėjo 
jis be abejo galvoje, skubiai atstatyti 
ir savajį autoritetą raudonojoje armi
joje (karininkijos "valymo" akcija jo 
prestižą labai sumažino) ir pakelti

ginklavimas!, kad Vakaruose išvargintam Hitleriui 
nei mintis neateitų į galvą atsigręžti Rytų pusėn t. 
y. prieš TSRS.

Šią prielaidą remia ir kiti faktai. TSRS 1939 - 
1941 metais, Stalino gynėjų tariamu laimėtu laiku 
kariniam pasiruošimui prieš vokiečius, nesukūrė 
jokių reikšmingesnių gynybinių užtvarų. Matėme, 
kaip lengvai ir be žymesnių pasipriešinimų 1941 
metais vokiečiai per labai trumpą laiką nužygiavo iki 
Leningrado ir Maskvos pakluonių. Jokių įsitvirtini
mų nebuvo užimtose lenkų valdytose rytinėse 
žemėse ir inkorporuotoje Lietuvos respublikoje. Tų 
sričių inkorporavimo kaip kelio į Rytus, pagal 
Stalino gynėjus, jis siekęs TSRS pozicijai sustiprinti. 
Visa tai tik sovietams įprasti istorijos klastojimai. 
Jeigu kas ir padėjo Stalinui, tai motina gamta su savo 
1941- 42 metų nepaprasto šalčio žiema, ko Hitleris 
nebuvo numatęs ir kam savo kariuomenės nebuvo 
paruošęs. Toji žiema sudarė sąlygas ir Stalino 
"valymais" demoralizuotai karinei vadovybei persi
organizuoti. Na ir tuo pačiu pačiam Stalinui sueiti į 
glaudesnius ryšius su britais bei amerikiečiais 
susilaukiant paramos per Murmanską ir Iraną.

Netenka stebėtis, kad vokiečiams užpuolus 
sovietus, pastarieji vakariečių buvo priimti kaip 
sąjungininkai ir tapo visais būdais remiami. Karui 
laimėti ir velnias priimtinas, taip kartą yra 
išsireiškęs Churchillis.

Kaip gi istorija vertina Staliną? Vakaruose mažai 
apie jį kalbama. Gal gedimas!, kad per daug jam 
nuolaidžiauta? TSRS "tėvo ir didžiojo vado" 
nuvainikavimas, tiesa, prasidėjo 1956 metų XX 
partijos suvažiavime su Chruščiovo perskaitytu 
tekstu. Bet tai ir viskas. Pagrindinis kaltinimas tenka 
asmeninei diktatūrai, į šoną nustumiant politinį 
biurą, dėl areštų bei pačių partiečių išžudymų. 
Sistemoje, kur viskas rėmėsi partijos ir jos vado

neklaidingumu, tai buvo labai drąsus 
žygis. Žinome kas vėliau atsitiko su 
pačiu Chruščiovu. Ar Gorbačiovas bus 
laimingesnis su savo TSRS refor
momis, parodys ateitis. Tikėkim, kad 
taip, kad ir mūsų tauta sulauks 
laimingesnių dienų. Atrodo, kad ir 
sovietijoje įsitikinta marksistinės idė
jos, ypatingai praktikoje, iliuzija. Tik 
viešai apie tai dar nedrįstama 
pasakyti. Vis dar altoriuje tebėra 
Markso ir Lenino statulos. Iki demo
kratijos ir tautų laisvės Kremliui dar 
labai toli. Vis tekalbama tik apie patį 
Gorbačiovą ir jo reformas. Vis tas 
pats vado principas.

A. Zubras

LIETUVOJE
"Moksle Ir Technikoje" skelbiama 

A. Liekio publikacija "Inžinierius, 
mylėjęs Lietuvą" apie Konstantiną 
šakenį.

Baigęs Šiaulių gimnaziją, K. Šake
nis įstoja į Petrapilio universiteto 
Fizikos matematikos fakultetą, kartu 
įsijugdamas į slaptos lietuvių studen
tų draugjos veiklą. Atvykęs 1905 m. 
trumpam į Vilnių, K. Šakenis dirbo 
"Vilniaus Žinių" laikraščio redakci
joje, vėliau - P. Vileišio "Vilijos" 
fabrike projektuotoju, įsijungė į 
lietuvių veiklą. Parengė lietuvišką 
matematikos vadovėlį. 1918 m. dirbo 
Lietuvos susiekimo ministerijos gele
žinkelio valdyboje, o nuo 1927 metų - 
švietimo ministru. Rūpinosi, kad 
Lietuvoje būtų įvestas privalomas 
pradžios mokslas, pradėtos steigti 
amatų mokyklos, pertvarkytos moky
tojų seminarijos. Jo iniciatyva įku
riama Konservatorija, Klaipėdos pre
kybos institutas. Užimdamas tokius 
aukštus postus valstybėje, nepasistatė 
nei nuosavo namo, nei vilos.

1941 m. birželio 14 d. K. Šakenis su 
šeima buvo deportuoti į Sibirą (Beje, 
rinkdamas archyvuose medžiagą apie 
K. šakenį, straipsnio autorius taip ir 
neaptiko nė vieno dokumento, iš kurio 
paaiškėtų, kuo jis nusikalto Lietuvai, 
jos liaudžiai.) Leidimą grįžti į Lietuvą 
šeima gavo tik 1956 metais. Po trejų 
metų K. Šakenis mirė ir buvo 
palaidotas gimtajame Vabalninke.
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SENUOSIUS METUS UŽBAIGIANT

Rašo Jurgis Janušaitis

Štai ir vėl užsklendėme dar 
vienerių metų istorijos lapą. Per Šiuos 
metus tiek išeivijos, tiek pavergtos 
tėvynės lietuvių gyvenime įvyko 
svarbių įvykių, kurie gali turėti 
istorinės reikšmės ir lietuvių tautai.

Paaimanuojame, kad išeivija savo 
veikla menkėjanti, kad net praranda
me kovingumo dvasią, kovojant dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, skundžiamės, 
kad mūsų jaunimas tolsta nuo tautos 
kamieno ir dar daug kitų skundeiių 
banguoja išeivijos gyvenime.

Šalia tų aimanų, turime ir labai 
šviesių pragiedrulių, kurie stipriai 
sušvinta tiek tėvynės, tiek išeivijos 
lietuvių veiklos horizontubse.

Kad mūsų išeivija gyva, kūrybinga, 
nemananti kapituliuoti, rodo ir praė
jusią vasarą Kanadoje vykę Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenių Kraštų 
valdybų suruošti didieji renginiai.

Teko stebėti Jų eigą. Nuostabu kiek 
juose entuziazmo, kiek ateities darbų 
planavimo. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas Toronte buvo 
gausus iš laisvojo pasaulio Bendruo
menių rinktais atstovais. Nestokota ir 
visuomenės dėmesio. Pranešimuose 
buvo užsiminta apie kaip kurių kraštų 
Bendruomenių veiklos menkėjimą. 
Tačiau, JAV, Kanados, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės rodo didelį 
gyvastingumą. Seime išryškėjo dideli 
užsimojimai, labai daug gerų, atliktų 
darbų lietuvybės išlaikyme ir kovoje 
už Lietuvos laisvę. Dedamos pastan
gos, kad visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose lietuvių tautinė gyvybė 
būtų išlaikyta per lituanistinį švieti
mą, kultūrinę veiklą, neaplenkiant ir 
politinių pastangų.

Naujasis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas dr. A. Razma su Lietuvių 
Fondo vadovybe. Iš kairės: St. Baras, M. Remienė, A. Steponavičienė ir dr. A. 
Razma

Kultūros kongresas taip pat apėmė 
viso laisvojo pasaulio lietuvių veiklą. 
Keliasdešimt referentų dalyvavo 
svarstybose, buvo paliestos visos 
gyvybinės lietuvių kultūrinės veiklos 
sritys išeivijoje.

Sekant Kultūros kongreso eigą, 
buvo aiškiai matomos Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pastangos rūpintis 
savąja spauda, radijo programomis, 
literatūra, menu, lituanistiniu švieti
mu, kūrėjų parama ir kitomis sritimis. 
Svarstybose vyravo ne tik nuopelnų, 
pasiekimų iškėlimas, bet ir realiai 

žvelgta ir kritiškai įvertinta mūsų 
visuomenė bendrai - kultūrinė veikla, 
paieškota naujų veiklos kelių.

0 Aštuntoji Tautinių šokių šventė, 
sutraukusi iš viso laisvojo pasaulio virš 
penkiasdešimt Tautinių šokių an
samblių ir virš dviejų tūkstančių 
šokėjų. Savo apimtimi tai buvo pats 
didžiausias mūsų tautinės kultūros 
lobių demonstravimo triumfas. 0 kiek 
čia gražiausio jaunimo, o kiek šiai 
šventei paruošti darbo įdėjo šokio 
vadovai ir vadovės! Tenka pasi
džiaugti, kad šiuos renginius ruošiant, 
stipriai suglaudė gretas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenių Krašto 
valdybos. Tiems renginiams buvo 
sudaryti bendri komitetai, bendrai 
buvo telkiamos lėšos, dirbta su 
didžiule atyda ir į šių renginių 
paruošimo darbą įjungta labai didelis 
skaičius aktyviųjų bendruomenininkų. 
Tad visi renginiai, dėka sutartinio 
darbo, švytėjo nuostabiai geru organi
zuotumu ir programų turtingumu, kur 
nebuvo užmiršta ir kitos mūsų 
kultūrinio gyvenimo apraiškos. Rengi
nių metu vyko geras teatro spektak
lis, geri koncertai, meno parodos ir t. 
t.

Kai visa tai stebi, jauti, kad 
lietuviškoji išeivija po Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės ir Kraštų Ben
druomenių sparnu, yra didelė jėga, 
galinti sėkmingai pajudinti visas 
gyvenimo sritis.

Būtina prisiminti ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresą Australijoje. 
Čia su pagarba minime visus Australi
jos lietuvius - tiek senus tiek ir 
jaunus, sugebėjusius VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą pravesti 

su tokia plačia programa, pravesti 
sėkmingai, sutelkti dideles lėšų sumas 
ir dar didelį pelną palikti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei.

Žinoma kongresui ruošėsi ir kiti 
kraštai. Petį prirėmė JAV, Kanados 
lietuviai ir jaunimas. Visa tai liudija 
apie didelį lietuviškojo jaunimo ryžtą, 
sumanumą ir organizuotumą. Mūsų 
jaunimas savo įnašą yra atidavęs 
visose srityse, o gruodžio mėnesį 
Adelaidėje įvykusiose Pasaulio Lietuj 
vių Jaunimo Sporto žaidynėse pade
monstravo ir savo lietuvišką sportinę

jėgą.
Šie metai buvo darbingi ir mūsų 

veiksniams. VLIKO seimas vyko 
Bostone. Amerikos Lietuvių Taryba 
sulėkė Čikagon į savo metinę konfe
renciją. Nestokota įvairių renginių 
didžiosiose ir mažesnėse lietuvių 
kolonijose. Sėkmingai praėjo Daytona 
Beach, Floridoje ruoštas ALT Sąjun
gos seimas, palietęs mūsų gyvenimo 
aktualijas.

Politiniai veiksniai, kaip VLIKAS ir 
ALTA, įskaitant ir Lietuvių Bendruo
menę dėjo pastangas, kad mūsų 
pavergtos tėvynės problemos nebūtų 
užmirštos didžiųjų politinių veikėjų 
tarpe. Suprantama, sunkus tai kelias, 
bet dėtos sveikintinos pastangos.

Pasikeitus Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybų vadovybėms, 
atrodo, kad iš Bendruomenės vadovų 
pusės nestokos geros valios bendra
darbiaujant su VLIKUI, bandant 
suderinti politinę veiklą, ko iki šiol, 
kaip žinoma, stokota. Tokia kryptimi 
eina naujas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas dr. Vytautas

NAUJI VEJAI ŠIAURĖS 
AMERIKOS POLITIKOJE

Prezidento Reagano pareiškimas, 
kad Amerika pradės tiosioginius 
pasitarimus su Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacija, maloniai nustebino visą 
pasaulį ir ne tiek jau maloniai pačius 
žydus, kurie negali suprasti, kaip 
Vašingtono valdžia išdrįso tai padary
ti. Iki šiol Amerikos politikos princi
pas buvo paklusniai sekti Izraelio ir 
krašto žydų mažumos nurodymus. Ar 
tai nereiškia Vašingtono politinio 
savystovumo pradžios? Ar tai tik 
įvykęs nesusipratimas, sunku pasaky
ti. Visiems, tik gal ne tiek patiems 
amerikiečiams, gerai žinoma, kad 
žydai Šiaurės Amerikoje "savo ranko
se turi ekonominę ir politinę galią", 
kaip prieš porą metų pranešė savo 
tautiečiams vyriausias Australijos 
žydų vadas. Jis nemelavo. Amerikos 
bankai, net ir Centrinis, Wall gatvės 
akcijų biznis, kainavęs bilijoninius 
nuostolius Amerikos ir viso pasaulio 
taupytojams, vidaus ir užsienio preky
ba randasi šitos mažumos kontrolėje.

Nenuostabu, kad valdžia turi skai
tytis su šitokia jėga. Todėl, berods, 
gal nebuvo nei vieno Amerikos - 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministrų ar prezidentų susitikimo, 
kuriuose pirmoje vietoje nebūtų 
svarstyta žydų emigracijos iš Sovietų 
Sąjungos klausimai, tarytum tai būtų 
svarbiausia pasaulio problema. Mas
kva puikiai mokėjo išnaudoti šitą 
Amerikos silpnybę. Už išleidžiamų 
emigrantų skaičiaus padidinimą rei
kalaudavo ir gaudavo sau naudingų, 
bet pačiai Amerikai žalingų nuolaidų 
ir išvengdavo jai nemalonių kalbų 
apie Rytų Europos padėtį. Gi Pabalti
jo klausimas iš viso nebuvo minimas, 
kad neužrūstinti Maskvos, kuri galėtų 
ko gero sumažinti žydų emigrantų 
skaičių.

Vašingtonas dažnai apsijuokdavo 
viso pasaulio akyse, kai Jungtinėse 
Tautose paskelbdavo "veto" rezoliu
cijoms teisingai smerkiančioms Izrae
lio tarptautinius nusikaltimus. Dėl 
tokios padėties ypatingai nukentėjo 
palestiniečiai. Nėra dienos, kad nebū
tų užmuštų tik todėl, kad pasyviai 
priešinasi Izraelio ir jų žemių 
okupacijai. Žmonės žiauriai mušami, 
žudomi ir jų namai sulyginami su žeme 
jau ne vieneri metai. Izraelis vietoje 
to, kad pasitraukti iš okupuotų 
teritorijų, toliau tebetęsia savo 
žiaurias akcijas ir net bombarduoja 
arabų miestus ir kaimus, žinodamas, 
jog nėra ko bijotis, kadangi visada turi

Bieliauskas ir naujasis JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma.

Tikėkime, kad išeivijos veikla 
tvirtės, kad politiniai ėjimai bus 
sėkmingesni.

Lietuva, lietuvių tauta visai neti
kėtai sujudo, kėlėsi laisvesniam, 
nepriklausomam gyvenimui. Tautos 
sąjūdis nuostabus. Tauta likusi po 
vergijos letena, po žiauriausių žu
dymų Stalino epochoje, liko kovinga ir 
gyva. Tad dabar kaip tik laikas ir 
išeivijos veiklą suderinti su tautos 
kova.

Šiame trumpame reportaže palietė
me tik pačius esmingiausius įvykius. 
Jie rodo išeivijos gyvastingumą ir 
didįjį ryžtą. Svarbu, kad ir ateities 
metai būtų kūrybingi, sutartinio 
darbo, gražaus visų sugyvenimo 
metai. Visiems tėvynainiams ir tėvy
nėje ir išeivijoje telieka palinkėti 
didžiosios išminties siekiant Lietuvai 
didžiojo tikslo - laisvės ir išeivijos 
išlikimo. Laimingų Naujųjų 1989 
metų.

galingosios Šiaurės Amerikos besąly
ginį užtarimą.

Vašingtonas amerikiečiams leidžia 
suprasti, kad šios vienašališkos politi
kos Izraelio naudai laikomasi, kad 
paremti žydų valstybę, kaip vienintelį 
tikros demokratijos kraštą Artimuo
siuose Rytuose, kuris saugo Amerikos 
interesus šioje strategiškai svarbioje 
zonoje. Faktiškai tokia politika iššau
kė arabų šalių pasipiktinimą, su kurių 
nuomone nesiskaityti sunku, kadangi 
jų rankose yra Vakarų pasaulio 
industrinei pramonei gyvybiškai svar
būs didžiuliai naftos telkiniai. Kaip 
kurie arabų kraštai tokie, kaip 
pavyzdžiui Sirija iš viso pradėjo 
ieškoti pagalbos net Sovietų Sąjungo
je. Tokių šalių tikslas, ginklų gavimas 
iš Maskvos, apsigynimui nuo agresy
viojo Izraelio. 0 aplamai ta pati žydų 
valstybė siekia kuo glaudesnių ryšių 
su Maskva ir konflikto atveju, vargu 
ar stotų Amerikos pusėn prieš Rusiją. 
Taigi, toks aiškinimas, kaip kad 
Amerikos palaikymas Izraelio tary
tum jų pačių užtarėjo, nėra pagrįstas 
faktais ir yra skirtas pačių amerikię- 
čių klaidinimui. Tiesą pasakius, Ame
rikos žydų mažuma kontroliuoja 
kongresą ir senatą, o tokiu būdu ir 
krašto valdymo monopolį laiko savo 
rankose. Kad vos penkių milijonų 
mažuma galėjo pasiekti tai, ko 
nepasiekia Amerikos juodukai ar 
ispanai, kurių Amerikoje yra net po 
aštuonis kartus daugiau, kaltas ne 
vien tik krašto kapitalo laikymas savo 
rankose, bet ir mokėjimas panaudoti jį 
savo interesams. Izraelis iš Amerikos 
gauna kasmetinę 3000 milijonų dole
rių paramą. Menką jos dalį - 3 
milijonus siunčia atgal į Ameriką, 
jiems tinkamų kandidatų parinkimui į 
kongresą ir senatą, skirdami jiems po 
80.000 - 100.000 dolerių rinkiminių 
kampanijų pravedimui. Patekę į kon
gresą ar senatą, šie kandidatai Jaučia 
pareigą balsuoti už įstatymus, kurie 
palankūs jų geradariams žydams. 
Tokiu būdu ši mažuma dominuoja 
krašto politiniame gyvenime. Turint 
kapitalą, kongresą, senatą ir dar 
spaudą, televiziją - krašto kontrolė 
yra absoliuti. Jeigu atsiranda kas 
viešai išdrįsta iškelti šį klausimą, tuoj 
pat apšaukiamas antisemitu ir jo 
karjera baigta. Net paties prezidento 
Reagano šalininkas ir draugas prarado

Nukelta į 5 pusi.
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ATVIRAS LAIŠKAS AUSTRALUOS 
L I ETŲ VI A1VIS

JIE SUMAINĖ ŽIEDELIUS

Mieli, Australijoje gyvenantys Tė
vynainiai,

keliaudamas Šiemet po Jūsų gražų 
ir turtingą kraštą Adelaidėje, Melbur
ne, Sidnėjuje, Brisbane ir kitur, 
susitikimuose su ten gyvenančiais 
lietuviais jaučiau Jūsų domėjimąsi ir 
rūpesti Tėvyne Lietuva, visur paty
riau Jūsų lietuvišką svetingumą ir 
vaisingumą. Nuoširdžiai ačiū Jums už 
tai.

Per pastarąjį pusmetį Lietuvoje 
įvyko daug pasikeitimų. Vėl suplaz
dėjo virS Gedimino pilies ir kitur 
tautinė trispalvė, iškilmėse skamba 
Tautinė giesmė, laisviau atsikvėpėme 
ir prakalbome. Gruodžio 24, devintą 
Kūčių vakaro valandą, visi geros 
valios Atgimstančios Lietuvos žmo
nės, užgesinę Šviesas, languose pasta
tysime degančias žvakes, ir susėdę 
mąstysime, kad esame atbundanti, 
susitelkusi, suvereniteto siekianti 
tauta. Tamsa mūsų namuose simboli
zuos padėtį, kurioje esame. Žvakių 
liepsna simbolizuos mūsų Viltį ir 
Ryžtą siekti savarankiško gyvenimo. 
Ir mūsų tikėjimą, kad mes atgausime 
savo šventas Teises. Ir tai, kad mūsų 
siekimas yra doras. To nori, to sieks 
vieninga Tautos Valia. Su šiomis 
mintimis į Lietuvos žmones kreipėsi 
gruodžio 4 dieną Sąjūdžio Seimo 
sesijos delegatai.

Kūčių vakarą prie žvakės šviesos,

LAIŠKAI IŠ

Aš esu baigusi Lietuvos Žemės Ūkio 
akademiją ir jau veik 20 metų dirbu 
Žemdirbystės institute Vokės filiale 
(įsikūrusiame prie Vilniaus, Trakų 
Vokėje).

Labai norėčiau bendrauti su Aus
tralijos lietuviais - agrarininkais. 
Girdėjau, kad Australijoje yra net 
bandymų stotis pavadinta Lietuvos 
vardu, ar tiesa? Jokių kontaktų su 
minėto mokslinio tyrimo įstaiga ar 
kitomis agrarinio pobūdžio organiza
cijomis neturiu.

Tiesa, 1986 metais buvau gavusi 
kvietimą atvykti į Sydnejų į IV 
pasaulio lubininkų konferenciją (4 th 
International Lupin Conference). De
ja, nuvykti nebuvo galimybių.

Lietuvoje šiuo metu vyksta daug 
gražių permainų, todėl darosi realios 
bendravimo galimybės tarp tautiečių 
išblaškytų po visą pasaulį. Prašau, 
atsiliepkite.

Su pagarba Vanda Maselytė - 
Žekonienė,

Lithuania, Vilnius 232051, 
Čarno gt. 18 - 9

"THE AUST R A
Ką tik išleista enciklopedija anglų 

kalba "The Australian People" yra 
verta paminėti mūsų spaudoje todėl, 
kad joje telpa ir aprašymai apie 
lietuvių etninės grupės istoriją šiame 
krašte, mūsų žmonių prisidėjimas prie 
Australijos meno, sporto ir bendros 
kultūros praturtinimo. Ši enciklopedi
ja dabar bus pagrindiniu moksliniu 
veikalu universitetuose ir mokyklose, 
kuris suteiks objektyvias žinias apie 
lietuvius Australijoje ir apie mūsų 
tautos ir valstybės istoriją. Tuo yra 
ištaisyta nemaloni klaida pasirodžiusi 
vienoje knygelėje, kuri iki šiol buvo 
vienintelis žinių šaltinis apie lietuvius 
Australijoje.

Enciklopedijoje yra ir paskutinio 
gyventojų surašymo duomenys. Pagal 
juos 1986 metais Australijoje gyveno 
Lietuvoje gimę 5.346 asmenys iš 
atvykusių 9.906 1948 - 1951 metų 
laikotarpyje.^ Jie buvo pasiskirstę 
sekančiai: 1.772 gyveno Viktorijoje, 
"Mūsų Pastogė" N r.3 1989.1.23 pusi

Naujametinę susikaupimo naktį min
tyse vėl aplankysiu Jus, Mielos 
Tautietės ir Gerbiami Tautiečiai. 
Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems 
sveikatos, ilgų metų, geros kloties 
Jūsų darbuose ir sumanymuose Jūsų 
šeimų, Australijos ir tėvynės Lietuvos 
labui. Vardan tos Lietuvos, vardan 
mūsų ir Jūsų laisvės, težydi tarp mūsų 
susiklausymas ir vienybė.

Pagarbiai - Gediminas Ilgūnas 
Atgimstančios Lietuvos Sąjūdžio 

Seimo narys
Lietuva, Jonava, 1988 gruodžio 8 d.

LI ETŲ VOS

Mano pavardė Jankauskas Jonas- 
Petras, esu Vilniaus Universiteto 
Medicinos fakulteto fizinio auklėjimo 
katedros docentas, pedagogikos 
mokslų kandidatas. Pagrindinė mano 
dėstoma disciplina universitete yra 
gydomoji kūno kultūra ir susilpnintos 
sveikatos studentų fizinis lavinimas.

Mokslinio tiriamojo darbo kryptis: 
vaikų, paauglių, studentų ir moterų 
fizinio lavinimo ir sporto problemos, 
studentų kūno kultūros ir sporto 
klausimai.

Aš norėčiau bendradarbiauti su 
tautiečiais, keistis patirtimi, literatū
ra, programomis, keistis stažuotėmis 
per Vilniaus universitetą su kurios 
nors šalies mokykla ar mokyklomis 
arba privačiais kanalais.

Apie mūsuose šiandienines sąlygas 
ir galimybes atsakyčiau laiškuose.

Su didele viltimi ir gilia pagarba 
Jonas - Petras Jankauskas, 
Lituania, Vilnius 232056, 

Viršuliškių gt. 11-10

LIAN REORLE"
1.669 - N.S.W., 939 - Pietų Australi
joje, 365 - Vakarų Australijoje, 136 - 
A.C.T. ir 106 - Tasmanijoje. Kalban
čių lietuvių kalba buvo dar mažiau: 
Viktorijoje jų buvo 1.548, N.S.W. - 
1.229, kitur - panašūs skaičiai kaip ir 
gimusių Lietuvoje.

Šio 1000 puslapių veikalo vyr. 
redaktorius yra dr. James Jupp dėstęs 
politinius mokslus Anglijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados ir 
Melbourne universitetuose. Jis griež
tai prižiūrėjo, kad būtų prisilaikoma 
mokslinio objektyvumo ir, atrodo, ta 
pasiekė. Enciklopedija pardavinėjama 
Australijoje, Anglijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje, "Angus - Robertson 
Publishers" knygų parduotuvėse. Kai
na 79 doleriai. Veikalas, kuris liks 
amžinas čia buvusių lietuvių pamink
las, vertas jį turėti mūsų didesnėse 
skaityklose. Lietuvių skyrių parašė 
dr. Jonas Kunca.

M. Ž.

Nauja šeima Sydnejuje, tai Antanas 
Lašaitis ir Margaret Appleton.

Antanas, kurį dažnas gali matyti 
"Kovo" krepšininkų tarpe, mėgo šią 
sporto šaką jau nuo mažų dienų. 
Baigęs gimnaziją, studijavo toliau, 
tačiau norint baigti mokslą su sportu 
kuriam laikui teko išsiskirti. Dveji 
mokslo metai baigti gerais pažymiais 
ir teliko dar vieneri, kol Antanui bus 
įteiktas diplomas ligonių slaugymo 
darbui.

Besimokydamas Antanas susipažino 
su mokslo drauge Margaret. Ir 
pereitais metais gruodžio mėnesio 17 
dieną Antanas su Margaret atšoko 
savo vestuves. Bažnytinės vestuvių 
apeigos vyko Springwood St. Columbas 
bažnyčioje, po to tame pačiame 
Springwood. jaunosios tėvelių sodybo
je įvyko vestuvinė puota. Lietuvišku 
papročiu jaunuosius po bažnyčios 
pasitiko tėvai su duona ir druska. 
Antano mama vestuvėse dalyvavu
siems svečiams paaiškino šios tradici
jos prasmę, kas svečių buvo labai 
maloniai priimta. Vestuvinėje puotoje 
dalyvavo virš šimto svečių, kurių veik 
pusė buvo lietuviai. Vaišių metu grojo 
styginis kvartetas, bet netrūko ir 
lietuviškų dainų.

ATŠVENTĖ 1OO METU!

Redakcija iš Pietų Afrikos gavo laišką, kuriame pranešama, kad gruodžio 14 
dieną atvykus draugei iš Sydnejaus ir vietinių slaugos namų tarnautojų tarpe, 
Morta Šaparaitė - Steponienė atšventė savo 100-ąjį gimtadienį.

Būtų nepaprastai gražu, jeigu mūsų ilgaamžė tautietė Pietų Afrikoje 
gimtadienio proga, būtų pasveikinta ir mūsų laiškais: M. Steponienė, St. 
Annes home. Box 289 Edenvale 1610, South Africa.

Redaktoriaus vardu gautas "Svajo
nių Aidų" sveikinimas išsiųstas pake
lyje iš Hamburgo į Olandiją, kuriame 
rašoma: "Svajonių Aidų" vardu 
siunčiu Jums ir visiems "Mūsų 
Pastogės" skaitytojams Kalėdinius 
sveikinimus ir linkiu linksmai sutikti 
Naujus Metus. Mes labai džiaugėmės, 
kad gastroliuojant po visą pasaulį,

Antanas n* Margaret Lašaičiai

Jaunieji iš po vestuvinės kelionės 
sugrįžo į gražųjį Springwood, kur 
laikinai išsimuomavę namą, gyvens kol 
baigs savo studijas. 0 po to, kaip pats 
Antanas sako - "pasaulis mūsų".

Linkime Antanui ir Margaretai ilgų 
ir laimingų gyvenimo metų, o taip pat 
nepamiršti krepšinio ir "Kovo".

Kovietis

galėjome nors ir sutrumpinta progra
ma dainuoti Kaune, Vilniuje kartu su 
rock grupe "Foje", koncerto pabaigo
je mes visi kartu giedojome LIETU
VOS HIMNĄ ir laikėme iškėlę 
lietuvišką vėliavą, kurią patys atsive- 
žėme. Atvirutė pirkta Vilniuje. Su
diev.

Zita Prašmutaitė
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NAUJI VĖJAI ŠIAURĖS 
AMERIKOS POLITIKOJE

Atkelta iš 3 pusi.

savo vietą parašęs tiesą apie Ameri
kos karo nusikaltėlių gaudymo užkuli
sius ir neteisybes. Štai tokią galių turi 
Amerikoje žydų mažuma!

Kad prezidentas Reaganas davė 
(sakymą pradėti kalbėtis su Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija prieš žydų 
norą, yra didelis netikėtumas dauge
liui. Izraelis neturi jokių pasitarimų 
dėl atsitraukimo iš užimtų teritorijų, 
kurias galvojo amžinai prijungti prie 
Izraelio valstybės, kaip jie tvirtina

DI DŽIU O J AM

Lietuvių Dienos Adelaidėje, kaip 
niekada buvo išgarsintos, ir mes 
Petrho lietuviai, nežiūrint taip tolimos 
ir varginančios kelionės, pilni entu
ziazmo ryžomės jose dalyvauti.

Atvykę Adelaidėn, prieglobstį su 
visais patogumais ir dėmesiu radome 

• D. ir St. Urnevičių sodyboje.
Tarybos suvažiavime šiais metais 

net keturi atstovavo lietuvius iš 
Pertho. Tai Pertho Apylinkės pirmi
ninkas kunigas dr. A. Savickis, V. 
Radzivanas, M. Lingienė ir B. Steckis. 
I Lietuvių dienas atvežėme ir 
daininkų sekstetą, kuriam vadovavo 
kunigas dr. A. Savickis ir su kuriuo 
seksteto sudėtyje dainavo P. Čeka
nauskas, J. Norvilas, B. Steckis, V.
Radzivanas ir G. Radzivanas. Muziką B. Steckis

Lietuvių Dienų atidarymo eisenoje. Iš dešinės: P. Nagys neša Sydnejaus 
L.K.V.S. "Ramovės” vėliavą, su Petrbo L.K.V.S. "Ramovės" vėliava eina V. 
Radzivanas, paskui juos eisenoje B. Steckis ir kiti ramovėnai iš Pertho.

PATAISYT AS K AR O NUSIKALTĖLIŲ

ĮSTATYMAS (1987)

Šio įstatymo projektas buvo pra
vestas parlamente gruodžio antroje 
pusėje gana nepaprastomis aplinkybė
mis, kadangi debatus pradedant sena
te, beveik tuo pačiu metu buvo įneštos 
įstatymo projekto pataisos.

Nereikia būti ciniku, kad įspėti, 
kokios priežastys paskatino vyriausy
bę skubiai griebtis iniciatyvos pra
stumti šį įstatymą. Australai juristai, 
teisininkų organizacijos bei akademi
kai vis garsiau kėlė abejones ir 
protestus. Ypatingai darbiečių vy
riausybę privertė susirūpinti spaudos 
atskleisti viešosios opinijos apklau
sinėjimo duomenys, parodę, kad žmo
nių nuomonė atsisuka prieš įstatymą.

Atsakydami į gana neįtikinančią 
teisingumo ministro kalbą, kurioje jis 
paskelbė daug paskutiniu momentu 
įneštų ~ įstatymo projekto pataisų, 
opozicijos kalbėtojai nesibaigiančiu 

"pagal biblinę teisę"... Kadangi žydų 
valstybė faktiškai yra išlaikoma 
Šiaurės Amerikos tiek pinigais, tiek 
pačiais moderniškiausiais ginklais, 
pavojaus aliarmo varpai nuskambėjo 
per visą pasaulio žydiją. Ar pajėgs ši 
mažuma dabar sutvarkyti jau bai
giantį savo mandatą Amerikos prezi
dentą, kad jis atitaisytų šitą tiesiog 
revoliucinį krašto politikos posūkį, dar 
sunku pasakyti. 0 gal amerikiečiai jau ' 
pradeda galų gale save išlaisvinti?

Dr. J. Kunca

DALYVAVĘ

šiems daininkams paruošė muzikas 
Viktoras Skrolys. Katalikų Fede
racijos atstovų suvažiavime Perthą 
atstovavo kunigas dr. A. Savickis ir B. 
Steckis. Mokytojų konferencijoje da
lyvavo Gintaras Radzivanas, L.K.V.S. 
"Ramovės" suvažiavime B. Steckis.

Viskas praėjo Adelaidėje puikiai, 
viskas paliko geriausius įspūdžius, gal 
tik išskyrus Naujų Metų balių, kurio 
nenorime nei minėti nei prisiminti. 
Esame dėkingi visiems Adelaidės 
lietuviams taip gražiai suruošusiems 
Australijos Lietuvių Dienas. Namo 
sugrįžome linksmi, patenkinti pilni 
puikiausių įspūdžių, pajaunėję, naujai 
pasisėmę tautinio pasididžiavimo ir 
meilės.

sriautu pradėjo gerai informuotą ir 
kartais tiesiog triuškinantį įstatymo 
puolimą. Visgi galutinis rezultatas 
buvo nulemtas Australijos Demokratų 
partijos senatorių, kurie balsavo už 
įstatymą, visai ne pagal savo charak
terį, tuo padarydami sau žalos.

Karo Nusikaltėlių įstatymas nėra 
politinis klausimas - dabar jis jau 
įsigaliojęs šio krašto įstatymas, todėl 
verta su juo susipažinti. Beveik pusę 
šio įstatymo teksto užima pataisos. 
Čia pateikiama trumpa jų santrauka.

Įvadas (Preamble). - Ši įstatymo 
dalis ypač svarbi teisėjų akyse. įvadas 
kalba tik apie imigrantus, atvykusius 
po antrojo pasaulinio karo. Numatoma 
normali kriminalinių teismų procedū
ra. su visomis apkaltintųjų teisių 
apsaugojimo garantijomis, ypatingai 
atsižvelgiant į apkaltinimų sunkumą 
bei į laiką, praėjusį nuo tariamų

nusikaltimų. ;
Okupacija. - į apibrėžimą įeina ir ? 

Latvijos, Lietuvos bei Estijos okupa- 
cija, kaip Molotovo - Ribbentropo įj 
pakto ir jo protokolų išdava. įj

Apribojimas. - įstatymas liečia tik § keŪs’tdkstma^d^io^t7Mt^ b^- 
Australijos piliečius ir gyventojus dėl § džįusįų Prahos šv. Vaclovo aikštėje 
jų veiksmų Europoje tarp 1939.IX.1. N 
ir 1945. V.8. §

M.P.

§

§
i

Pabaltiečių kovai už laisvę ir tariamų | 
karo nusikaltėlių klausimais mums| 
palankus parlamento narys ir numaty- 
tas opozicijos užsienio reikalų mi-§ 
nistro pareigoms John Spender Q.C., §

§ likų Sovietų Sąjungoje ginčijamą 
Nagorno - Karabach sritį Maskva 
nusprendė periimti tiesioginiam savo 
administravimui. Tuo tikimasi suma
žinti įtampą tarp šių dviejų respubli
kų. Nagorno - Karabach sritis ir 
toliau formaliai lieka Azerbaidžano 
dalimi.

§

i
§ 
§

Karo nusikaltimo definicija. Tai
a) sunkus nusikaltimas (jei buvo tokiu 
laikytas anuo metu Australijoje, pav. 
žmogžudystė, užmušimas, išprievar
tavimas, pagrobimas ir pan.), kuris 
buvo įvykdytas karo metu, arba
b) sunkus nusikaltimas (nors ir nebuvo
laikomas nusikaltimu tuo metu Aus- * 
traiijoje, bet yra nusikaltimas prieš ? 
žmoniškumą), jei įvykdytas okupacijos | 
metu (pav. persekiojimas ir bandymas s 
sunaikinti rasę, tautą, religiją ir 1.1.).

Kad nusikaltimas būtų skaitomas 
karo nusikaltimu, reikia įrodyti bent įį 
du atskirus, bet panašius bet kokio § 
viršminėto pobūdžio sunkius nusi-§ 
kaitimus (pav. daugeriopą žmogžu- § 
dystę). §

Bausmė. - Maksimali bausmė - § 
kalėjimas iki gyvos galvos. įsakymo^ 
vykdymas - nepateisina nusikaltimo, * 
tačiau gali sušvelninti bausmę.

Kaltinamasis turi būti traukiamas^ 
atsakomybėn valstijoje, kurioje gyve- 
na. |

Teisinė pagalba. - Teikiama Attor- § 
ney General nuožiūra. Jei atsisakoma § 
ją suteikti. Attorney General turi§ 
pasiaiškinti parlamentui. |

Ekstradicija. - Neatsižvelgiant į ? 
bet kokias galiojančias sutartis, f 
ekstradicija galima tik tuo atveju, jei | 
įrodytas "prima facie" pakaitinamu-1 
mas. A

(Australija neturi ekstradicinės § 
sutarties su Sovietų Sąjunga). §

įstatymas numato šiuos svarbius § 
apsigynimo atvejus: §
a) jei gynėjas pristato kokių rimtų § 
įrodymų, kad kaltinamojo veiksmai^ 
yra pateisinami, atsižvelgiant į karo| 
apystovas, tai jau prokuratūros uždą-* 
vinys šiuos įrodymus sugriauti,
b) bylos sulaikymas. Jei gynėjas^ 
pristato rimtų įrodymų, kad tam tikri^ 
nekaltumo įrodymai egzistavo (pav.(į 
liudininkas ar dokumentas), tai teisė-§ 
jas gali sustabdyti bylą, jeigu galimy-§ 
bes apsvarsčius, susidaro nuomonė, § 
kad šių gynybos įrodymų nėra galima^ 
pristatyti dėl praėjusio laiko (pav.^ 
liudininkas jau miręs) ar dėl nuo^ 
gynėjo nepareinančių priežasčių^ 
(pav. liudininkas negali atvykti arba^ 
reikalingo dokumento negalima išgau-^

L. Cox
§

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Čekų policininkai grubiai išvaikė

paminėti dvidešimtąsias Jan Palach 
mirties metines. Daug žmonių areš- 
tuota. Jan Palach 1969 metais sausio 

§ 16 dieną, protestuodamas prieš rusų 
§ invaziją susidegino. Jo mirtis paskati- 
§ no Romo Kalantos ir jo bendraminčių 
§ atvejus.

§ Montenegro respublikos vyriausybė 
j bei kompartijos vadovybė atsistatydi

no, kai apie 50.000 demonstrantų 
apgulė vyriausybės pastatus, reika
laudami valdžios pasitraukimo. Dar 
spalio mėnesį panašus juodkalniečių 
bandymas policiniais metodais buvo 
užgniaužtas. Montenegro tai pati

§ neturtingiausia iš Jugoslavijos respub- 
§ likų.
$

Vietnamas pirmą kartą prisipažino, 
kad šios valstybės valdžios pareigūnai 
rėmė ir organizavo dalį nelegalios 
masinės emigracijos mažais laiveliais 
iš Vietnamo. Iki šiol kaimyninių 
valstybių užuominos šiuo klausimu 
būdavo griežtai atmetamos.

Armėnijos ir Azerbaidžano respub-

Buvęs žiaurus Ugandos diktatorius 
Idi Amin slapta atvyko į Zaire 
valstybę Afrikoje, kuri yra Ugandos 
kaimynystėje. Valdžios pareigūnai 
išsiaiškinę koks svečias atvyko į jų 
šalį, nesėkmingai bando ištremti jį 
atgal į Saudi - Arabiją, kur Idi Amin 
laikėsi nuo 1979 metų. Tačiau arabai 
priimti atgal Idi Amin atsisako.

Palestinos Išlaisvinimo Organizaci
ja paskutiniuoju metu pasiekė visą eilę 
svarbių diplomatinių laimėjimų. Jung
tinės Tautos suteikė Palestinos Išlais
vinimo Organizacijai pilną stebėtojo 
statusą "Palestinos" vardu. Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija teisėmis 
susilygina su Vatikanu, Šveicarija, 
Monaco bei abiem Korėjomis, kurios 
taip pat Jungtinių Tautų Organiza
cijoje yra tik stebėtojais.

Panašų statusą "Palestina" gavo ir 
Saugumo Taryboje.

Paskutinis laimėjimas - britų kabi
neto nario atvykimas į Tunisą 
pasitarimams su palestiniečių (PLO) 
vadais.

Bangladeše susidūrė du keleiviniai 
traukiniai. Tai viena iš didžiausių 
katastrofų Bangladeše, joje užmušta 
apie du šimtai žmonių, virš tūkstančio 
sužeista. Ši nelaimė įvyko praėjus vos 
penkioms dienoms po naujos signalų 
sistemos įrengimo.

Sovietai pradėjo smarkesnę savo 
karinių pajėgų evakuaciją iš Afganis
tano. Nutrūko jų pasitarimai su 
laisvės kovotojais dėl bendros vyriau
sybės sudarymo. Sovietai iš Afganis
tano žada pasitraukti iki vasario 15 
dienos.

Lenkijos kompartijos vadovybė ne
susitaria, ar leisti veikti Solidarumo 
unijai. Politbiuras nori susitarti su L. 
Valensa, bet tam priešinasi dauguma 
centrinio komiteto narių.
Mūsų Pastogė" Nr.3 1989.1.23 pusl.5
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S IP'O IRT AS
III PASAULIO LIETUVIU SPORTO 

ŽAIDYNĖS ADELAIDĖJE
Tuoj pat po oficialaus atidarymo,, 

sekė pirmosios rungtynės, kuriose 
Susitiko Lietuvos ir Čikagos "Lituani- 
ca* krepšininkai. Žaidimas pradžioje 
buvo gana lėtas, jautėsi abieju 
komandų jaudinimasis, trūko greičio, 
trūko metimų. Pirmasis puslaikis 
baigėsi 23:20 "Lltuanicos" naudai. 
Tačiau antrąjame puslaikyje, po 
trenerio R. Sarguno instrukcijų, 
Lietuvos krepšininkai perima žaidimo 
iniciatyvą į savo rankas. Jau pačiose 
pirmose puslaikio minutėse lygina 
rezultatą, (gyja taškų persvarą ir ją 
išlaiko iki paties žaidimo pabaigos. 
Pirmosios šventės rungtynės baigėsi 
rezultatu 55:47 Lietuvos sportininkų 
naudai. Reikia pastebėti, kad didžioji 
salės žiūrovų dalis smarkiai palaikė 
Lietuvos krepšininkus.

Antrąsias atidarymo dienos rungty
nes žaidė Australijos lietuvių rinktinė 
su Toronto "Vytim". Šiame susitikime 
australiečial parodė labai gražų ir 
gerą žaidimą, tiesiog nustebindami 
visus žiūrovus. Pirmąjį puslaikį jie 
laimėjo rezultatu 22:17 ir rungtynes 
45:36. Daugelio žiūrovų nuomone 
australiečial (treneris P. Andriejūnas) 
nesiskyrė nuo pirmųjų dviejų koman
dų, ką vėliau jie ir per visas žaidynes 
Įrodė.

Pri ė mi mas
Pirmosios žaidynių dienos vakare, 

Adelaidės Katalikų Centre (vyko 
žaidynių atžymėjimas ir Lietuvos 
Tautinės Olimpiados. 50 - ties metų 
sukakties paminėjimas. Čia dalyvavo 
visi I Tautinės Olimpiados dalyviai, 
vadovai ir kviestiniai svečiai. Gražiai 
išpuoštoje salėje* prie atskirų stalų 
susėdo virš dviejų šimtų susirinkusių. 
Daug pažįstamų, daug matytų ir 
žinomų veidų iš Amerikos, Kanados, 
Lietuvos ir Australijos. Iškilmingąją 
vakaro dali pradėjo J.IJonavičius, 
sakydamas, kad šio priėmimo tiksiąs 
yra atžymėti šios šventės pradžią ir 
50-ties metų Tautinės Olimpiados 
jubiliejų, o taip pat ir padėkoti 
visiems prisidėjusiems prie šios šven
tės rengimo. Po sveikinimo, J. Jonavi- 
čius susirinkusiems pristatė I - jų 
žaidynių Toronte vadovą Pr. Bernec- 
ką ir II - jų žaidynių vadovą V. 
Adamkų negalėjusi atvykti, V. 
Grybauską, paminėdamas, kad jeigu 
mes dažniau matysime Lietuvos 
sportininkus savo tarpe, tai mūsų 
sporto lygis vėl labai pakils. Minutės 
atsistojimu buvo pagerbti visi mirę ir 
žuvę I - sios Olimpiados dalyviai, po 
to-šventėje esantiems veteranams ir 
tuo pačiu šios olimpiados dalyviams 
buvo įteikti 50-ties metų atminimo 
medaliai su specialiais raštais.

7 Svečių olimpiečių tarpe buvo 
ypatingas svečias, tai Danutė Vitar- 
taitė - Ruzgienė iš Lietuvos. Ji buvo 
to meto garsioji Lietuvos sportininkė, 
olimpiadoje laimėjusi 8 medalius 
įvairiose sporto šakose. Be sportinin
kų, atminimo medalius gavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
dr. V. Bieliauskas, Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkė D. Baltutienė, Amerikos 
sportininkų vadovas V. Grybauskas, 
per kurį medalis buvo perduotas ir 
ŠALFAŠ pirmininkui V. Adamkui, 
Lietuvos sportininkų vadovui A. 
Poviliūnui, per jį perduodant ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.3 1989.1.23 pusi.

Lietuvos Sporto komiteto pirmininkas 
Zigmas Motiekaitis

Lietuvos Sporto Komiteto pirmininkui 
Z. Motlekaičiui, I šventės Totonte 
vadovui Pr. Bemeckui ir Amerikos 
sporto darbuotojui R. Dirveniui.

Gražiu žodžiu sportininkus pasvei
kino Pasaulio ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkai, Lietuvos 
sportininkų vadovas A. Poviliūnas 
pasakė, kad ir Kauno halėje susirinko 
5000 žmonių minia, paminėti buvusią 
Tautinę Olimpiadą ir ši diena tiek čia, 
tiek ir Lietuvoje yra istorinė. Jis 
nuoširdžiai padėkojo visiems Austra
lijos lietuviams už tokį puikų priėmi
mą, pabrėždamas, kad jie čia jaučiasi, 
kaip savi pas savus. Po savo kalbos A. 
Poviliūnas įteikė J. Jonavičiui Lietu
vos gintaro, I Pasaulio Lietuvių 
Sporto šventės vadovui P. Berneckui 
už šventės organizavimą Toronte, V. 
Grybauskui ir dr. V. Bieliauskui 
atminimo dovanas. Australijos Lietu
vių Sporto knygomis buvo apdovanoti 
A. Poviliūnas, treneris R. Sargūnas, 
speciali laikraščio "Sportas" kores
pondentė R. Griniūtė ir D. Vitartaitė
- Ruzgienė.

Visų I - sios Tautinės Olimpiados 
dalyvių vardu padėkos žodį tarė D. 
Vitartaitė - Ruzgienė, pabrėžusi, kad 
mes visi kur tik bebūtume, turime 
labai artimai bendradarbiauti, pabai
goje tarusi "Iki pasimatymo Lietuvo
je!". Oficialiosios dalies baigiamąjį 
žodį tarė R. Dirvenis iš Čikagos. Visą 
taip puikią minėjimo programą vedė 
sporto darbuotojas ir veteranas iš 
Adelaidės A. Skiparis. Vaišių stalus 
palaiminus kunigui J. Petraičiui ir J. 
Jonavičiui pakėlus tostą už visus 
pasaulyje esančius I - sios Tautinės 
Olimpiados dalyvius, pobūvis tęsėsi 
labai jaukioje ir draugiškoje nuotaiko
je, daugeliui sušildant širdis prisiminus 
sportines jaunystės dienas.

Tą patį vakarą jaunimas turėjo 
susipažinimo vakarą prie "disco" 
muzikos, kai vyresnieji tuo metu 
dalyvavo Lietuvių Dienų Literatūros 
ir Meno vakare.

KREPŠĮ NIS
Pirmąsias jau pirmąją dieną rungty

nes žaidė Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė su Čikagos "Lituanica", 
kurios baigėsi rezultatu 55:47 sporti
ninkų iš Lietuvos naudai. Daugiausiai 
taškų savo komandai pelnė L. 
Kvedaravičius - 17 ir A. Jakubauskas
- 14, Čikagos "Lituanicai" daugiau
siai taškų pelnė P. Stukas - 15 ir A. 
Nemantas - 11. Antrąsias tos pačios 
dienos varžybas, po labai gražaus 
žaidimo laimėjo Australijos vyrų 
rinktinė, rezultatu 45:36 nugalėjusi 
Toronto "Vytį". Australijos lietuvių 
rinktinei daugiausiai taškų pelnė 
sydnejiškis A. Svaldenis.

Sekančiomis dienomis iki pusfina
lių, rungtynių rezultatai buvo sekan
tys: Sydnejaus "Kovas"- mišri ber
niukų 25:32, vyrų CIevelando "Žai
bas" - Detroito "Kovas" 52:71, 
moterų Adelaidės "Vytis" - Sydne
jaus "Kovas" 25:37, vyrų Niujorko 
"A.K." - Adelaidės "Vytis" 63:45, 
jaunių Niujorko "A.K." - Čikagos 
"Neris" 39:46, vyrų Australijos 
rinktinė - Pertho "Tauras" 74:41, 
berniukų mišri - Adelaidės I 19:40, 
vyrų Toronto "Vytis" - CIevelando 
"Žaibas" 67:49, moterų Sydnejaus 
"Kovas" -ŠALFASS (Šiaurės Ameri
ka) 25:30, vyrai Lietuva - Niujorko 
"A.K." 50:51.

Gruodžio 28 dieną. Moterų mišri - 
ŠALFASS 14:36, vyrai Detroito 
"Kovas" - Pertho "Tauras" 55:44, 
jauniai Niujorko "A.K." - Melbourno 
"Varpas" 50:33, vyrai Melbourno 
"Varpas" - Adelaidės "Vytis" 38:58, 
moterys Sydnejaus "Kovas" - mergi
nų mišri 37:25, vyrai Australijos 
lietuvių rinktinė - CIevelando "Žai
bas" 69:33, jauniai Čikagos "Neris" - 
mišri "Vyties" 75:28, vyrai Niujorko 
"A.K." - Čikagos "Lituanica" 38:32, 
moterys ŠALFASS - Adelaidės "Vy
tis" 41:31, vyrai Toronto "Vytis" - 
Detroito "Kovas" 51:45, jauniai 
Niujorko "A.K." - Sydnejaus " Kovas" 
47:35, vyrai Lietuva - Melbourno 
"Varpas" 98:29.

Gruodžio 29 dieną. Moterys Adelai
dės "Vytis" - Adelaidės mišri 28:32, 
vyrai CIevelando "Žaibas" - Petrho 
"Tauras" 95:57, jauniai Čikagos 
"Neris" - Melbourno "Varpas" 96:45, 
vyrai Čikagos "Lituanica" - Adelai
dės "Vytis" 48:41, jauniai Niujorko 
"A.K." - "Vytis" mišri 42:24, vyrai 
Niujorko "A.K." - Melbourno "Var
pas" 93:58, moterys ŠALFASS - 
"Vytis" mišri 39:24, vyrai Toronto 
"Vytis" - Petrhas 75:30, jauniai 
Čikagos "Neris" - Sydnejaus "Kovas" 
86:40, vyrai Lietuva - Adelaidės 
"Vytis" 84:37, moterys Sydnejaus 
"Kovas" - Adelaidės "Vytis" 34:46.

Gruodžio 30 dieną. Vyrų I-sios 
grupės nugalėtojai Torontas žaidė su 
II-sios grupės antrąją vietą laimėju
siais Niujorko krepšininkais ir savo 
susitikimą baigė rezultatu 37:40, vyrų 
II-sios grupės laimėtojai Lietuva su 
II-sios grupės laimėtojais Australijos 
lietuvių rinktine 44:42. Lietuvai 
daugiausiai po 13 taškų įmetė L. 
Kvedaravičius ir E. Bublys, Australi
jos komandai A. Svaldenis 12 taškų ir 
W. Stanwix 11 taškų. Moterų rungty
nėse dėl 3-čios ir 4-tos vietų žaidė 
mišri komanda su Sydnejaus "Kovu", 
laimėjo mišrioji komanda. Vyrų žai
dynėse dėl 3-čios ir 4-tos vietų žaidė 
Toronto "Vytis" ir Australijos rinkti
nė. Šiose rungtynėse kanadiečiai 
parodė ypatingai gražų susižaidimą, 
ko anksčiau visoje komandoje trūko, 
jie laimėjo rezultatu 48:36. Daugiau
siai taškų Toronto krepšininkams 
įmetė J. Karpis - 20, P. Simonaitis ir 
R. Karpis po 8 taškus. Australijos 
rinktinėje daugiausiai taškų pelnė W.

SPORTI NINKU PADĖKA

Svečių priėmimo komitetas, kartu 
su sporto klubo "Kovas" valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Sydnejaus Lietuvių 
klubo vadovybei už leidimą pasinau
doti klubo patalpomis ir įdėtas 
pastangas priimant sportininkus 
vyskstančius į III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes Adelaidėje. Kartu 
dėkojame klubo virtuvės vedėjai G. 
Kasperaitienei ir visam jos personalui 
už suteiktą paramą. Nuoširdus spor
tiškas ačiū visiems Sydnejaus lietu
viams, priėmusiems pas save atvyku
sius svečius ir pasirūpinusiais jų

Stanwix - 13, A. Svaldenis - 10 ir D. 
Stanwix - 6.

Finaliniame vyrų krepšinio susitiki
me žaidė Lietuva su Niujorko "A.K.". 
Pirmąjį šių komandų susitikimą pra
džioje buvo laimėjusi Niujorko ko
manda rezultatu 51:50. Per šias 
rungtynes neuždengiamas Niujorko 
aukštaūgis centro puolėjas A. Šimkus 
turintis 207 cm. ūgį, savo komandai 
įmetė 30 taškų., šios baigiamosios 
pirmenybių rungtynės sutraukė labai 
daug žiūrovų, visiems buvo įdomu 
savo akimis pamatyti, kas gi taps 
nugalėtoju. Rungtynes pradega Niu
jorkas, jų aukštasis A. Šimkus 
pavojingas priešininkas, nors dengia jį 
net du Lietuvos žaidėjai. Jis įmeta 10 
taškų. Tačiau Lietuvos komanda šį 
kartą žaidžia jau daug kiečiau, daro 
kelis gražius perėmimus su keliais 
puikiais tritaškiais metimais ir pirmąjį 
puslaikį laimi rezultatu 31:22. Antrą
jame puslaikyje Niujorkui bandant 
lyginti taškų skirtumą, atkakli kova 
prasideda jau nuo pačių pirmųjų 
žaidimo minučių. Vėl A. Šimkus 
tiesiog nesulaikomas, įmeta 14 taškų. 
Lietuvos krepšininkai neatsilieka ir 
nors šį puslaikį pralaimi rezultatu 
24:28, tačiau rungtynių galutinis 
rezultatas 55:50 Lietuvos naudai. 
Taip Lietuvos krepšininkai pelno vyrų 
krepšinio aukso medalį. Lietuvai 
taškus pelnė: Kvedaravičius 13, A. 
Jakubauskas 9, G. Makevičius 11, V. 
Jankūnas ir E. Bublys po 8, G. 
Bačinskas 6, D. Giedraitis ir T. 
Stumbrys taškų ne įmetė. Niujorko 
"A.K." komandai taškus pelnė: A. 

Šimkus 24, C. Schaefer 11, K. Winslow 
ir P. Tomey po 5, V. Milukas 3, P. 
Birutis 2, J. Milukas, M. Rohme, V. 
K ežys ir K. Kazokas taškų neįmetė.

Paskutiniąją gruodžio 31 dieną 
jauniai žaidė dėl 3-čios ir 4-tos 
vietos, kur susitiko Sydnejaus "Ko
vas" prieš mišrią komandą^ Labai 
gražiai sužaidę koviečiai pasiekė 
pelnytą pergalę rezultatu 57:40, tuo 
laimėdami ir žaidynių bronzos medalį. 
Kalbant apie jaunių varžybas, reikia 
būtinai pasakyti, kad mūsų Australijos 
jauniai buvo imtinai tik iki 18 - kos 
metų, kai tuo tarpu svečių jauniai iš 
užsienio suvažiavo iki 21 metų 
imtinai. Tai aikštėje koviečius darė 
silpnesniais, turėjo reikšmės jų rezul
tatui būtent fizinis priešininkų prana
šumas, nors reikia pripažinti, kad ne 
kartą sydnejiškiai žaidė nepalygina
mai techniškiau, žaidė kovingai, 
atkakliai. Sydnejaus "Kovui" taškus 
pelnė: P. Šumskas 16, S. Ankus 15, M. 
Žvirblis ir P. Vaičiurgis po 13. 
Komandoje taip pat žaidė A. Bieri, P. 
Gustafson, P. ir E. Vaičiurgiai, D. 
Staitis ir P. Šliogeris. Mišrioje 
komandoje žaidė ir taškus pelnė: P. 
D augai is 22, E. Starinskas 7, P. 
Stankūnas 4, A. Šmitas, J. Valaitis ir 
R. Mališauskas po 2, P. Aras 1. Taip 
pat žaidė G. Lylė, B. Katauskas ir T. 
Arns- Antanas Laukaitis

Tęsinys sekančiame numeryje.

transpotu, o taip pat ir visiems 
sportininkų bičiuliams, kurie taip 
gražiai parėmė mus materialiai ir tai 
įgalino dar geriau visus svečius priimti 
Sydnejuje.

Gaila tik, kad Lietuvos sportininkai 
negalėjo apsilankyti mūsų mieste, 
kadangi jų bilietai buvo be sustojimo 
Sydnejuje.

Su geriausiais Naujametiniais lin
kėjimais.

Svečių priėmimo komitetas ir 
sporto klubo "Kovas" valdyba

J
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Dalis Sydnejaus lietuvių dalyvavusių Lietuvių Dienose Adelaidėje neturėdami 
deguonies kaukių, nutarė apleisti Naujų Metų balių ir išsinuomavę patalpas 
susibūrė džiaugsmingai sutikti Naujuosius Metus.

AUSTRALIJOS LIETUVIU PAMINKLO STATYMO 
ORGANIZAVIMO KOMITETAS

(/.Martišius, J.Kovalskis, Eva Kubbos, &r.9.Vingilis.

Įrašai ant paminklo

tegul r/—.•* 'vos
DEGA MUSU, ŠIROYSE

SYDNEJUJE
Sydnejuje sausio 15 dieną savo bute rastas miręs Edvardas Slonskis.

A. A.
GRAŽINAI PETRAUSKIENEI

mirus, jos vyrui Leonui, dukterims Kristinai ir Jūratei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana ir Jurgis Karpavičiai
Laura ir Jeronimas Belkai

G R AŽI N AI 
STRI MAI T YTEI-PETRAUSKIENEI

mirus, jos vyrui Liukai, dukroms ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime.

Jadvyga ir Alfas Viliūnai
su šeima

PA DEKA

Mūsų mylimai mamytei Julijai Ivinskienei mirus, dėkojame kunigui 
P. Martūzui už atlaikytas šv. Mišias ir atliktas laidotuvių apeigas. Taip 
pat esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
dalyvavusiems laidotuvėse bei pareiškusiems užuojautas asmeniškai ar 
per spaudą.

Liūdinti dukra Nemira ir šeima

VIETOJ GELIU 

pagerbdamas 
A. A. 

EDVARDĄ OLUBĄ

15 dolerių auką skiriu "Mūsų Pastogei".

S. Augustavičius, Tasmanija

Australijos Lietuvių Paminklo Statymo organizacinio komiteto finansinis 
pranešimas .

Iki 1.12.1988 paminklo statymui yra surinkta 38.187.09 dolerių, Įskaitant 
palūkanas iki 1.7.1988 ir Canbberos Lietuvių klubo nerąžinama paskola 
sumoje 8.000,00 dolerių.

Išlaidos:
Skulptūros išliejimas ----- <--A- ..........
Paminklo Įrašai
Skulptūros patikrinimas
Skulptūros modelio pervežimas iš Adelaidės
Skulptorės kelionių išlaidos
Skulptūros projektas
Aukų vajaus išlaidos
The Hon. Ros Kelly dovanų išlaidos
Krašto valdybos pirmininkės kelionė Į atidarymą
Sydnejaus Tautinių šokių grupės kelionės išlaidos
Priėmimo išlaidos Canbberos klubui
J. K ov aiškio Įvairios išlaidos Canberroje (dar neatsiskaityta) 
Reprezentacinės išlaidos Canberroje 
Įvairios smulkios išlaidos 
Banko mokesčiai

Likutis 8.515,79 doleriai.

Atžymėti skulptūros pastatymą yra 
ruošiamas leidinys. Jo apimtis: skulp
tūros prasmė, trumpa Lietuvos istori
ja, lietuviai Australijoje, skulptorės 
biografija ir visų aukotojų pavardės. 
Šią knygą redaguoja Elena Jonaitienė 
ir Eva Kubbos. Aukotojų sąrašą 
sudaro 545 pavardės ir 20 organizaci
jų. Leidinys bus spalvotas.

Užbaigus finansinę apyskaitą, visi 
dokumentai bus pateikti Australijos

A. A.
GRAŽINAI BET R AUSKI E NEI

mirus, jos vyrui dr. Liukai Petrauskui ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Ada ir Vytautas Mickevičiai

A. A.
GRAŽINAI PETRAUSKIENEI

mirus, skausme ir liūdesyje likusius vyrą Leoną ir dukteris nuoširdžiai 
užjaučiame.

V. Šneideris ir V. Rauličkis

20.000,00 
1.003,61 

370,66 
500,00 
806,00 

4.000,00 
494,53 
141,55 
182,00 
200,00 
600,00 

1.000,00 
158,90 
194,82 
21,36

Iš viso:29.673,43 
Lietuvių Bendruomenės Kontrolės 
komisijai patikrinti. Galutinė apyskai
ta bus paskelbta spaudoje.

Komiteto vardu dėkoju skulptorei 
Ievai Pocienei už gražų meno kūrinį, 
aukotojams už gausias aukas ir 
visiems prisidėjuslėms prie šio istori
nio projekto Įvykdymo.

Dr. B. Vingilis 
Komiteto narys lėšoms telkti

Sužinojus apie A. A. Gražinos Petrauskienės mirtį, labai nuliūdau.
Prisimindama ilgus metus trukusį Jos glaudų ir nuoširdų 

bendradarbiavimą S.L.M.S.G. Draugijos valdyboje, kur kartu 
rūpinomės draugijos reikalais ir Lietuvių Sodyba, negaliu įsivaizduoti, 
kad mes Jos netekome. Ji buvo šviesi ir nuoširdi asmenybė!

Gavus iš Jos pasveikinimą su laiškeliu praėjusioms šventėms, 
tikėjausi neužilgo atvykus, Sydnejuje sueiti ir kaip dažnai 
pasidalindavom mintimis, bet deja! Negailestinga mirtis išplėšė Ją iš 
mūsų tarpo.

Su apgailestavimu reiškiu nuoširdžią užuojautą vyrui Liukai ir 
šeimai kartu ir moterų draugijos valdybai ir patikėtinėms netekus 
mūsų bendradarbės mielos A. A. Gražinos.

Ramybė Jai, tegul ilsisi Viešpaties Dievo prieglobstyje.
Ona Baužienė B.E.M.

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
1ZRAĖLIS PAVYZDYS

Taip mes matome, kad busimasis 
mokinimas žmonių pasitaisyti prasidės 
iš širdies. Šita pamoka prasidės su: 
"Pagerbimas Viešpaties yra išminties 
pradžia." (Pat. 9:10) Viena iš 
didžiausių kliūčių šių dienų moksli
nime, yra neturėjimas šitos pradinės 
išminties, ir tai veda žmogų Į 
pasipūtimą, išdidumą ir nepasiten
kinimą. Karalystei tvarkant žmonių 
reikalus kiekvienas geras ir naudingas 
darbas bus gerai pradėtas ir pasek
mingai atliktas.

Joks atpirktosios padermės sutvė
rimas nebus peržemas dieviškąja! 
malonei pasiekti. Jo visagalingos ir 
palaimintos Karalystės veikimu nė 
vienas iš nuodėmės sugadintųjų nebus 
kritęs taip žemai, kad meilingoji 
Dievo ranka nebegalėtu pasiekti ir 
išgelbėti krauju nupirktąsias sielas; 
joki nežinojimo ir prietarų tamsybė 
žmonių širdyse nebus taip tiršta, kad 
dieviškosios tiesos ir meilės šviesa 
negalėtu juos apšviesti ir suteikti 
jiems naujosios dienos džiaugsmo ir 
linksmybės ir duoti jiems progos 
parodyti paklusnią ir dalyvauti dieviš

kose palaimose. Nebus ligos, kurį 
galėtų užpulti ir gadinti žmogaus 
kūną. Didysis Gydytojas tikrai ir 
pilnai išgydys visus. Jp Karalystėje 
nebus jokių sudarkytų kūnų, baisingų 
arba perpilnų arba turinčių bereika
lingų sąnarių, arba protiškai silpnų: 
visi bus pilniausiai išgydyti ir ištobu
linti.

VISI IŠEIS IŠ KAPŲ
Garbingasis atsteigimo darbas, ku

ris bus pradėtas nuo gyvųjų tautų, 
paskiau pasieks visas mirties miegu 
užmigusias žemės gimines; nes ateina 
valanda, ir ištiktųjų yra nebetoli, 
kurioje visi, kurie yra kapuose, išgirs 
žmogaus Sūnaus baisą ir išeis: - 
"mirtis ir Hades (kapai) atidavė savo 
mirusiuosius." (Jono 5:28,29; Apr.- 
20:13) Taip pat ir Gogo kariuomenės 
ir Izraėlio nusidėjėliai, kurie žuvo 
didžiosios dienos kovoje, tinkamu 
metu išeis iš kapų; ne kaip nesuval
domos ir naikinančios kariuomenės, 
bet atsikels kaip sudraustos ir 
gailestaujančios ypatos; ir jų veidai 
bus apdengti gėda ir sumišimu; bet ir 
jiems bus parodytas pasigailėjimas ir 
suteikta proga sugrįžti į pagarbą ir 
dorybę.

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

Mūsų Pastogei 
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO

m a c i j a

P. Armonas
Br. Šidlauskas
J. Krutulis
Z. Tacilauskas
A. Žilys
S. Stropus
A. P. Šurna
B. Šlamanas
S. Kranas
A. Griškauskas
V. Vosylius
S. Augustavičlus
K. Kačinskienė 
F. Borumas

N.S.W. $25
N.S.W. $25
Tasm. $10
N.S.W. $5
N.S.W. $5
Vic. $10
Vic. $5
S.A. $5
N.S.W. $5
N.S.W. $15
N.S.W. $5
Tasm. $10
A.C.T. $5
A.C.T. $5

Naudokitės mūsų paslaugomis kelio
nėse į LIETUVĄ.

Ši kelionė truks 22 dienas iš kurių 
Vilniuje - 5 naktys, Kaune - 4 naktys, 
likusios Varšuvoje ir Berlyne.

Kelionės pradžia birželio mėnesį 26 
dieną, kelionės kaina 4.590 dolerių.

DABAR PATS LAIKAS rūpintis 
dokumentų ruošimu vykstantiems ir 
kviečiantiems. Vykstantiems prane
šame - Kaunas atidarytas užsienio 
turistams.

Iš Lietuvos galite kviesti draugus ir 
gimines.

JEIGU DOMITĖS mašinos pirkimu 
giminėms Lietuvoje, taip pat galite 
kreiptis į mus.

Dėl visų reikalingų dokumentų ir 
informacijos kreipkitės telefonu (02) 
2621144 arba į St. Jūraitj telefonu 
(02) 515658.

SYDNEY: 75 King Street, 3rd Floor.

Tel: 262 1144

Melbourne 6709454, Adelaidėje 
2237544, Brisbanėje 2299716, Perthe 
2934022.

IPIEIRTIHE
L.K.V. Sąjungos "Ramovė" Pertho 

skyriaus korespondencijos būdu buvo 
pravestas balsavimas skyriaus valdo
miesiems organams išrinkti. Iš skyriu
je esančių 14 narių balsavo 11- Pagal 
balsų skaičių į valdybą išrinkti J. 
Norvilas, S. Galiauskas ir A. Klimai
tis. Į Kontrolės komisiją išrinkti: P. 
Pakalniškis ir P. Krutulis.

Balsavusiųjų atsiųstus vokus atida
rė kunigas dr. A. Savickis.

Kol išrinktieji pasiskirstys pareigo
mis, perims inventorių, kasos knygą su 
pajamų - išlaidų bylomis, skyriaus 
valdybos pirmininko pareigas laikinai 
eina Andrius Klimaitis.

A. Klimaitis

SIDNĖJUJE
"SKAUTŲ AIDO" 

PRENUMERATORIAMS

Pranešame, kad Australijoje "Skau
tų Aido" metinę prenumeratą (A. 
6,50 dolerių) galima apmokėti per 
Joną Zinkų, 84 Victor Ave., Picnic 
Point, N.S.W. 2213, iki vasario mėn. 26 
dienos.

Taip pat priimamos "Skautų Aidų" 
skolos ir aukos.

Sydnejaus Skautų Židinys
•

Vėliausiai gauti filmai iš , Lietuvos 
bus rodomi Sydnejaus Lietuvių na
muose Bankstowne, sausio mėnesio 29 
dieną, sekmadienį 2.30 vai po pietų.

Kviečiami visi, kuriuos domina 
vėliausi įvykiai tėvynės persitvarky
me. Įėjimas 2 doleriai, jaunimui veltui.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas"
•

Sydnejaus Lietuvių klubo biblioteka 
praneša, "Pasaulio Lietuvio" skaity
tojams, kad prenumeratos mokestį 
galite sumokėti bibliotekoje.

•
Ieškoma Liuda Papartytė, buvusio 

kapitono, gyvenusio Kaune Liudo 
Paparčio duktė. Ieško Marija Sinkevi
čiūtė - Tamulaitienė gyvenanti 53 
Ostend Ave., Toronto, Ontario, Cana
da M6S IL5 (762 - 8067).

Pranešame, kad šokių repeticijas 
pradėsime vasario mėnesio 5 dieną, 
sekmadienį, 5 vai. po pietų, Lietuvių 
namuose Bankstowne.

Išnuomuojamas kambarys su visais 
patogumais arti geležinkelio stoties, 
Ashfielde. Pageidaujama lietuvio vy
ro. Skambinti redakcijon tel. 7093233.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G ASB O R E> 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. -Iv. nakties.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIŲ. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

Kviečiame prisijungti jaunus ir 
paaugusius. Prieš repeticiją įvyks 
bendras pasitarimas.

"Sūkurio" valdyba

AtELIECUJIRNE
Tik grįžusi iš Australijos Lietuvių 

Dienų Adelaidėje, staiga mirė Eleo
nora Balčiūnienė.

Daugiau apie velionę bus spausdi
nama sekančiame laikraščio numery
je.

Nauji Metai! Nauji Metai!
Ar jau apsimokėjote "Mūsų Pastogės' 
prenumeratą ?

Aukos
BALTIC NEWS

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

"Baltic News" atstovas

"TALKA" Sydnejaus skyrius - $200
Aust. Lietuvių Žmogaus teisėms Ginti
Draugija - $150
G e ne vaite Siefanovič . - $30
F. Borumas - $30
C. Jurskis - $30
T. Amber - $20
E. Baueris - $10

Perku ir parduodu Lietuvos ir viso pasaulio pašto ženklus. Ženklų 
alb’imus ir kolekcijas.

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

0000000000000000000000

Melbourne "Dainos Sambūris" maloniai kviečia visus į Užgavėnių Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija kviečia į

BLYNŲ VAKARĄ
kuris įvyks vasario 7 dieną, antradienį, 7 vai. vakaro, Melbourno 
Lietuvių namuose.
Stalus prašome užsisakyti pas J. Petrašiūnienę, tel. 232 5034 iki 
vasario 5 dienos.

Įėjimas visiems 6 dol., vaikams iki 15 metų 4 dol.

DAINOS SAMBŪRIS

tradicinę Užgavėnių

POPIETĘ
vasario mėnesio 5 dieną, 2 valandą po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne.

Įėjimas 5 doleriai. Vaišinsime blynais, pyragais ir kava.
Bus loterija. Programa apie Užgavėnių papročius ir Užgavėnių 

dainos.
Laukiame visų!

S.L.M.S.G. Draugija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams 825 Užsienyje paprastu paštu 830 N. Zelandijoje oro paštu 840 Užsienyje oro paštu 855

"Mūsų Pastogė" Nr.3 1989.1.23 pusl.8—■ ■—«< ' 1 ” -

8


	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0001
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0002
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0003
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0004
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0005
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0006
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0007
	1989-01-23-MUSU-PASTOGE_0008

