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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Sydnejuje
Pirmajame Australijos Lietuvių Dienų 
Rengimo Komiteto posėdyje vyravo 
nuomonė, kad šiose ALD reikėtų 
daugiau vietos skirti jaunimui. Steng
tasi atskirų renginių vadovais kviesti 
jaunesnius amžiumi, tikintis, kad su 
(gytu patyrimu jie perims iš senstan
čios kartos mūsų bendruomenės 
ateities veiklą.
Be kelių vadovų, tvarkos palaikyme ir 
kituose pagelbiniuose darbuose, ma
tysime irgi daugiau jaunų veidų.

Solistė Rūta Pakštaitė

Mūsų ALD praturtinimui iš JAV 
buvo pakviestos jaunos, bet jau 
menines aukštumas pasiekusios kank
lininkės Auksė ir Mirga Bankaitytės 
ir jauni dainininkai "Harmonijos" 
sąstate. Jie mielai sutiko atvykti ir 
ruošėsi kelionei i kitą Ramiojo 
vandenyno krantą. Viskas atrodė

JAV vyskupų rezoliucija

Lapkričio 12d. WASHINGTON, 
D.C. susirinkę 290 Amerikos katalikų 
vyskupai vienbalsiai priėmė vysk. P. 
Baltakio paruoštą rezoliuciją soli
darumo su Lietuvos kenčiančia- 
kovojančia Bažnyčia.

Artėjant lietuvių tautos krikščio
nybės 600 metų jubiliejui, kuris bus 
švenčiamas 1987 metais, J.A.V. tauti 
nės katalikų konferencijos vyskupai 
nori išreikšti solidarumą su mūsų 
broliais, Lietuvos vyskupais ir tikin
čiaisiais.

Mes maloniai prašome visus J.A.V. 
vyskupijų ordinus 1987 m. birželio 28- 
tą dieną, kurioje ši sukaktis bus 
švenčiama su Šv. Tėvo Mišiomis 
Romoje, paskelbti maldos diena už 
persekiojamą Lietuvos Bažnyčią, su 
pritaikinta tikinčiųjų malda.

Mes kreipiamės į Sovietų vyriau
sybę kad, užlaikant Visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją, 1975 metų 
Helsinkio Baigiamąjį Aktą ir kitus 

gerai, iki buvo prieita, atrodo, prie 
mažai reikšmingų reikalų. Paaiškėjo, 
kad atvykti j Australiją, daininin
kams reikia nugalėti ne vien tik 
finansinius sunkumus, bet ir Įtikinti 
darbdavius, kad 5-kių dienų atostogų 
skrendant i Australiją neužtenka. 
J.A.V. tuo laiku atostogų nėra. 
Žinant ten darbo drausmę ir keliems 
dainininkams neišprašant 2-jų savaič
ių atostogų, "Harmonija" pranešė, 
kad ( Australiją atvykti negalės.

Užjūrio svečių koncertą teko 
perorganizuoti. Programoje liko kank 
lininkės Bankaitytės. Su jomis sutiko 
atvykti jauna, bet jau J.A.V. iškilusi 
solistė Rūta Pakštaitė. To koncerto 
paįvairinimui Įtrauktos vietinės pajė
gos. Tai Sydnejaus moterų folklorinis 
vienetas "Sutartinė". Per savo pirmąjį 
koncertą Sydnejuje "Sutartinė" su
žavėjo klausytojus savo gražiu daina 
vimu, skoningu išsidėstymu scenoje 
ir negirdėtų dainų parinkimu. Mano 
me, kad koncertas bus (domus ir 
aukšto lygio.

Šių ALD atminimui yra padaryti 
specialūs deginto molio medalijonai. 
Jų kūrėjas gyvena Lietuvoje. Medali- 
jonų yra padarytas ribotas kiekis ir jie 
bus pardavinėjami Lietuvių namuose 
nuo gruodžio 26 d., bilietų pardavimo 
valandomis.

Primename, kad Tautinių šokių 
šventei pasibaigus, Lietuvių namuose 
bus ruošiamos vaišės šokėjams. Tuo 
pačiu laiku A.L.J.S. ruošia jaunimui 
pasilinksminimą (disco) Haberfield 
Rowers klube, į kurį galės eiti tik 18 ir 
daugiau metų turintieji jaunuoliai.

ALDRK informacija.

tarptautinius susitarimus, gerbtų lie
tuvių žmogaus teises ir patenkintų 
Lietuvos vyskupų prašymą grąžinti 
religiniam naudojimui Vilniaus ka
tedrą ir šv. Kazimiero bažnyčią 
Vilniuje, sykiu su Taikos Karalienės 
bažnyčia Klaipėdoje.

Mes taip pat kreipiamės į Sovietų 
vyriausybę, kad patenkintų Lietuvos 
vyskupų prašymą leisti atspausdinti 
šv. Rašto naują lietuvišką vertimą.

Rezoliucija priimta vienbalsiai 
1986 lapkričio 12d. Washingtone, D.C.

Lietuvių draugas ir žinomos knygos 
LAND OF C ROSSES autorius Michael 
Bourdeaux, padaręs pranešimą VLIKo 
Seime apie šiuolaikinę Lietuvos Kata
likų Bažnyčios padėt), yra parašęs 
naują knygą anglų kalba: TEN 
GROWING SOVIET CHURCHES.

Lietuvių katalikų Bažnyčiai skirto
je dalyje (146-167 psl.) yra gyvai 
aprašyta tikinčiųjų kova dėl religijos 
laisvės.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
CANBERROJE

" Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
iš kapų milžinų
ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodeli 
iš senovės laikų.

Pagal šiuos mūsų poeto Maironio 
žodžius Canberros ramovėnai pasi
rinko kaip leitmotyvą ir pagal jj 
pravedė 1986 m. Nepriklausomosios 
Lietuvos Kariuomenės Šventės minė
jimą.

Girdėjome lt. V. Biveinio ir lt. S. 
Rato prisiminimus iš nepriklauso
mybės laikų. Tretysis kalbėtojas, tai 
jau šio krašto armijos majoras Algis 
Brūzga. Jo kalba ištisai:

"Dėkoju už man suteiktą progą šio 
minėjimo metu pasidalinti mintimis iš 
mano pergyvenimų apie bendrą padėtį 
Vietname, priešą, supažindinsiu su 
Australijos kariuomenės uždaviniais 
Vietnamo kare ir užbaigsiu savo 
pergyvenimų prisiminimais Vietnamo 
kare 1968-69 metų bėgyje.

Kaip žinote, Vietnamas randasi 
Azijos pietryčiuose, šiaurės rytuose 
yra Kinija, o vakaruose - Laos, 
Cambodija ir tolėliau Thailandas. 
Vietnamo istorijos pradžia - apie 207 
m. prieš Kristų, kada kiniečių karo 
lordas Chao To įkūrė valstybę, 
pavadindamas Nam Viet. Istoriniai 
daviniai rodo, kad toje srityje visą 
laiką vyko karai, kurie kartais 
tęsdavosi net apie 300 metų be 
pertraukos. Paskutinis karas prasidėjo 
1945 m., kada įsteigė komunistų 
partiją Viet - Minh su vadu H o Chi 
Minh. Pašalino imperatorių Bo dai ir 
sukūrė demokratinę respubliką Hanoi 
srityje. Į tai reagavo Vietname 
esantieji prancūzų okupaciniai ka
riuomenės daliniai, pradėdami ka
riauti su komunistais ir nacionalistais 
su tikslu atstatyti senąją padėtį. Taigi 
taip ir prasidėjo praeitasis Vietnamo 
karas, kuris tęsėsi aštuonerius metus - 
iki 1954 metų, kada paskutinė 
prancūzų įgula prie Dien Bien Phu 
pasidavė. Tada Vie tnamas tapo 
padalintas į dvi skirtingai valdomas 
sritis: komunistinė santvarka įvesta 
šiaurinėje krašto dalyje, o pietinėje, 
nacionalistų valdomoje, demokratinė 
santvarka. Ir nuo to laiko, t.y. 1954 m. 
prasidėjo pilietinis karas tarp komu
nistų ir nacionalistų. Neilgai trukus, 
Amerika pradėjo remti nacionalistus 
pietinėje dalyje, siųsdami ginklus ir 
karinius instruktorius. Komunistus 
šiaurinėje krašto dalyje rėmė Sov. 
Rusija ir Kinija. Kaip žinote, tokia 
padėtis greitai vystėsi, įtraukdama 
Ameriką net į atvirą karą su šiaurės 
komunistiniu Vietnamu. Amerika rei
kalavo, kad kraštai, esantieji toje 
sferoje, atsiųstų savo kariuomenės 
dalinius, kad padėtų Pietų Vietnamu! 
kovoti su komunistiniu Šiaurės Viet
namu. 1962 m. Australija pasiuntė, 
taip vadinamą, "Military Aid Forces",
1965 m. Pietų Korėja - 2600 karių,
1966 m. Filipinai - 2000. 1967 m. 
Thailandas taip pat pasiuntė savo 
kariuomenės dalinius. Taip ir išsivystė 
karas, pUna to žodžio prasme.

1968 m. aš buvau pasiųstas į 
Vietnamą. Atvykus kilo klausimas: 
kas yra mūsų priešas? Aš suskirsčiau 
priešą i kelias grupes: Šiaurės 
Vietnamo kariai. Gimę šiaurėje, mirti 
atvykę į pietus, Viet Cong - iš Pietų 
Vietnamo civilių gyventojų, prijau
čiančių komunistams. Prie priešų taip 
pat priskiriu amerikiečių ir australų 
dalį visuomenės su žurnalistais ir 
televizija, palankiai nusiteikusiai ko
munistams. Galutinai - aplinka ir 
klimatas.

MAF (Militar; y Aid Forces) - tai 
instruktoriai kariniam paruošimui. Jie 
buvo paskirstyti į įvairias sritis j Pietų 
Vietnamo karinius dalinius. 1964 m. 
gale pradėjo atvykti pėstininkai ir 
kitų dalinių kariai. Pirmieji batali- 
jonai buvo paskirti į Bien Hoa. 
Australijos kariuomenė gavo tam 
tikrą sritį Phuc Tuy provincijoje. 
Pagrindinę stovyklą įrengė Nui Dat ir 
mažesnę - apie Horseshoe, netoli 
miestelio Dat Do. Štabas buvo 
įsikūręs Saigone, o administracijos 
dalinys gražiame kurorte Vung Tau.

Vientnamo kare nebuvo jokio 
fronto, ir priešas ir mes po visą mums 
skirtą sektorių ieškodavom vieni kitų, 
o susitikę kaudavomės. į Vietnamą 
atvykau su savo pėstininkų batalijonu, 
su kuriuo vykdėme karo veiksmus pusę 
metų. Antrą pusmetį buvau paskirtas 
psichologinio karo kuopos vadu.

Man vadovaujant pėstininkų batali- 
jonui, gaudavome pranešimą iš žval
gybos, kad priešas pasirodė kokioje 
nors vietovėje. Padaręs planą pasiųs- 
davau, pagal uždavinio dydį, būrį ar 
kuopą. Kartais net didesnį dalinį. Jų 
uždavinys buvo: surasti priešą, paimti 
belaisvėn, arba sunaikinti. Tokie 
veiksmai užtrukdavo net keletą die
nų. Jei tokiam daliniui pavykdavo 
gerai atlikti skirtą uždavinį, jis buvo 
siunčiamas į pagrindinę stovyklą 
dviem - trim dienom poilsiui. Po 
poilsio vėl grįždavo į batalijoną.

Kaip anksčiau minėjau, antrą metų 
pusę praleidau vadovaudamas psicho
loginio karo kuopai. Dirbome kaimuo
se, miestuose, o retkarčiais ir 
džiunglėse. Vietnamiečiams rodėm 
propagandines filmas, dalindavom 
spaudą, radijo, net ir televizijos 
aparatus, kad gyventojai sektų mūsų 
vedamą propagandą prieš komunistus. 
Kasdieną, mažiausiai po 3 valandas, 
skraidydavome lėktuvais ar helikop
teriais ir per garsiakalbius skelbda- 
vom propagandą, žiūrėjau į tai gana 
skeptiškai. Vėliau pamačiau, kad tai 
yra reikšminga priemonė priešo mora - 
lei palaužti. Per tuos 6 mėnesius mūsų 
sektoriuje apie 870 priešo karių mūsų 
paklausė ir pasidavė. Grįžęs iš 
Vietnamo karo pradėjau mąstyti, kad 
toksai psichologinio karo vedimo 
būdas jau buvo pripažintas prieš 2500 
metų. Kiniečių karys - filosofas Sun 
Tru rašė, kad kariavimas ginklais yra 
labai žiauri karo forma. Jis pataria 
psichologiniai palaužti priešo kovos 
valią ir tuo pasiekti pergalę".

K. Makūnas
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Bėgimas nuo pavardės
Žmogų Juk reikia kaip nors pava

dinti - kitaip negalėsi atskirti vieno 
nuo kito. Kol šioje žemėje buvo tiktai 
keletas žmonių, Jų pavadinimas nebu
vo problema, bet kai ilgainiui atsirado 
tūkstančiai Ir milijonai, pasidarė 
sunkiau atskirti vieną nuo kito 
individualiais pavadinimais. Isto
rikai sako, kad senovėje užteko tik 
vardų. Ir šaunieji Lietuvos karaliai 
bei kunigaikščiai turėjo tiktai vardus 
- Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, 
Algirdas, Vytautas... Ilgainiui to 
neužteko: kai atsirado keli Vy
tautai, Algirdai, Kęstučiai, prireikė ir 
pavardžių, kad būtų galima atskirti 
įvairius Vytautus, Kęstučius... Susi
darė labai įvairi ir plati vardų bei 
pavardžių sistema, kuri vartojama ir 
šiandieną visame civilizuotame pa
saulyje. Jame nesudaro išimties ir 
Lietuva. Neseniai joje yra išleistas 
plačios apimties veikalas "Lietuvių 
pavardžių žodynas", kuriame sura
šytos lietuvių šeimų pavardės. Iki 
šiol yra išėjusi pirma veikalo dalis, 
apimanti pavardes nuo A iki K. 
Galimas dalykas, netrukus pasirodys ir 
antroji dalis. Tasai leidinys rodo 
labai didelį lietuvių pavardžių įvai
rumą, susiformavusį per ištisus šimt
mečius. Ne visur aiški tų pavardžių 
kilmė, bet išryškintas formų įvairumas 
bei jų kaita.

Pavardė paprastai yra asmens 
liudijimas, rodantis jo kilmę bei 
tautybę. Mokantis keletą kalbų gali 
lengvai įžvelgti pavardėje žmogaus 
tautybę, ypač Europoje. Tai palen
gvina orientaciją bei komunikaciją, 
nes ir be klausinėjimo galima sužinoti 
asmens tautybę. Tik sudėtingais at
vejais neįmanoma to padaryti, ypač 
kai pavardė yra perėjusi kaitos 
procesą. Pvz. grynai lietuviškose 
pavardėse lengva įžvelgti lietuvį, bet 
sudarkytose - suslavintose ar suger- 
manintose pavardėse jau sunkiau 
matomas lietuvis, ypač kai nėra 
lietuviškos galūnės. Aplamai, mūsų 
tautos pavardžių istorijoje atsispindi 
tautos praeitis. Suslavintos ar su- 
germanintos pavardės rodo kaimy
ninių tautų įtaką, jų agresyvumą, 
privertusį naikinti lietuviškas pavar
des. Vakarų Lietuvos tautiečiai, 
nešę germanišką jungą, buvo priversti 
germaninti ir lietuviškas savo pa
vardes, o Rytų Lietuvos gyventojai, 
patyrę ilgą rusų ir lenkų priespaudą, 
privalėjo jas slavinti. Paguoda bent 
ta, kad ne visų lietuvių pavardės buvo 
sudarkytos, nutautintos — dalis 
pavardžių išliko grynai lietuviškos iki 
šių dienų, nepaisant visų priespaudų. 
Vieni galbūt turėjo pakankamai drą
sos bei sąmoningumo pasipriešinti 
svetimom įtakom, kiti -- pakankamai 
laimės.

Kadangi asmens pavardė yra tau
tinė bei kilminė žymė, kiekvienam 
svarbu turėti nesudarkytą pavardę. 
Tais atvejais, kai pavardė yra 
sudarkyta, nulietuvinta, reikia bėgti 
nuo jos, nors tai būtų ir sena tradicija, 
t.y. atstatyti jos lietuviškumą. Krei
vai sukirptas drabužis pats neišsi
tiesins — reikia tinkamo siuvėjo 
rankos. D ėl to labai išmintingai daro 
tie išeiviai, kurie, atsidūrę svetimuose 
kraštuose, atlietuvina savo pavardes 
ir tuo būdu numeta nuo savęs seną, 
bet svetimą kaukę. Blogai betgi 
daro tie, kurie darko gražias lietu
viškas pavardes, jas anglindami, 
vokietindami ar kitaip iškreipdami. 
Tuo būdu Jie parodo savo bėgimą nuo 
lietuviškosios tautybės. Kai iš Va
laičio pasidaro Vai, iš Vailokaičio 
Vali, Vaitkaus Watt ir panašiai, 
aiškiai matyti, kad tie išeiviai bėga ne 
tik nuo lietuviškosios savo tautybės, 
bet ir nuo savo kilmės. Šiais laikais, 
kai kultūringi žmonės jieško savo 
kilmės šaknų, lietuviškos pavardės 
turėtų išlikti grynos, nesudarkytos, 
nes tai didelė garbė, liudijanti 
ištikimybę savo tautai. Bėgimas nuo 
lietuviškos pavardės yra bėgimas nuo 
savo tautybės ir nuo savo tautos. 
Dezertyrais nesididžiuoja nė viena 
tauta, nes tai gėdingas dalykas. 
Lietuvių išeivija, kuriai rūpi savosios 
tautos gyvastingumas, turėtų išsau
goti ne tik savo tautybę, bet ir jos 
ženklus — lietuviškas pavardes.

Kariuomenes šventeAdelaidėje
Lietuvos kariuomenės atkūrimo su
kaktis Adelaidėje kiekvienais metais 
vietos ramovėnų įspūdingai atšven- 
čiama. Šventės išvakarėse: lietu
viškoje radio programoje buvo prisi
minti mūsų kariai ir jų pasiaukojimas 
nepriklausomybės kovose.

Sekmadieni, 11 vai. buvo atlaikytos 
pamaldos šv. Kazimiero bažnyčioje už 
žuvusius karius ir partizanus.

Minėjimas su menine programa vyko 
Lietuvių namuose. 2 vai. į salę buvo 
įneštos vėliavos. Minėjimą atidarė 
valdybos vicepirmininkas J. Jaunutis. 
Invokaciją skaitė kun. J.Petraitis. 
Paskaitą " Diplomatinė kova dėl Lie
tuvos laisvės" skaitė V.Vosylius. Po 
paskaitos buvo įteikti adresai - 
sveikinimai ramovėnams, su
laukusiems atžymėtino amžiaus: 
P.Stasaičiui - 75 m., J.Strankauskui - 
70 m., R.Žiukeliui - 65 ir A.Jakučiui - 
65 m. Sukaktuvininkams sugieduota 
"Ilgiausių metų".

Meninėj programoj N.Skidzevičius 
padeklamavo porą eilėraščių, o 
choras Lituania padainavo tris dainas: 
K.Kavecko "Vilniuj žydi liepos", 

A.Vanagaičio "Laisvės varpas" ir 
B .Budriūno " G rąžinkit laisvę". Dai
nos nuskambėjo tikrai žaviai. Chorui 
dirigavo G. Vasiliauskienė.

Radio programoje dalyvavo mūsų 
žinomi aktoriai V.Ratkevičius ir 
N.Skidzevičius.

Šiais metais Adelaidės ramovėnai 
atšventė savo veiklos 35 metų 
sukaktį. Gaila kad šis įvykis nebuvo 
mūsų spaudoje paminėtas. Skyrius 
yra gana veiklus ir, atrodo, jis toks 
liks ir tolimesnėje ateityje. Jau eilė 
metų jam vadovauja V.Vosylius.

Po minėjimo, išsirikiavus ramovė
nams, prie laisvės paminklo buvo 
padėtas vainikas, nuleidžiant vėlia
vas, sugiedotas Tautos Himnas ir 
Malda' Ramovėnas

Lietuvių Dienų 
jaunimo koncerto 

dalyvis

Gruodžio 28 d. Jaunimo koncerte 
Adelaidę atstovaus aštuonmetis neei
linių muzikinių gabumų - Jonukas 
Pocius. Adelaidėje yra gerai pažįs
tamas tautiečiams, ne kartą dalyvau
damas (nuo 4 m. amžiaus) Lietuvių 
namuose ir Katalikų centro salėse, 
parengimuose. Jo vardas toli gražu 
nesvetimas ir kitataučiams. Grodamas 
jų renginiuose visada susilaukia entu
ziastingų atsiliepimų spaudoje.

Jonukas nuo pat mažens yra 
mokomas muzikos savo tėvo, kurio 
specialybė yra smuikas ir čelo. Tėvas 
J. Pocius turi Adelaidėje savo privačią 
muzikos mokyklą. Nemažai muzikos 
įtakos Jonukas gauna ir iš motinos 
(austrės), kuri puikiai valdo violon
čelę.

Jonukas lanko privačią Tembroke 
mokyklą, kurioje skiriamas ypatingas 
dėmesys muzikai. Mokykla net turi 
savo vaikų orkestrėlį. Mokyklos 
vadovybė, įvertindama jo neabejo
tinus muzikos gabumus, paskyrė jam 
stipendiją trims metams.

Be to, šįmet Open Age strings, 
Adelaidės Eistedford koncerte, Jonu
kas laimėjo pirmą vietą grodamas 
violončele.

A.A. mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
mūsų draugą Broni ų Kiverį ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Jis valdo smuiką, violončėlo ir piano 
(priedo - gitarą), jo amžiui neįtikė
tinu laisvumu, išbaigimu ir tobula 
interpretacija, grodamas toli gražu ne 
vaikiškam muzikos repertuare.

Sekant jo muzikinį subrendimą, 
tikrai galima tvirtinti, kad jo laukia, 
kaip muziko: (smuikininko, čelisto ar 
pianisto) neabejotinai graži ateitis.

Tautiečiai tikrai neturėtų praleisti 
progos išgirsti tą mūsų, dar vaiko 
amžiuje - "muzikinį talentą".

A. Binkevičiūtę - Gučiuvienė

Rajoninė stovykla
Dar viena, kita savaitė ir jau bus 

laikas vykti j XI-ją Karaliaus 
Mindaugo vardo - stovyklą, į kurią, 
turimomis žiniomis, atvyksta būriai 
Adelaidės, Canberros, Melbourno ir 
Sydnejaus brolių - sesių.

Rajoninė stovykla, tai Australijos 
lietuviškojo - skautiškojo jaunimo 
šventė - čia užmezgamos pažintys, 
dažnai tveriančios visą gyvenimą. Čia 
atsigaunamą skautiškoje - lietuviš
koje dvasioje. Patys jauniausieji, 
atsiskyrę nuo mamų- tėčių, žengia 
pirmuosius, savistovius žingsnius, pa
junta pirmąjį susipažinimą su mišku...

Vyresnieji čia randa kitų įdomybių
- žygiai, iškylos, užsiėmimai, vien
mečių draugystė, vakarais liepsnoją 
laužai ir prie jų skambančios dainos, 
krečiami šposai, naktinės sargybos, su 
virš galvų spindinčiomis žvaigždėmis, 
paslaptingai ošiančiais medžiais...Tai 
tik maža dalis stovyklos malonumų!

Gal stovyklauti galima ir vienam, 
gal įvairių ekskursijų metu galima 
pažinti kraštą, jo įvairias vietoves, 
bet tik skautiškoje stovykloje - be 
visa to - pajusi tą tamprų draugystės 
ryšį su gamta, su kitais broliais - 
sesėmis, pasijausi vėl lietuviu esąs!..

JO dabar apie pačią stovyklą: 
LAIKAS - ateinačių metų sausio 2 - 
12 d. STOVYKLOS MOKESTIS- UŽ 
pirmą skautą iš šeimos - $ 75. už antrą
- $ 60, už trečią - $ 50. Ketvirtasis iš 
šeimos - stovyklauja veltui.

Rajoninės Stovyklos rengimo komi
tetui vadovauja s. Marina Cox, 
talkinama būrio jaunųjų vadovų.

Vykstantieji į stovyklą skubiai 
registruojasi pas savo vietovių tunti- 
ninkus-kes, kurie priims stovyklos 
mokestį ir nurodys kas reikalinga 
pasiimti į stovyklą.

Tuntininkai-kės, jei to dar nepa
darė, skubiai išsiunčia vykstančių į 
stovyklą sąrašus, stovylinį mokestį ir- 
jei reikalinga - tariasi su s. M. Cox dėl 
tansporto, palapinių nuomos ir t.t. 
adr.: 136 Pendle Way, Pendle Hill - 
2145; tel.: (darbo) (02) 631 3688 arba 
(namų) (02) 84 6276.
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Aida ir Viktoras Jarai

A. A. Romui Vyšniauskui

mirus, jo žmonai Aldonai ir šeimai, visiems artimiesiems reiškiame širdingą 
ir gilią užuojautą.

Gediminas, Pajauta, Patupia!

A-A. Klemensui STANKŪNUI

mirus, jo žmoną Petronėlę, sūnų Vaidą su šeima, dukterį Virginiją su 
šeima ir visus jo gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė, Stasys, Evaldas ir Dalius Sagačiai

2



LIETUVOS HELSINKIO G Et U PĖ Premija jaunimui

Lapkričio 29 dieną sukanka lygiai 
10 metų nuo Lietuvos Helsinkio 
Grupės įsisteigimo. Pravartu susipa
žinti su Helsinkio aktu.

Prieš 10 metų, rugpiūčio 1-mą 
dieną, Helsinkyje buvo pasirašytas 
taip vadinamas "Saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje baigminis ak
tas", trumpai - Helsinkio aktas. Jį 
pasirašė 35 valstybės, įskaitant 
Ameriką, Šv. Sostą ir Sovietų Są
jungą.

Helsinkio aktas susideda iš keturių 
dalių:
pirmoji dalis sudaryta iš 10-ties 
paragrafų, iš kurių 7-tas ir 8-tas 
yra nuolat kartojami, būtent:

7-tas paragrafas skamba taip:
"Gerbimas pagrindinių žmogaus 

teisių, įskaitant minties, sąžinės 
religijos ir įsitikinimų laisvę"., 
o 8-tasis paragrafas sako:
"Visos tautos turi lygias teises ir 
laisvą apsisprendimą".

Antroji dalis apima mokslo ir 
ekonomijos bendradarbiavimą, 
trečioji - bendradarbiavimą žmonių 
santykiavimo bei kultūrinėse srityse. 
Čia įeina išskirtų šeimų sujungimas, 
bei kultūriniai mainai.

Ketvirtoji dalis - šių mainų bei 
pasikeitimų apžvalginės konferen
cijos.

Nors Sovietų Sąjungos piliečiai jau 
seniai išmoko skaityti konstitucijas, 
rezoliucijas, pažadus ir tvirtinimus iš 
kito galo, tačiau pirmosios dalies 
paragrafais, ypač 7-tuoju ir 8-tuoju 
susidomėjo Sovietų Sąjungoje gyve
nantys desidentai: Sacharovo ir 
Orlovo galvose ' kilo mintis šiuos 
Sovietų pasižadėjimus nepraleisti ne
girdomis, bet pasinaudojant tokia 
proga oficialiai tikrinti ir viešai iškelti 
pasitaikiusius jų sulaužymus. Tam 
tikslui jie sudarė taip vadinamą 
Maskvos Helsinkio Grupę, kuri tuoj 
pat ir pradėjo stiprų dialogą su 
Maskvoje esančiais užsienio kores
pondentais, duodami jiems konferen
cijas, paruošdami pranešimus dėl 
religinių persekiojimų, uždraustos 
emigracijos, neteisėtų įkalinimų ir 1.1. 
Galima įsivaizduoti, kiek tokių akto 
prasižengimų yra Sovietų Sąjungoje.

Po trijų mėnesių ir Lietuvoje 
esantys disidentai: Viktoras Petkus, 
Tomas Venclova ir Eitanas Finkel- 
šteinas susibūrė į grupę, pasivadinusią 
Lietuvos Helsinkio Grupę. Norėdami 
atstovauti visom Lietuvoj egsistuo- 
jančiom pakraipom jie dar pasikvietė 
tuo metu 70 metų sulaukusią poetę 
Oną Lukauskaitę - Poškienę ir kunigą 
Karolį Garucką.

Tai pirminis Lietuvos Helsinkio 
Grupės branduolys. Ir šie penki 
asmenys pradėjo kelti žmogaus teises, 
oficialiai garantuotas Sovietų kons
titucijoje ir dabar patvirtintas viso 
pasaulio akyse Helsinkyje, baigia
muoju aktu. Grupė skelbėsi veikianti 
įstatymų ribose. Tokio atvirai vei
kiančio vieneto, sekančio valdžios 
paklydimus Sovietų Sąjungoje dar 
nebuvo ir kuriam laikui išmetė valdžią 
iš normalių vėžių, žinančią labai 
gerai, kaip tokią opoziciją sutvarkyti.

Lietuvos Helsinkio Grupė tuoj 
pradėjo Maskvoje esantiem užsienio 
žurnalistam skelbti apie tuo metu 
įvykusį Vlado Lapienio ir kun. 
Kastyčio Matulionio neteisėtą įkali
nimą, apie vyskupų Julijono Steponą 
vičiaus ir Vincento Sladkevičiaus 
ištrėmimus, apie septynių jaunų 
abiturientų pašalinimą iš gimnazijos 
prieš pat baigiamuosius egzaminus, 
tuo užkertant jiems tolimesnį mokslo 
kelią. Tarp kitko, šie visi mokiniai 
lankė Viktoro Petkaus privačias 
Lietuvos istorijos ir lietuvių litera 
tūros pamokas.

Keli iš jų vėliau buvo teismo nuteisti 
ir ištremti į Sibirą. Vieną mes gerai 
žinome, - tai sąžinės kalinys Julius 
Sasnauskas.

Taip prieš 10-tį metų Lietuvos 
Helsinkio Grupė pradėjo savo veiklą. 
Aišku, kiekvienas iš jų buvo sekami 
KGB agentų dieną ir naktį. Kiekvie
nas iš jų gyveno drauge su mirtimi 
gatvėje, autobuse, tamsiame vieškelio 
pasisukime ar net savame kambaryje. 
Kiekvienas iš jų turėjo nuolatinius 
pasikalbėjimus su valdžios įstaigom, 
kurios, kaip galima įsivaizduoti nekėlė 
dvasinio ryžto ir nervam nepadėjo. 
Iš pradžių valdžia nesusimėtė, kaip 
tokią Grupę traktuoti: nelabai norėjo 
visus tuomsyk pasiųsti į Sibirą, nes 
toks veiksmas būtų susilaukęs užsie
nio reporterių reakcijos, o su jais tie 
Grupės nariai turėjo itin gerus 
santykius. Tuo labiau, kad Helsinkio 
akto pasirašymas buvo dar gyvas 
visų atmintyje.

Kunigas Karolis Garuckas, SJ ligos 
patale, aplanko Alfonsas Svarinskas.

Sovietai, norėdami šią Grupę sunai
kinti nežymiai, nusprendė kiekvienam 
Grupės nariui pritaikinti kitokį spren 
dimą. Taip Vidaus reikalų ministerija 
net pati priminė Tomui Venclovai apie 
jo anksčiau paduotą išemigravimo 
prašymą. Venclova, pasitaręs su kitais 
Grupės nariais, išemigravo, ir tapo 
Lietuvos Helsinkio Grupės atstovu 
užsienyje. Dabar jis važinėja po visas 
Helsinkio akto peržiūrų konferen
cijas, įvykusias Madride, Paryžiuj ir ką 
tik pasibaigusią Vienoje, kur jis yra 
okupuotoje Lietuvoje žmogaus pa
grindinių teisių pažeidimų liudi
ninkas.

Eitanas Finkelšteinas išemigravo į 
Izraelį. Kun. Karolis Garuckas ir Ona 
Lukauskaitė - Poškienė mirė Lietu
voje.

Lietuvos Helsinkio Grupės vadovas
- Viktoras Petkus, jau tada atlikęs 14 
metų bausmę Sovietų baudžiamo
siose įstaigose, buvo apkaltintas anti
- tarybiška veikla ir nuteistas dar 15- 
kai metų į darbo stovyklas, kalėjimus 
ir tremtį. Vktoras Petkus iki šiai 
dienai atlieka jam skirtą bausmę.

Lietuvos Helsinkio Grupė, gyvavusi 
penkerius metus, sukėlė Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių dėmesį ir pasiti
kėjimą taikingais būdais, oficialiose 
ribose telpančiais metodais siekti 
žmogaus teisių įgyvendinimo, aiškiai 
nurodė teisiškus Sovietų Sąjungos 
prasižengimus, kurių iškėlimo labai 
nemėgsta, ir pirmoji ryškiai nupaišė 
Lietuvos žemėlapį Vakarų pasaulio 
laisvoje spaudoje.

Genovaitė Kazokienė

Mūsų mielą kolegą Joną Š arkauską 
ir jo šeimą netekus mylimo brolio Bernardo 
giliai užjaučiame

Sydnejaus teatras "Atžala"

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1,000 
dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų, ar kita 
kalba), veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje:

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijos 
vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 die
nos.

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma Jury komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reikalams va
dovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučelū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai premi
jai tinkamumo motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKER ROAD 
LOCKPORT, ILL 60441

Dailės paroda — 
Josonia Palaitis

Žymi dailininkė Josonia Palaitis, 
gyvenanti Sydnejuje, suruošė indivi
dualią parodą "First Impression" 
galerijoje, Ultimo priemiestyje, 42 
Wattle St. Paroda atidaryta nuo 
gruodžio mėn. 6-20 d. Galerija atvira 
nuo antradienio iki šeštadienio imtinai 
nuo 10 vai. iki 6.30 vai.

Jos kūrinių parodą turėtų pamatyti 
visi, kurie domisi menu, nes Josonia 
Palaitis savo kūryboje jungia psicho
loginį elementą su virtuozine menine 
technika.

Pavergt: 14 t aut 14 
komiteto praneši mas

Paskutiniam Pavergtųjų Tautų Ko
miteto posėdyje buvo paliesta nacių 
medžioklės klausimas.

Buvo paliestas advokatų Paul 
Žumbakio iš Amerikos ir John 
Gregorowych Q.C. iš Kanados atsi- 
kvietimo klausimas. Ukrainiečių at
stovas George Menchinsky pranešė, 
kad yra pasiruošęs į Australiją atvykti 
iš Kanados Mr. Gregorowych, kuris 
gina Kanados piliečius, tariamus karo 
nusikaltėlius.

Gautas pranešimas, kad John 
Gregorowych ukrainiečių pastan
gomis atvyksta į Australiją lapkričio

30 d. Jis vyksta j Melbourne,, kur bus 
supažindintas su padėtimi Australi
joje. Ukrainiečiai kviečia lietuvius ir
kitas tautybes atkreipti dėmesį į šio 
žymaus advokato atvykimą. Melbour
ne suslriškite su Michael Murawski 
tel. 375-1222, Sydnejuje A. 
Kramilius tel. 727-3131.

Advokatas Gregorowych bus Syd
nejuje gruodžio 6 ir 7 dienomis. 
Detalės bus paskelbtos vėliau apie jo 
sutikimo vietą Sydnejuje. Mr. Grego
rowych vėl grįš į Melbourną gruodžio 
13-14 dienomis, padarys pranešimus ir 
kalbėsis su spaudos atstovais. Šiam 
advokato Gregorowych atvykimo iš
laidų padengimui Pavergtų Tautų 

1 bendruomenių atstovai principiniai 
pažadėjo finansinę paramą.

Nepraleiskime progos susitikti su 
šiuo Kanados advokatu ir pasinau
dokime jo patirtimi ir patarimais.

Pavergtų Tautų Komitetas infor
muoja, kad Žmogaus Teisių Diena 
išpuola Gruodžio 10 d. Šią progą 
išnaudodami skambinkite radijo sto
tims.

Radijo stotyje 2 GB vyksta pasikal
bėjimai, tai išnaudokime šią progą 
kelti Žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje ir kitur. Palankūs komenta
toriai šioje stotyje - John Tingle, 
Brian Wilshire, John Laws ir naktinėje 
pamainoje Iwen Delaney.

A. Kramilius, Lietuvių atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete N.S.W.

b/Tajorrų Pokalbis

Lietuvos Kariuomenės Šventės metu 
Sydnejuje susitiko du majorai: 
Antanas Kutka, savanoris kūrėjas, 
aviacijos majoras ir jaunosios kartos 
atstovas - Rimas Dičiūnas, majoras 
Australijos karo laivyne.

Nuotrauka Balio Barkaus

Jungtinės Tautos gauna vis naujų 
pranešimų apie vykstančius žiau
rumus Afganistane. Šiais metais 
daugiau kaip 106 kaimų buvo bombar
duota ir žuvo apie 12.000 kaimiečių. 
Trečdalis tautos pasitraukė į Pa 
kistaną. Pakistanas pareiškė protestą 
dėl vis dažniau pasitaikančio pabė 
gėlių stovyklų jų teritorijoje apšau
dymo.

E’er Syd. Liet. Klubo 
biblioteką

Litu anistikos
K atedral

N. Celkienė - $ 100 (viso $ 250) 
Sydnejaus Apyl. Vai. - $ 200 
B. Stašionis - $ 50 (viso $ 300)
Vasario 16—toss 

gfi mnazijai
V. Burokas - $ 20
N. Celkienė - $ 100
Gyvojo Rožančiaus Būrelis - $ 50 
A. Savickienė $ 20.

Australijos
Lietuviu Fondui

0. ir V. Arai, Umbražiūnienės 
tėveliui mirus vietoj gėlių $ 40.

R. Venclovas $ 20
V. ir B. Barkai - vietoj gėlių B.

Šarkauskui mirus - $ 10.
Mūsų Pastogė Nr 48 1986.12.8 pusi.3
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Geel ongo skaut ų

Židinio iškyla

Rūstokas pavasarėjančio meto lai
kotarpis užsitęsė kiek ilgiau, tad 
nenuostabu, kad ir pamaldesnis gee- 
longiškis, pradėjo rūstauti prieš poną 
Dievą. Nežinia, ar rūstybės prie
kaištai ar pati Dievo malonė, visgi 
leido spalio mėnesio 12-tos dienos 
rytui skaidriau nušvisti, įgalindama 
Geelongo Skautų Židiniui suruošti 
sėkmingą iškylą į gamtą. Gerokai 
prieš išvykimo laiką, iškylos dalyviai 
jau būriavosi prie Lietuvių namų. 
Autobusiukai, vairuojami židiniečių, 
J. Gailiaus ir L. Bungardos, ir 
talpinantys 30 gamtos mylėtojų, 
pajudėjo net 2 minutes prieš numatytą 
išvykimo laiką. Taigi, virš punk
tualumo!

Paliekamas Geelong, paliekami ir jo 
kasdieniniai rūpestėliai. Horizonte 
matosi būdingų kalnų grandinė, išrai
žyta giliais tarpukalniais, padengtais 
vešliai žaliuojančia augmenija.

Pakalnių lygumose ganosi didžiulės 
galvijų bandos, kur-ne -kur vingiuoja 
vos pastebimas upeliūkštis. Prava
žiuojame Bacchus March, Gisborne ir 
kitus pakelės miestelius. Išvažiavus iš 
Gisborne miestelio, pastebėta kad 
"nevigatorė" Meilutė padarė net 6 
km. krypties paklaidą, kurią teko 
atitaisyti. Manoma, kad ji buvo 
padaryta sąmoningai, bendru moterų 
nutarimu. Toliau keliauta mažiau 
pasitikint pokštininke nevigatore ir 
vairuotojams atydžiau stebint kelio 
ženklus.

Trumpas postovis Wallan miestelio 
aikštėje ir vėl tolyn. Pervažiuojamas 
Hume greitkelis, Glenvale vietovė ir 
pasiekiamas Whittesea miestelis. Pra
dedame išalkti, autobusiukai padi
dintu greičiu mus artina į numatyto 
postovio vietą, Kinglake tautiniame 
parke, kuris pasiekiamas 11 valandą 
ryto. Iškylautojai galvatrūkčiais ap
leidžia mašinas, krauna alkiui malšinti 
patiekalus ant stalų, ant pievelės, o 
kiti net ir stovėdami valgo. Numal
šinus alkį vėl pajudame ir artėjame 
prie kelionės tikslo. Neužilgo įvažiuo
jame į gražų, didoką Healsville 
miestelį, kur įsikūręs garsusis 
"Sanctuary" sodas. Bet ir vėl naviga
cija sušlubavo, atsidūrėme prie nuo
stabaus grožio Maroondah vietovėje 
esančios vandens užtvankos, kurios 
aplinka, bent suvalkiečiams, kaž kaip 
priminė Prienų apylinkių šilojus. Ačiū 
navigatoriams už paklaidą!.

Iš tos nuostabiai gražios gamtos 
grožėjimosi ekstazės, iškylautojus 
pažadina išvykos vadovo I,. Bungardos 

R E TvI K

AUSTR ALMOS LIETUVIŲ

FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūros apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA

visomis perkūnijomis grasinantis išve
džiojimas, kad dar tikrasis išvykos 
tikslas nepasiektas ir tai jo, kaip 
iškylos vadovo, garbę žeminantis 
reiškinys. Reikia gelbėti padėtį.Vėl 
lipame i autobusiukus, atitaisome 
malonią paklaidą, privažiuojame ir 
patį Healsville miestelį, kurio 
pačiame pakraštyje, staigus kelio 
posūkis jau veda į kelionės tikslą ( dėl 
kurio navigatorė Meilutė daugiau 
panašėjo į Nerono laikų kankinę.)

Pagaliau atvykome. Skubiai palie
kame autobusiukus ir, bemaž bėgomis, 
artėjame į tą garsųjį Dievo tvarinių 
apsaugos sodą - Healesville 
Sanctuary. Deja, jo ribą peržengti 
leidžiama tik susimokėjus nustatytą 
mokestį ir tik po to iškylautojai 
patenka į tvarkingai išplanuotą, 
gražia, įvairia augmenija apsodintą 
didžiulį žemės plotą, kuriame globo 
jama Australijos žemyno įvairi gyvū
nija. Nors šis sodas apima ir didžiulį 
plotą, tačiau keliai taip sutvarkyti, 
kad neišeisi nepamatęs visų jame 
esančių gyventojų.

Patekome į paukščių karalystę...

Vos įžengus į šį sodą, mūsų 
iškylautojai pateko į paukščių kara-t» 
lystę. Ir kokių čia nėra! įvairia
spalviai, įvairiabalsiai - neapskai
čiuojama daugybė, .pradedant vos 
akimi užmatomais ir baigiant didžiai
siais padangių skrajūnais. Žaliuo
jančios augmenijos pavėsyje, vingiuo
ja upelis, kuriame išdidžiai plaukioja 
gulbės, pelikanai ir kitokį vandens 
mėgėjų bendrijos atstovai. Sausumos 
gyvūniją dominuojančiai atstovauja 
pilkos, juodos ir didelės, rudos spalvos 
kengūros. Daugybė ir kitokių, mažes
nių ir didesnių, įvairios gyvūnijos, 
atstovų, kurių, nesant zoologu, ne
įmanoma ir išvardinti. Tenka pami
nėti, kad teko susitikti ir su 
"Tasmanišku velniu"

Bet laikas bėga...Tenka grįžti į 
postovio vietą, kur išvykos vadovo 
Liudo ir linksmos pagelbininkės Editos 
kepimo sugebėjimų dėka, jau iš tolo 
uoslę pasiekia ir apetitą žadina skanių 
kepsnių kvapai. Ir nenuostabu, kad po 
įspūdžiais turtingos sodo apžiūros, ir 
apetitas pareikalavo didesnio maisto 
davinio. Teko ruošėjams gerokai 
pasidarbuoti, kol alkana iškylautojų 

minia liko pasotinta. 0 ir pasisųtinus 
neteko nuobodžiauti, kuomet Židinio 
vadovai L. Bungarda ir A. Karpavičius 
praveda loteriją, kurios laimingus 
numerius ištraukia pati alkio malšin
toja Edita ( Ką gi - ne visi gimę po 
laiminga žvaigžde!..)

Saulutei ilginant medžių šešėlius, 
prisiminta, kad jau laikas grįžti į 
mielus namelius. Saulei leidžiantis 
pravažiuojame Coldstream, Lilydale 
miestelius, visiems žinomą Wonga 
Park ir įriedame į Melbourne didmies
čio Ringwood, Box Hill priemiesčius. 
O kad išlaikius paklaidų tradiciją, dėl 

viso pikto, dar gerokai paklaidžiojama 
šio didmiesčio gatvėmis, kol pagaliau 
atrandamas tiesus vieškelėlis į 
Geelong, kuris pasiekiamas jau 
nakties tamsumos globoje.

Taip ir baigta sėkminga ir įspūdžiais 
turtinga Židinio iškyla. Ir reikia 
tikėtis, kad dar nepaskutinė. Teko 
nugirsti, kad jo vadoybė jau išdirbusi 
planus židiniečių prieškalėdinei 
sueigai - vakarienei. Laukiame.

ALKA

PAMINĖJO 62—1US

Š.m. spalio 19 d., gražią sekmadie
nio popietę, Sydnejaus Akademikų 
skautų būrelis susirinko pas naują 
būrelio pirmininkę fil. ps. Eglę 
Žižytę-Garrick paminėti A.S.S. 62- 
ąją metinę šventę. Sueigai priminin- 
kauti pkviestas rajono vadas fil. v.sk. 
Balys Barkus.

Fil. sk. Marija Milienė gražiu ir 
prasmingu žodžiu paminėjo A.S.S. iki 
šiol nueitą kelią: ankstyvaus kūrimosi 
metus, kada į universitetą atėję 
skautai, nežiūrint naujų įsiparei
gojimų, vis dėl to nepamiršo skauty- 
bės idealų ir perkėlę juos iš 
vaikiškosios į akademinę plotmę, juos 
tuoliau puoselėjo siekdami saviauklos 
vienminčių būryje. Prisimindama pir
mosios draugovės persiorganizavimą į 
du vienetus, studenčių skaučių drau
govę ir vyrų korp! Vytis, sesė Marija 
pabrėžė kad savo tarpe dar turime 
vieną iš to persiorganizavimo pirmū
nų: fil.v.sk. Izidorių Jonaitį. Pasakojo 
apie džiaugsmingus, idealizmo pilnus 
darbo metus. Kauno, vėliau Vilniaus 
Didžiojo universitete Nepriklausomy
bės metais; apie veiklos tylų bei 
paslėptą tęsimą,kada nelemta sveti
mųjų okupacija skautų organizaciją 
uždarė ir uždraudė; apie jos oficialų 
atgaivinimą pokario Vokietijoje ir 
ypatingą išaugimą emigracijoje, kur 
tikrai daug atlikta ir toliau atliekama. 
Nors esame išsklaidyti keturiuose 
žemės kontinentuose, bet mus visus 
jungia bendri siekimai ir bendra 
skautiškoji mintis, baigė sesė Marija ir 
būrelis tikrai pasijautė priartėjęs prie 
visų kitur esančių sesių ir brolių.

Sugrįžus prie čionykščių žinių ir 
reikalų, būrelio pirmininkė pasveikino 
fil. I. Jonaitį Lelijos Orderio apdo
vanojimu. Pasidžiaugė, kad antras 
ordenu apdovanotas skautininkas yra 
Melbourne gyvenantis fil. kun. Dr. Pr. 
Dauknys.

Rajono vadas brolis Balys pranešė 
apie ateinančių metų pradžioje ne- 
pertoliausiai nuo Sydnejaus ruošiamą 
rajoninę stovyklą. Kadangi Kalėdų 
metu Sydnejuje vyksiančios Lietuvių 
Dienos sutrauks svečių iš visos 
Australijos, tai tikimasi, kad stovyk
loje bus ir akademikų skautų iš įvairių 
vietovių ir kad vieną stovyklos dieną 
galės skirti specialiai sueigai, užsi
ėmimams ir pasirodymui.

Bendram sueigos pašnekesiui pirmi

ninkė sesė Eglė parinko šiuo metu 
aktualią temą apie atominių elektros 
jėgainių naudojimo privalumus ir 
pavojus, ją pavadindama " Vis dar apie 
Cernobilį". Pašnekesys pradėtas už
klausimu: kas iš tikrųjų įvyko 
Čefnobilyje? Atsakymui paskaityta 
ištraukėlės iš informacijos skelbtos 
Vakarų spaudoje: britų žurnaluose 
"The Economist", "New Scientist" ir 
amerikietiškam Newsweek". Šie vaka
rietiški žurnalai Černobilio įvykį 
įvertina kaip didžiulio masto katas
trofą. Tuo tarpu sovietiškoji informa
cija pradžioje bandė įvykį nutylėti, o 
vėliau kiek įmanoma sumažinti. Per
skaityta eilė ištraukų iš laiškų iš 
Lietuvos, kuriuose vieni sako, kad 
įvykis Lietuvos nepalietęs ir kad 
viskas tiktai Vakarų žurnalistų per
dėta ir išpūsta, o kiti pritaria, kad 
bijosi dėl savo pačių ir dėl savo vaikų 
bei anūkų ateities, rūpinasi, kad 
tikrovė nuo jų slepiama ir mini 
prievarta iš Lietuvos siunčiamus 
žmones išsprogusios jėgainės valymo 
darbams.

Brolis Balys, kuris Lietuvoje lankėsi 
ką tik po Černobilio nelaimės, 
papasakojo savo įspūdžius. Prieš 
įvažiuojant j Lietuvą Vokietijoje buvo 
jaučiamas susirūpinimas. Spauda gy
ventojus įspėjo nevalgyti žalių daržo
vių, sustiprintas radiacijos stebė
jimas, uždarytos maudyklos, ir vaikų 
žaidimo aikštelės. Tuo tarpu Lietu
voje žmonės apie įvykį mažai tekalbė
jo, nes apie jį žinojo tik netiesioginiai 
per Lenkiją ir iš kitų neoficialių 
šaltinių. Nepastebėta jokių apsisau
gojimo priemonių. Atrodo, kad tas 
pats įvykis stebimas iš skirtingų taškų 
gali visai skirtingai atrodyti.

Temos platesniam vystymui sesė 
Eglė perskaitė savo rūpestingai pa
ruoštą referatą: " Ar mums tikrai 
reikia atominės energijos?" Ji priėjo 
išvados, kad tos energijos naudojimo 
pavojai didesni negu jos privalumai ir 
kad žmonija ta energija pasikliaudama 
dvidešimt pirmojo šimtmečio reika
lavimams, gali iš viso to šimtmečio 
nebesulaukti...

Išklausę referatą visi būrelio nariai 
pasakė savo nuomonę apie iškeltas 
mintis. Priėjome išvados, kad kas 
išrasta, tą sunku beprarasti, taigi ir 
atominės jėgos panaudojimas vargu 
begali būti sustabdytas. Tačiau pri
dera jo bijoti ir nenustoti skatinus 
atsargumą.

Dar aptarus einamuosius klausimus 
ir sumanymus, sueiga baigta tradiciniu 
"Gaudeamus", po kurio, šeimininkės 
kviečiami pasilikome dar gražiai 
valandai pabendrauti prie arbatos ir 
vaišių, pasidžiaugti per eilę metų 
išaugusia šilta būrelio narių tarpu
savio draugyste. e.J.

A. A. Klemensui STANKŪNUI mirus, 
jo žmoną Petronėlę, dukrą Virginiją ir sūnų Vaidą su šeimomis 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Adelė Skirklenė ir sūnūs.
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A. A. 13. Šarkauskas

Bernardas Šarkauskas gimė 1941 m. 
sausio 11 d., Kybartuose. Didesnę 
savo gyvenimo dali praleido Sydne- 
juje. Mokėsi gimnazijoje - Christian 
Brothers, Burwood priemiestyje. Bai
gęs gimnazijų įsijungė į jaunimo 
veiklą, įstojo į Dainos chorą. Kurian
tis ateitininkų kuopai įstojo, susipa
žino su Regina Simanavičiūte, ją 
vedė. Vienintelė jų dukra Loreta 
baigė mokytojų kursus.

Bernardas, būdamas 45 m. jau buvo

Mielą "Penketuko" vadovą Bronių Kiverį ir jo šeimą 
brangiai motinai Lietuvoje mirus, skausme užjaučiame ir kartu liūdime.

V.P. Antanaičiai, E.K. Belkai
M.A. Reisgiai ir A.Z. Storpirščiai

A. A. Salomėjai Kiverlenei

Lietuvoje mirus, jos sūnų Sydnejaus choro dirigentą Bronių Kiverį su 
šeima jų liūdesio valandoje užjaučiame.

M. Migevičienė
1. ir A. Dudaičiai
L. ir V. Deikai

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
TALKA LTD

Moka už indėlius (deposits) 9 proc. metinių palūkanų.
Už terminuotus Indėlius:
nuo $100 iki $20.000 - 13 proc.
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 proc.
nuo $50.000 ir daugiau - 15 proc.

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas. 
Už terminuotus indėlius su mėnesiniais procentais - 12 proc. Šioje 
sąskaitoje turi būti nemažiau $ 3000. Procentai išmokami kas mėnesį. 
Neatsiėmus įstaigoje, po mėnesio pasiunčiami į namus.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 6 proc. 
Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių 
metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 18 proc. 
dividendo.

Teikia paskolas iki $50.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

įstaigos veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. p.p., sekmadieniais 

nuo 1.00 iki 3 vai. p.p., Lietuvių namai. 44 Errol Street, North Melbourne. 
Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: TALKA. Box 4051. G PO Melbourne 3001

ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1.00 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. 
Pašto adresas : TALKA. Lietuvių namai, Eastry Street, Norwood, SA 5067 
įstaigos tel. 427 377

SYDNEJUJE: sekamdieniais nuo 2 vai. iki 4 val.p.p. Lietuvių klubo 
patalpose, 16 - East Terrace. Bankstown, NSW. 2200 tel. 709 8662

gerai įsikūręs, aktyviai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime. Netik choro 
eilėse jo stiprus bosas buvo reika
lingas, bet ir "Linksmųjų brolių" 
eilėse, dainuojant kupletus. Bernardas 
sugebėjo matyti gyvenimą iš juokingos 
pusės ir, kuriant kupletus, suteikdavo 
"gerų idėjų".

Bernardas niekada nesirgo, bet 
pora savaičių prieš mirtį skundėsi 
skausmais krūtinėje. Nuvežtas į 
ligoninę po 24 valandų apleido šį 
gyvenimą, dideliam liūdesy palik
damas žmoną Reginą, dukrą Loretą, 
sergančią motiną, brolį Joną ir 
daugybę giminių bei draugų.

Bernardas buvo iškilmingai palai
dotas lapkričio 25 d. Šv. Mišias atlaikė 
prel. P. Butkus, giedant Dainos chorui. 
Lapkričio 24 d., rožančiaus metu, taip 
pat giedojo Dainos choras.

Į Rookwood kapines, lietuvių sky
rių palydėjo pora šimtų žmonių: 
tautiečių ir nemažai asmenų iš 
Bernardo darbovietės.

Prie kapo su velioniu atsisveikino 
Dainos choro vardu A. Kramilius, 
Sydnejaus apylinkės valdybos pirmi
ninkas A. Giniūnas, giminių vardu P. 
Grosas ir draugų vardu E. Lašaitis. 
Bernardo brolis Jonas pakvietė visus į 
Lietuvių klubą šermenims.

Bernardai, kodėl taip anksti iš mūsų 
tarpo pasitraukei? Ar Tavo bosas 
buvo reikalingas Aukščiausiojo chore?

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos sūnau! 
Edvardas Lašaitis

U ž baigti 
mokslo metai

Sydnejaus Lietuvių parapijos Sa
vaitgalio mokykla lapkričio 30 d., 
Lidcombėje, oficialiai užbaigė 1986- 
sius metus.

Tautiniais rūbais pasipuošę moki- 
niai-nės, vedami mokyklos globėjo, 
prel. Petro Butkaus, drauge su 
mokytojais, procesijoje atėjo į bažny
čią Mišioms, padėkoti Dievui už 
sėkmingą mokslo metų užbaigimą, 
pasimelsti už tėvus ir mokytojus.

Mišias atlaikė prel. P. Butkus, 
pamaldų metu giedojo "Dainos" 
choras.

Po pamaldų, parapijos salėje, jau
nieji pasirodė tėvams bei visuomenei 
su savo paruošta programėle. Jos 
pagrindas Irenos Regienės vaizdelis - 
"Neįvertinta dovana", į kurį įsijungė 
visi mokiniai. Vaizdelis - moderni 
pasaka, pritaikytas jauniausiojo am
žiaus jaunuoliams, paruoštas labai 
gerai, paįvairintas mokinės. Dainos 
Dičiūnaitės iliustracijomis. Kai kurie 
iš jaunųjų švystelėjo ir neeiliniu 
talentu. Vaidinimėlį paruošti talkino 
"Atžalos" teatro aktorė, Daiva Bieri.

Sekė mokyklos vedėjos Julijos 
Lašaitienės trumpas pranešimas apie 
mokykos veiklą metų bėgyje. Ji 
nusiskundė, kad laike 10-ties metų, 
kaip ji vadovauja šiai mokyklai, šiemet 
buvę mažiausiai mokinių - tik 24, kai 
anksčiau jų būdavę virš 50. Atrodą, 
kad lietuviams tėvams esą sunku 
atvežti savo jaunuosius tai vienai 
dienai į mokyklą, kur jie pramoktų 
lietuviškai skaityti, rašyti, gautų bent 
pagrindines žinias apie Lietuvos 
istoriją, geografiją, pasimokintų tau
tinių šokių... Kitų tautybių tėvai save 
vaikus veža ne sykį į savaitę, bet 2-3 
kartus, ir jų mokyklos esą perpildytos. 
Mokykloje šiemet, be jos pačios, kaip 
mokytojai dirbo Emilija Viržlntienė, 
Nijolė • Venclovienė, Kristina 
Dičiūnienė (drauge vadovavo ir tėvų 
komitetui) ir Jonas Bite tas.

Tęsdami toliau savo programėlę, 
jaunieji pašoko kelis tautinius šokius: 
Mikitą, Žiogelius, Dzūkų polką ir 
Noriu miego...

Po to į sceną iššaukiami šiemet 
baigusieji mokyklą: Aistis Bieri, 
Darius Dičiūnas, Rasa Venclovaitė ir 
Julija Viržintaitė - jų kiekvienas 
pasakė po trumpą kalbelę, padė
kodami tėvams ir mokytojams, pasipa
sakodami ko jie išmoko savaitgalio 
mokykloje, užsimindami apie savo 
ateitį. Juos geru žodžiu palydėjo ir 
dovanėles įteikė mokyklos globėjas, 
prel. P. Butkus, tėvų komiteto 
pirmininkė - K. Dičiūnienė ir Sydne
jaus Apyl. valdybos pirmininkas 
Albinas Giniūnas. Dovanėlės įteiktos, 
taip pat, mokyklos globėjui, jos 
vedėjai ir mokytojams.

Vėliau, mokyklos abiturientėms; 
R. Venclovaitei ir J. Viržintaitei 
diriguojant, mokinių chorelis padai
navo kelias daineles. Popietį užbaigus 
Tautos Himnu, mokiniai, mokytojai ir 
svečiai pakviesti kavutei, kur dar kurį 
laiką pabendravo.

B.Ž.

Žinios
Australijos Demokratų lyderio 

pavaduotojui senatoriui John Siddons 
pasitraukus iš partijos, ši partija 
pergyvena krizę. Iki šiol Australijos 
Demokratai turėjo lemiamą balsą 
senate, jei bet kokiu klausimu 
darbiečių ir liberalų - National 
partijų koalicija užimdavo priešingas 
pozicijas. Dabar Australijos Demo
kratai turi tik šešis senatorius, o John 
Siddons pasiliko senate, kaip beparty- 
vis.

Australijos iždo ministeris Paul 
Keating turėjo prisipažinti parla
mente, kad daugiau kaip metus laiko 
pavėlavo užpildyti savo mokesčių 
blanką 1984-85 finansiniams metams.

Pietų Afrikos vyriausybė pradėjo 
statyti didžiulę sieną apie milijoninį 
juodųjų gyvenamą Soweto miestą, kad 
galėtų šį miestą izoliuoti neramumų 
atveju. Soweto miestas randasi netoli 
nuo Pietų Afrikos valstybės sostinės 
Johannesburgo.

Didžiulis sprogimas Sydnejaus 
priemiestyje Rhodes užmušė 5 ir 
sužeidė 21 darbininką GSR chemikalų 
fabrike. Sprogimo metu fabrikas 
neveikė, buvo atliekami remonto ir 
priežiūros darbai. Sprogimo priežastis 
dar nenustatyta.

Bankstown atstovas NSW par
lamente darbietis Ric Mochalski buvo 
priverstas atsistatydinti iš parla
mento. Jam buvo keliami užmetimai 
dėl jo vaidmens bankrutuojant Ba
lanced Property Trust firmų grupei.

Prezidentas Reagan paskyrė ko
misiją išaiškinti slapto ginklų parda
vimo Iranui aplinkybes. Paaiškėjus, 
kad gautos sumos pervestos remti 
sukilėliams Nicaragua valstybėje, 
apeinant Kongreso draudimą. Iš 
pareigų atsistatydino prezidento pa
tarėjas Valstybės Saugumo klausi
mais, admirolas John Poindexter. Be 
jo, atsistatydino dar vienas JAV 
valstybės Saugumo Tarybos narys, 
marinų pik. itn. Oliver North.

Slaptų JAV - Irano derybų 
paslaptis atskleidė anti-ame- 
rikietiškai nusiteikusi grupė Irane.

Paaiškėjo, kad Iranas ginklais 
apsirūpino tiek iš JAV, Izraeliui 
tarpininkaujant, tiek iš Sovietų S-gos.'

Lapkričio 20 d. pašalintas iš 
pareigų Afganistano komunistų va- 
dasBabrak Kamai. Jo įpėdinio saugu
miečiai tuoj pradėjo masiniai suimi
nėti Kamai šalininkus komunistų 
partijoje.

Jungtinių Tautų Visuotinas Susi 
rinkimas didele balsų dauguma priėmė 
rezoliuciją, išreiškiančią gilų susirū
pinimą civilių Afganistano gyventojų 
likimu, komunistinės vyriausybės ir 
Sovietų S-gos karo pajėgoms beato
dairiškai bombarduojant kaimus. 
Priimtos panašios rezoliucijos pa
smerkiant žmogaus teisių pažeidimus 
Irano ir Čili valstybėse.

Buvusiam Adelaidės lietuvių teatro administratoriui

BALIUI MAC RIALAI

mirus, jo žmonai Aldonai ir jo šeimai reiškiame užuojautų ir kartu 
liūdime.

Adelaidės lietuvių teatras VAIDILA

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

ROMUI VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmonai Aldonai ir jo šeimai reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime.

Adelaidės lietuvių teatras VAIDILA
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Ražo Jurgis Janušaitis

LIETUVIU CENTRAI
Lietuvių tauta nuo amžių pasižymi 
savo darbštumu. Ji svetimųjų engia
ma, persekiojama, pergyvenusi bau
džiavas, savoje žemėje vistik nepa
lūžo.
O kai Lietuva kėlėsi nepriklausoma 
gyvenimui, tai per porą dešimtmečių 
lietuvis parodė didelį pajėgumą kurti, 
dirbti savosios tautos gerovei ir savo 
laimingesniam asmeniniam gyvenimui. 
Ir per trumpą neprikl. gyvenimą 
Lietuva pasiekė visose gyvenimo 
srityse - moksle, mene, kultūroje, 
švietime nuostabiai gražių laimėjimų.

Bet istorijoje žinome ir liūdnų 
lietuvių tautos momentų. Carų prie
spaudos metuose didelė dalis lietu
vių tautos, ypač jaunuomenės, dėl 
įvairių priežasčių palikdavo savo 
tėvynę ir išvykdavo į svetimus kraštus 
sau laimės, geresnio gyvenimo jieš- 
koti.

Čikagos lietuvių Jaunimo Centras

Daug lietuvių anuose metuose 
atkeliavo ir į Dėdės Šamo žemelę, 
vildamiesi geriau įsikurti, gauti pel
ningesnį darbą, laisvai, be persekio
jimų, gyventi. Anos emigracijos 
neturėjo perdaug išsilavinusių žmo
nių. Tai buvo, sakytume, darbininkų 
luomas. Tik vienas kitas šviesuolis, o 
daugiausia iš dvasiškių, buvo ano 
meto lietuvių stipriausieji organiza
toriai, organizacijų vadovai ar dides
nių užmojų vykdytojai. Tačiau viena 
ką galima pasakyti, anų emigracijų 
lietuviai, centus uždirbdami, buvo 
nuostabiai dosnūs lietuviškiems reika 
lams ir jų dėka, dvasiškiams vadovau
jant, visoje Amerikoje buvo įkurta 
daug lietuviškų parapijų, pastatydin
tos pačios gražiausios bažnyčios, 
mokyklos, salės. Ir tuo metu parapi
jose įsisteigė stiprūs lietuvių centrai. 
Čia klestėjo visas lietuviškas gyveni
mas. Čia augo ir lietuviškas jaunimas, 
kurio ir dabar dar sutinkame lietuviš
koje veikloje. Tai buvo pirmesniųjų 
emigracijų žydėjimo metai. Vien tik 
lietuvių sostinėje Čikagoje, buvo 
įkurta bene trylika ar daugiau 
lietuviškų parapijų, kurios dar gana 
gerai laikėsi iki Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos ir dar keletą metų po 
jo.

Deja, laiko dantys naikina daug ką. 
Štai šiandien Čikagoje vos bevege- 
tuoja stipriau tik trys lietuviškos 
parapijos, o kitose jau seniai nutilo 

lietuviška giesmė, žodis. Parapijos 
atiteko į svetimųjų rankas. Dar vis 
bandome kovoti dėl gražiosios šv. 
Kryžiaus bažnyčios lietuviškumo. Bet 
ir čia tik mažyčiai proveržiai ta 
linkme, tik berods vienos pamaldos 
lietuviškai, o į jas tesusirenka labai 
maža lietuvių.
Taigi šią parapiją išlaikyti lietuviai 
nebepajėgia, ir jos likimas aiškus.

į buvusią didelę, gražią Cicero 
lietuvių parapiją administratorium 
prieš trejetą metų buvo arkivysku
pijos paskirtas gabus admininstra- 
torius, turįs didelį išsimokslinimą dr. 
kun. Jurgis Šarauskas. Jis šios lietu
vių parapijos bažnyčią, mokyklą, 
kleboniją gražiai atremontavo. Gavo 
net paramos iš arkivyskupijos. Dėta 
pastangos, kad šioje bažnyčioje kuo 
ilgiausiai išsilaikytų lietuviškumas. 
Bet ir čia liūdna žinia. Parapinėje 
Cicero mokykloje nebėra lietuvių 

vaikų, nebeveikia lituanistinė mokyk
la. į pamaldas, skirtas lietuviams, irgi 
tesusirenka keliasdešimt lietuvių. Pa
rapijos išlaikymo našta tenka svetim
taučiams. Taigi ir ši graži parapija 
keičia veidą, tik ne lietuvių naudai.

O iš laiko perspektyvos žvelgiant, 
tikrai suskausta širdį, kad netekome 
tiek daug gražių lietuviškų centrų, 
savų parapijų, kurių turtas siekia 
milijonų, milijonus dolerių. Ir tai buvo 
sudėta pirmųjų emigracijų, kurios 
buvo neturtingos ir kurių mokslinis 
išsilavinimas buvo daug menkesnis už 
paskutiniąją, pokario metų, emigra
ciją.

Taip pat netekome ir salių, kurios, 
lietuviams apleidus savas kolonijas, 
atiteko svetimiems.

Nežiūrint tokių nesėkmių, didžiųjų 
netekimų, lietuviai vistik nenuleidžia 
rankų ir dabar. Pav. Čikagoje naujieji 
ateiviai sukruto ir kūrė naujus 
lietuviškus centrus. Lietuviai Jėzui
tai, sakyčiau senesniosios lietuvių 
kartos dėka, pastatė tikrai nuostabiai 
gražų jaunimo centrą, kuris jau 
trečią dešimtmetį tarnauja lietuvių 
poreikiams. Jaunimo centras, tai buvo 
Čikagos lietuvių- gyvenimo širdis. 
Čia vyko ir vyksta koncertai, pobū
viai, meno parodos, didieji minėjimai, 
įvairūs renginiai,' vestuvės, čia dai
nuoja ansambliai, operos ruošiasi 
pastatymams, tautinių šokių vie
netų repeticijos, vyksta kultūrinės 

vakaronės ir daug kitų parengimų. 
Jėzuitų koplyčioje vyksta gražios 
pamaldos. Jaunimo centre prieglaudą 
rado lituanistinės mokyklos, archyvai, 
pedagoginis institutas ir t.t.

Tad ir džiaugiamės Jaunimo centru. 
Jo išlaikymą remia lietuviškoji visuo
menė. Ir esamose sąlygose, atrodo, 
Jaunimo centras dar daugelį metų 
galėtų sėkmingai tarnauti Čikagos 
lietuviams.

Šalia to ryžtingieji šauliai įsigyjo 
nuosavus namus. Juos atremontavo, 
pritaikė salę didesniesiems rengi
niams, susirinkimams. Kadangi šaulių 
gretos gana didelės, o jų darbštumas 
nuostabus, tad jie suklojo dideles sums 
namo remontui, jį gerai administruoja, 
čia vyksta įvairūs renginiai ir ekono
miškai šaulių namai gerai verčiasi.

Gražius namus įsigyjo ir tautinės 
minties žmonės. Namus pavadino 
gražiu Lietuvių Tautinių namų vardu. 
Jų pastangas parėmė plačioji visuo
menė. Namai taip pat pritaikyti 
visokeriopai veiklai,o salė pokyliams, 
suvažiavimams ir mažesnio ar dides 
nio masto renginiams. Gerai adminis
truojami. Ekonomiškai verčiasi gerai. 
Taigi čia suminėjome tris lietuvių 
kultūros centrus, kurie iki šiol 
tarnauja lietuvių plačiajai visuomenei 
Čikagoje.
Atrodo, kad ir Čikagos lietuvių 
pajėgumui mažėjant, šių centrų dar 
turėtų pakakti ilgesniam laikui. Tik 
juos reikia piniginiai remti, kad galėtų 
kuo ilgiausiai Išsilaikyti.

0 ateities planams ar didesniesiems 
užmojams įgyvendinti, planuojant 
naujus lietuvių centrus, ar bepajėg
sime sutelkti milijonines sumas? Apie 
tai sekančiame reportaže 
žvilgtelėsime į ateitį.

S Y D N EJ A U S PARENGIMU 
KALENDORIUS 1987 m.

SAUSIS

23 d. Pasaulio Laisvės Diena
24 d. Sporto klubas Kovas

VASARIS

2 d. "Keston COLLEGE" paskaita
15 d. Vasario 16 d. minėjimas (Apyl. 
v-ba)
28 d. Blynų balius (Moterų Draugija)

KOVAS

8 d. Putvinskio minėjimas (Šauliai)
14 d. Liet, klubo parengimas
21 d. Sporto klubas Kovas

BALANDIS

11 d. Pavergtų Tautų Komitetas

GEGUŽIS

2 d. Liet, klubo parengimas
23 d. Sporto klubas Kovas
24 d. Moterų D-jos popietė

BIRŽELIS

7 d. Išvežtųjų minėjimas (Tautos 
Fondas)
14 d. Išvežtųjų minėjimas (Baltų K- 
tas)
27 d. Liet, klubo parengimas - Joninės

LIEPA

T-l ETŲ VES 
DOVANA

Adelaidės rankdarbių būrelio narė 
Aurelija Juozapaitienė savo svarbiu 
darbu atkreipė Adelaidės vietinių 
laikraščių dėmesį: katalikų savait
raščio ''Southern Cross’’ ir dienraščio 
"The News".

Ruošiantis popiežiaus atvykimui į 
Adelaidę, klebonas J. Petraitis krei
pėsi į rankdarbių būrelio vadovę G. 
Straukienę su prašymu, popiežiaus 
vizito proga, išsiuvinėti viršelį evan
gelijos knygai, iš kurios popiežius 
laikys Šv. Mišias lapkričio 30 d. 
Išsiuvinėtasis viršelis vėliau bus 
patalpintas Šv. Francis Xaviers ka
tedroje, Adelaidėje.

G. Straukienė kun. J. Petraičio 
prašymą perdavė A. Juozapaitienei, 
žymiai rankdarbių specialistei, kuri 
viršelį labai gražiai išsiuvinėjo.

Southern Cross laikraštis atspaus
dino išsiuvinėtąjį viršelį: rudos spal
vos aksome auksiniais siūlais išsiuvi
nėtas lietuviško stiliaus kryžius, 
aplink kurį - keturių evangelistų 
simboliai. Antroje pusėje taip pat 
lietuviškas kryžius, apsuptas tulpių 
motyvais.

A. Juozapaitienė pasakė minėtam 
laikraščiui, kad ji viršelį siuvinėjo su 
meile ir jautėsi pagerbta, kad savo 
darbu galėjo prisidėti prie popiežiaus 
vizito Pietų Australijoje ir tuo pačiu 
palikti Adelaidėje prisiminimą apie 
popiežiaus apsilankymą.

Adelaidės rankdarbių būreliui yra 
garbė turėti A. Juozapaitienę savo 
tarpe. Ona Baužienė

5 d. Savaitgalio Mokyklos popietė
11 d. Sporto klubas Kovas
12 d. Dariaus - Girėno minėjimas 
(Apyl. v-ba)
19 d. Pavergtų Tautų pamaldos
26 d. Moterų D-jos susirinkimas

RUGPJŪTIS

1 d. Dainos choro viduržiemio vakaras
15 d. Kovo klubo metinis balius
16 d. ALB Syd. Apyl. susirinkimas
23 d. "Atžalos" teatras

RUGSĖJIS

6 d. Tautos Šventė - Krikšto 
minėjimas
20 d. Metinis Liet, klubo susirinkimas
26 d. "Mūsų Pastogės" spaudos balius

SPALIS

17 d. Liet, klubo parengimas
25 d. Pensininkų popietė
31 d. Sporto klubas Kovas

LAPKRITIS

8 d. Moterų D-jos iešminė (Engadine)
22 d. Kariomenės Šventė - ramovėm

GRUODIS

5 d. Dainos choro metinis koncertas
12 d. Sporto klubas Kovas
31 d. Naujų Metų balius (Liet, klubas)

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD. N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandai per par*
_______________ _______________
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A-A. Bernardui ŠARKA US K UI

Dainos choro veteranui staiga iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai užjaučiame giliame skausme palikusią žmoną Reginą, 
ligotą mamą, brolį choristą Joną, jo gimines bei artimuosius. 
Kartu liūdime su jumis.

Dainos choras
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Adresas: 18 MILLER AVE, ASHFIELD, 2131 Tel, 7980 306

Kovo klube
Metų bėgyje koviečių krepšininkai, 

vyrai, moterys ir jauniai dalyvavo 
paskirose australų pirmenybėse, nors 
nuolatinėse varžybose, kaip kad bū
davo ankstyvesniais metais, dalyvavo 
tik jauniai. Ateityje, be jokių abejo
nių, norint išlaikyti paskiras koman
das, reikia dalyvauti nenutrūkstamai 
visus metus, lygiai kaip reiklair turėti 
visą laiką pilnas treniruotes. Tai yra 
klubo pagrindinis tikslas ir tuo turėtų 
rūpintis valdyba ir ypatingai krepšinio 
vadovai. Sydnejuje yra užtenkamai 
jaunuolių, tik reikia noro ir didesnio 
pasišventimo juos suburti ir įjungti į 
paskiras komandas. Sąlygos gal ir nėra 
jau tam labai palankios, nes neturė
jimas savos sporto nuolatinės salės, 
sudaro daug rūpesčių ir kainuoja 
klubui keli tūkstančiai dolerių.

• KOVO vyrai, kurie yra vieni iš 
stipriausių Australijos lietuvių tarpe, 
ar bent buvo, sukruto tik prieš pat 
šventę, nes metų bėgyje keli žaidėjai 
žaidė už kitus klubus, kai kiti, atvirai 
pasakius, metus laiko "atostogavo" ir 
galvoja kad ir be žaidimo bei 
treniravimosi galima varžybas lai
mėti. Gal ir taip, tačiau tas 
nepasirodė pereitais metais, kai 
koviečiai buvo nuo savo laimėjimų 
laurų gana lengvai nustumti. Tikė
kimės to nebus šiais metais.

KOVO jaunės ir merginos iki šiol 
žaidė paskirai, tačiau prieš šventes 
jos dalyvauja bendrame turnyre ir jau 
yra atsiekusios gražių pergalių. 
Kovietės gana lengvai nugalėjo Chal
lengers 34:27. Visa komanda šiose 
rungtynėse pasirodė labai gerai ir 
buvo matomas gana gražus susižai- 
dimas. Ypatingai prie komandos 
gražiai pritapo KOVO jaunės, iš kurių 
Migutė labai puikiai atliko savo darbą 
puolime ir Coxaite gynime buvo labai 
gera. Taškus pelnė: Kasperaitytė 8, 
Andriejūnienė ir Gustafson po 6, 
Laukaitytė, Petkūnaitė ir Migutė po 4, 
Coxaite 2. Skirkaitė, Cahill ir Staitis 
0.

Rungtynės prieš Rebels buvo ypa
tingai sunkios ir kietai agresyvios. 
Priešininkių komanda turėjo dvi 
žaidėjas, kurios buvo virš 6-šių pėdų 
aukščio ir jas uždengti mūsų mažesnio 
ūgio žaidėjoms buvo labai sunkus 
darbas. Tačiau koviečių Kaspėrai- 
tytė, Petkūnaitė ir Laukaitytė, nau
dodamos savo trigubą gynybą, įstengė 
australes sustabdyti ir savo darbą 
aikštėje atliko labai gerai. Koviečių 
Andriejūnienė, neatsilikdama nuo sa
vo priešininkių, parodė, kad ir 
kovietės nėra jau tokios silpnos ir 
agresyvumą atsilygino tuo pačiu kietu 
žaidimu. Gustafson aikštėje labai 
gražiai kontroliavo žaidimą, sviedinio 
perdavimus ir visą puolimą. Šiose 
rungtynėse treneris neleido, išskyrus 
Skirkaitę, jaunėms per daug žaisti, nes 
priešininkių labai kietas žaidimas ir jų 
didesnis fizinis pranašumas, galėjo 
sužeisti mūsų jaunes. Lygiomis pasi
baigusios rungtynės 19:19, prieš tokią 
aukšto ūgio ir kietą australių koman
dą, yra labai patenkinamas rezultatas. 
Taškai: Kasperaitytė 7, Laukaitytė ir 
Petkūnaitė po 4, Andriejūnienė ir 
Gustafson po 2. Skirkaitė, Migutė, 
Coxaite, Staitis ir Cahill 0.

Rungtynės prieš Phoenix vyko gana 
anksti, 10 valandą ryte ir, atrodo, 
pačioje pradžioje kovietės dar žaidė 
pusiau miegodamos. Tačiau, jau po

10-ties minučių žaidimo, rytinį miegą 
palikusios už aikštės ribų, kovietės 
įsižaidė ir puslaikį baigė savo naudai 
15:8. Kasperaitytė ir Laukaitytė 
žaidime labai gerai nuiminėjo sviedi
nius nuo krepšių ir visa komanda buvo 
šiose žaidynėse labai gerai remiama 
visų 5-kių jaunių mergaičių. Gražus 
laimėjimas 24:15 parodė visos koman
dos gražų susižaidimą ir įdėtas 
pastangas laimėti. Komandoje jaunės 
labai gražiai prisiderino prie vyres
niųjų žaidėjų, nors aikštėje galima 
buvo pastebėti Andriejūnienės ir 
Gustafson dar neatgautą savo fizinį 
žaidimo pajėgumą. Taškai: Kaspe
raitytė 11, Andriejūnienė 6, Laukai
tytė 4, Petkūnaitė 2, Gustafson 1. 
Migutė, Skirkaitė, Coxaite, Staitis ir 
Cahill 0. Veteranas

KREPŠININKAI ŽAIDŽIA.

KOVO vyrai krepšininkai savo 
varžybose turėjo ir laimėjimų, ir 
pralaimėjimų. Komandos treneris P. 
Andriejūnas labai intensyviai dirba su 
komanda, treniruodamiesi sekmadie
niais nuo 14.30 vai. Dar yra laiko 
prisijungti ir kitiems žaidėjams. Tre
niruotės vyksta Auburn krepšinio 
stadione. Vyrai krepšininkai, po 
pralaimėjimo praeitais metais, tikisi 
šiais metais revanšuotis ir vėl atsiekti 
šventės laimėtojų vardą.

KOVO mergaitės, iki 16 metų 
amžiaus, tap pat išsikovojo žaisti savo 
krepšinio paskutiniųjų jų varžybų 
pusfinalyje. Visa jaunių mergaičių 
komanda yra padariusi labai didelę 
žaidimo pažangą. Su jomis labai 
nuoširdžiai ir gražiai dirba žinomoji 
mūsų krepšininkė Snaigė Gustafson, 
kurios darbo vaisiai labai gražiai yra 
pastebimi jaunių komandoje.

į žaidimo pusfinalius pateko ir 
KOVO moterys ir, reikia tikėtis, kad 
kas nors iš jų apie savo žaidimus 
parašys ir įspūdžiais pasidalins su šio 
skyriaus skaitytojais
Berniukai iki 18 metų labai gražiai 
paskutiniame turnyre pasirodė ir šių 
metų paskutiniame rate pateko į 
pusfinalius. Paskutines savo rungty
nes, nors žaisdami ir be savo trenerio, 
laimėjo prieš "Benields" 53:42. Rung
tynes, jauniai žaidė labai gražiai, 
parodydami puikius metimus, gerą 
priešininkų dengimą ir gražius sviedi
nio perdavimus, bei nuo lentų 
nuiminėjimus . Taškus pelnė: A. 
Lašaitis 18, S. Ankus 17, P. Šumskas 
10, D.Stasiūnaitis 4, P. Vaičiurgis ir P. 
Burokas po 2.

Kovo valdyba, kurioje šiais 
metais yra įsijungę ir jaunesnių jėgų ir 
jie, kartu su vyresniaisiais valdybos 
nariais labai gražiai dirba ir yra pilnai 
pasiruošę sutikti atvykstančius spor
tininkus, Valdybai taip pat padeda ir 
paskirų sekcijų vadovai, patys sporti
ninkai ir kai kurie koviečiai veteranai. 
Gi sporto skyriaus redaktorius, maty
damas, kad Kovo valdyba yra labai 
užsiėmusi su šventės darbais, stojo į 
pagalbą platindamas Pasaulio Lietu
vių Sporto Šventės, įvykstančios 
1988m. Adelaidėje, loterijos bilietus. 
Dėkojam jam ir paskubėk, Antanai, 
nes jau liko tik pora šimtų knygučių...

* * *
AR JAU TURI III PASAULIO 

LIETUVIU ŽAIDYNĖMS REMTI 
LOTERIJOS BILIETĄ? KREIPKIS į 
VIETINIO LIETUVIU SPORTO 
KLUBO VALDYBOS NARIUS.

Sporto Šventė
Jau tuoj pat ir 37—ji Australijos 

Lietuvių Sporto Šventė, vykstanti 
kartu su Lietuvių Dienomis Sydnejuje. 
Kovo valdyba dirba labai smarkiai ir 
tikisi, kad ši sporto šventė praeis su 
dideliu pasisekimu. Visi darbai jau 
beveik yra pilnai sutvarkyti. Visos 
sporto salės ir aikštės laukia atvyks
tančių sportininkų. Šiais metais 
atsirado didelis skaičius plaukikų ir 
plaukimo varžybos bus pravestos 
Bankstowno plaukimo baseine, visai 
netoli Lietuvių klubo, nors ir visos 
kitos sporto šakos bus taip pat 
pravestos artimai mūsų klubo, taip 
kad po varžybų ir rungtynių bus 
labai paranku atvažiuoti į klubą, ten 
pavalgyti, pasilsėti ir nuraminti vasa
ros troškulį.

Edvardas Lašaitis 
"Kovo" valdybos pirmininkas ir 
Sporto Šventės šeimininkas.

- SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Tradicinis, jau nuo pat pirmųjų sporto 
švenčių esantis sportininkų susipa
žinimo vakaras, įvykstantis 27.12.86. 
(šeštadienį) be esančios sportinin
kams vakarienės, turės ir ypatingą šio 
vakaro pragramą. Bus renkama Aus
tralijos lietuvių gražuolė "Miss Lithu
ania". Iki šiol paskiri klubai būdavo 
surengę tik savo klubų arba savųjų 
miestų gražuolių rinkimus. Tačiau šį 
kartą yra rengiama visos Australijos 
lietuvaičių, nebūtinai vien 
sportininkių, gražuolės rinkimai.
Laimėtoja gaus piniginę premiją ir 
dovanų, todėl jau dabar yra kviečia
mos visos Australijos lietuvaitės 
šiame konkurse, gražuolių rinkime, 
dalyvauti. Organizatorė yra T.Dam
brauskienė, kuri laukia kuo daugiau 
kandidačių iš visų valstijų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS.
37-ją Australijos Lietuvių sporto 

šventę 27.12.86. (šeštadienį) 13.00 
vai. atidarys Bankstowno krepšinio 
stadione iš Amerikos atvykęs svečias 

Tauriam lietuviui,
Klemensui STANKŪNUI

mirus, jo žmoną Petronėlę, sūnų Vaidą ir dukrą Virginiją su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas ir Marija Zinkai

A. A. Salomėjai Kiverienei
Lietuvoje mirus, jos sūnų Sydnejaus choro dirigentą Bronių Kiverį su 
šeima jų liūdesio valandoje giliai užjaučiame

C. Protienė, L ir K. Protai
B. Nagulevičienė

inž. Bronius Nainys. Savo jaunystėje 
jis pats buvo geras krepšininkas, 
žaisdamas už universitetą Kaune, 
vėliau Vokietijoje už paskiras lietuvių 
komandas. Jis yra buvęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, 
prieš keletą metų viešėjęs Austra
lijoje. Šiuo metu Bronius Nainys yra 
"Pasaulio Lietuvio" redaktorius, daug 
dirbąs lietuviškame gyvenime ir 
spaudoje. Nors šiuo metu jis aktyviai 
ir nesportuoja, tačiau širdyje jis buvo 
ir yra sportininkas ir sportininkų 
draugas, labai gerai suprantąs sporti
ninkų vargus ir visuomet, kiek galima, 
jiems padedantis.

Atidarymo metu uniformuotus 
sportininkus sutiks su tautiniais šo
kiais Sydnejaus tautinių šokių grupė 
."Sūkurys". Pirmą kartą sporto šven
tėje dalyvaus ir naujai įsikūrusio 
Brisbanės "Baltia" sporto klubo 
sportininkai.

Po ilgesnės pertaukos ir vėl 
matysime žaidžiant moterų 
tinklinį.Komandas išstatė Adelaidės 
VYTIS ir Sydnejaus KOVAS, (o kur gi 
dingo kitos gražuolės???)

įdomi parduotuvė 
Anglį j oj e

Šių metų pradžioj, Anglijoje, Bir
mingham miesto vakarinėje dalyje 
atsidarė parduotuvė su iškaba: 
"Johnny's Thrift Shop"- "Džionio 
įvairių reikmenų parduotuvė". Par
duotuvėje vartotas prekes supirkdavo 
labai simpatiškas ir ypatingai paslau
gus, jaunas vyras, vardu Džionis.

Jo parduotuvę pradėjo lankyti 
vagys ir parduoti vogtus daiktus, nes 
Džionis iš pradžių neklausdavo nei 
pavardės, nei adreso tų, kurie daiktus 
norėdavo parduoti. Vagys Džionį 
labai pamėgo ir pradėjo atgabenti 
stambius daiktus: televizijos apara
tus, skalbiamas mašinas, baldus, net 
mašinas. Už stambius daiktus Džionis 
mokėjo čekiais ir klausdavo pavardžių 
ir adresų. Vagys mielai jam suteik
davo asmeniškas žinias ir net rody
davo instrumentus, kurių pagalba 
įsilauždavo į namus ir apvogdavo. 
Vagys taip įsidrąsino, kad pranešė 
apie tą parduotuvę savo sėbrams, 
gyvenantiems tolimuose minėto mies
to priemiesčiuose.

Kai "Johnny's Thrift Shop" - 
parduotuvė supirko prekių už du 
milijonus dolerių - staiga užsidarė. 
Pasirodo, kad šita parduotuvė buvo 
atidaryta slaptosios policijos pastan
gomis. Simpatiškasis Džionis buvo 
detektyvas John Samaniego.

Visi, kurie parduodavo daiktus toje 
parduotuvėje, slaptai įrengtu video 
aparatu buvo nufilmuoti; visi pasikal
bėjimai magnetofono juostelėse užra
šyti. Parduotuvę uždarius 37 vagys 
buvo tuojau suareštuoti.

Slaptosios policijos viršininkas 
Arthur Deutsch, kad galėtų sugauti 
įgudusius vagis, išgalvojo tą "triuką" 
ir jį pavadino veidrodžiu, kuriame 
atsispindi kriminalinių nusikaltimų 
veidas. Agnė Lukšytė
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Informacija
MELBOURNE

Pranešame Bendruomenės žiniai, kad 
žinomas visuomenininkas buvęs P.L.B 
pirmininkas ir "Pasaulio Lietuvio" 
redaktorius Bronius Nainys pakeliui į 
ALB Tarybos suvažiavimą Sydnejuje, 
sustoja pas savo gimines Melbourne ir 
ten praleis Kalėdų Šventes.

Melbourno Apylinkės valdyba pra
neša, kad Bronius Nainys padarys 
organizacijų atstovams ir visuomenei 
pranešimą gruodžio 23 d. antradienį 
7 val.vakare, Melbourno lietuvių 
namuose.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
Melbourno Apylinkės valdyba.

Aukos
Mūsų Pastogei

CANBERROJE

G. Ilgūnienė NSW $ 10
R. Rakūnas Vic. $ 5
L. Šilas NSW $ 5
A. Žilienė II $ 20
O. Liutikienė WA $ 5
A.ir Z. Storpirščiai NSW $ 25
H. Stošius »• $ 15
M. Petronis $ 15
S. Zablockienė $ 15
J. ir V. Zablockiai $ 20
A. Krausienė Vic $ 10
P. Burkys NSW $ 5
J. Jablonskis •• $ 5
A.ir S. Montvydai $ 5
P. Burokas $ 5
E. Stasys $ 5
Sydnejaus Pensin.D-ja " $ 100
V. Jaras $ 20
Melb.L. Biblioteka Vic $ 5
F. Sodaitis $ 5
J. Gružauskas •• $ 5
E. Grosas NSW $ 5
Dr. L. Petrauskas •• $ 5
V. Stagis Vic $ 55
A. Kaspariūnas $ 10
A. Meliauskas WA $ 5
J. Rūbas Vic $ 5
G. Patupis WA $ 25
V. Stanevičienė NSW $ 15
S. Abromavičius

Mieliams aukotojams 
riama nuoširdų Ačiū.

$
ta-
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’’Mūsų Pastogės' Administracija

Jaunimo Diena
Kalėdinė Jaunimo Diena įvyks 

gruodžio 14 d. (sekmadienį).
12.30 v. pamaldos St.Marys koply

čioje. Po pamaldų renkamės Lietu
vių klubo sodelyje iešminės popietei. 
Jaunieji "Baltijos" tunto tautinių 
šokių šokėjai, vadovaujami Audronės 
Stepanienės mums pašoks - pasirodys 
ką išmoko.

Kviečiame dalyvauti jaunimą, ■ 
tėvelius ir visus lietuvius.

Apylinkės valdyba.

Bendros Kūčios
Canberos lietuvių klubas praneša, 

kad gruodžio 24 dieną trečiadienį yra 
ruošiamos bendros Kūčios.

Norintieji dalyvauti privalo užsire
gistruoti ir užsimokėti klube pas 
Audronę Kovalskienę nevėliau iki 
gruodžio 15 dienos (pirmadienio),klu
bo telefono nr. 491801

įėjimas tik su bilietais. Kaina 5 
doleriai asmeniui, vaikams 12 metų ir 
žemiau 2 doleriai.

Klubo valdyba.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSE *

4*

4*

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

Gruodžio 21 d. sekmadienį, 2

Klubo narių vaikams. Atvyks

vai. p.p. įvyks, klubo rengiama

Kalėdų Senelis su dovanomis.

Gruodžio 24 d., trečiadienį, 7 vai. vakare rengiamos

Sudarykite savo giminių bei draugų ratelius, kad galėtumėte kartu 
sėdėti.
Bilietų kaina: suaugusiems $ 10 vaikams iki 12 metų $ 5
Kas norite dalyvaut, prašome užsiregistruoti klube nevėliau, kaip 

gruodžio mėn. 21 dienos.
iki

f

Gruodžio 31 d., trečiadienį, rengiamas
N A U J Ų ME TŲ SUTIKIM AS

Pradžia 8 v.v. Pabaiga 2 vai. ryto.
Bilietų kaina $ 25 (įskaitant vakarienę, vyną ir šampaną).
Jau dabar galima užsisakyti stalus ir bilietus.
Paskubėkite, nes vietų skaičius ribotas.

VALDYBA

•»•»»

Sekmadienį, gruodžio 14 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių Namuose Bankstowne

Sydnejaus Lietuvių Teatras 
”A t ž a 1 a” 

stato
Sofijos Čiurlionienės - Kymantaitės 3 veiksmų komediją

INI

Režisorius: Julius Dambrauskas
Dekoracijos: Leeka - Kraucevičiūtė - Gruzdeff
Scenos koordinatorius: A. Adomėnas
Administratorius: Viktoras Šliteris

Bilietai: $ 6. Pensininkams ir studentams $ 4.

VI PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESUI 

LOTERIJA
Prašome visus platintojus kuo 

greičiau atsiskaityti už parduotus 
bilietus su asmenimis, iš kurių buvo 
gauti bilietai.

Ačiū.
Organizacinis komitetas.

SYDNEJUJE
Sydnejaus skyriaus ramovėnai no

rintieji dalyvauti 31 gruodžio ramovė- 
nų suvažiavimo vaišėse (kurie nėra 
rinkti atstovai) prašomi užsirašyti pas 
vice-pirmininką V. Kondracką, Lie
tuvių klube iki gruodžio 15 dienos.

Per suvažiavimą bus atžymėtas 
mūsų skyriaus 30 metų veiklos 
jubiliejus dalyvaujant kitų skyrių 
atstovams ir kviestiniams svečiams.

L.K.V. S-gos "Ramovė" 
Sydney skyriaus valdyba

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI 
10 - $2; 50 - $8 
L. Markauskas,

P.O. Box 550 Bankstown, 2200
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A LB Melbourne Apylinkės Valdyba rengia tradicinį J

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ J!

Melbourne Lietuvių Namuose ;
gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak. ;

Bilietus užsisakyti pas F. Sodaitį, spaudos kioske, arba tel. 560-9578, 
įmokant dalį pinigų iki gruodžio mėn. 27 d.

Bilieto kaina $ 20. !

Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR). Patyrimas bare 
pageidaujamas. Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję 
šiuo darbu rašykite : The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205, 
Bankstown, N.S.W. 2200. Arba kreipkitės asmeniškai į klubą.

Gerbiami t tautiečiai
Artinasi Kalėdų šventės. Kaip 

įprasta šios didingos šventės proga 
sveikiname savo artimuosius ir Imkime 
laimingesnių Naujųjų Metų, blaš
komės po krautuves, įjungiam sąvąjį 
kompiuterį - galvą kas pirktina; 
dovanotina kad pradžiuginti giminaitį, 
artimą asmenį, kaimyną. Labai dažnai 
priperkame jiems nereikalingų bliz
gučių ar nereikšmingų dalykėlių, 
kurie dažniausiai atsiduria šalutinėse 
lentynose, sandėlyje ar garaže tarp 
nereikalingų dalykų.

Klubo biblioteka kviečia Jus, ger
biamieji aplankyti savąją biblioteką, 
kuri Jums siūlo už prieinamą kainą 
lietuvišką knygą, ar kitą kokį reikš
mingą simbolį, primenantį pavergtąją 
Tėvynę ir mūsų nenuilstamą kovą už 
jos laisvę.

Knygų bei kitų lietuviškų simbolių 
pasirinkimas, mūsų pajėgumu, gana 
įvairus, tad biblioteka siūlo Jums: 
Max Angus - The World of Olegas 
Truchanas, anglų kalba; J. Gliaudą -

The Agony, anglų kalba. B. Svece- 
vičius - Lietuvių - anglų kalbos 
žodynas; V. Baravykas - English - 
Lithuanian Dictionary. Lietuvių kalba 
knygos: A.L.B. Krašto Valdyba - 
Australijos Lietuvių Metraštis; B. 
Mockūnienė - Saulėlydis; Z. Riauli- 
naitis - Keturi frontai; A. Saudar- 
gienė - Naikinamieji; F. Neveravičius 
- Priešai; J. Jankus. - Klajojančios 
Liepsnos ir daug kitokių knygų, 
apytikriai už $ 2.800.

Lietuviškas herbas - Vytis (dydis 
50x40 cm - kabinamas), tai litografija 
įrėminimui. Tautinių spalvų žiedai 
raktams. Parduodami sidabriniai Lie
tuvos pinigai: pavienės monetos ir 
pilni komplektai. Taip pat galima 
įsigyti stilizuotą Vytį, automobiliams 
lipinukų -• stilizuota Vytis; automo
biliams lipinukų (dydis 40x9 cm.), kaip 
parodyta žemiau, kurių galite įsigyti 
įvairių lozungų lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Jūsų visų laukia
Sydnejaus klubo biblioteka

Skelbimas
Švento rasto
TYRINĖTOJU GARSINIMAS

ŽODIS (LOGOS) PADARYTAS 
KŪNU

Jono 1:14 mes skaitome : "Tas 
Žodis buvo padarytas (stojosi) kūnu, 
ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo 
garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo 
gimusio Sūnaus, pilno malonės ir 
tiesos" Tasai Logos buvo padarytas 
kūnu, perkeltas nuo savo prieš- 
žmoginio gyvenimo į žmogiškąjį gyve
nimą. Biblija parodo kad toks buvo 
pagrindinis Dievo planas. Skaitydami 
Žydams 2:9, 14 mes sužinome, kad 
Dievo buvo nutarta, kad Jėzus turėjo 
numirti kaip žmogus už pasaulio 
nuodėmes.

Jono 6:51 pats Jėzus aiškina tą 
dalyką ir sako, kad jis davė savo kūną 
už pasaulio gyvybę. Šita Jėzaus 
žmogystės auka buvo atpirkimo kaina 
už gyvenimą, kurį prarado tėvas 
Adomas. Povilas kalba apie tai šitokiu 
būdu: " Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti." (1 Kor. 
15:22) 1 Timotiejui 2:6 Apaštalas 
aiškina, kad Jėzus davė save kaip 
"atpirkimą" už visus, ir išverstasis 
žodis "atpirkimas" graikų kalboje 
reiškia "atitinkanti kaina."

Taigi čia turime aiškius aprašymus 
apie didyjį Dievo atpirkimo planą, 
reikalaujantį kad jo viengimis Sūnus 
būtų padarytas kūnu - tobulu žmogu
mi, kad tokiu būdu jis pasidarytų 
tinkamas numirti už prarastąjį per 
Adomą gyvenimą. Ir taip buvo 
atidarytas kelias išgelbėjimui iš mir
ties Adomo ir visos jo ainijos; kitaip 
sakant, visos žmonijos. Aišku tat, kad 
Jėzus mirė už visą žmoniją.

Visas pasaulis giria pasiaukojimo 
dvasią kitų naudai ir pripažįsta 
vertybę tų, kurie apsiima būti žmonių 
valdovais. Visi žino kiek pikto gali 
padaryti valdovas, kuris jieško tik 
savo naudos, savo gerovės, savo 
pasisekimo ir savo galybės padidinimo, 
nežiūrint kaip tai gali atsiliepti į 
kitus. Labiausiai pagirtinas dalykas 
tuose, kurie rūpinasi valdžios reika
lais, gali būti noringumas tarnauti ir 
rūpintis ne savo, bet žmonių reikalais.

Bus daugiau
Mylintieji tiesą literatūros gausite 

veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 16 
Burlington St., Holland Park, 
Queensland 4121.
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