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VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Gimnazijos mokiniai gieda "Lietuva brangi".

MIELI TAUTIEČIAI,
Žengiant į 1987 - uosius metus, artėja ir išsipildymas bene didžiausio mūsų 

šio meto troškimo, būtent, Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabučio 
statybos užbaiga. Bendrabučio pašventinimas numatytas ateinantį pavasarį. 
Tiksli data bus pranešta vėliau.

Kaip jau visiems žinoma, statybos kaina buvo numatyta 3,5 mil. DM. 
Vokietijos vyriausybė skyrė statybai 3 mil. DM su sąlyga, kad lietuviai patys 
prisidėtų bent su puse milijono DM. Nes tik tokia bendruomenė esanti verta 
paramos, kuri yra pajėgi ir pati save remti. Netgi reikalavo, kad visa mūsų 
dalis būtų išleista pradžioje. Vėliau nusileido, suprasdami mūsų sunkią padėtį 
ir pasltikėdąmi, kad mes visą savo dalį vistiek įmokėsime. Dabar, baigiantis 
darbams, baigiasi ir valdžios skirti 3 mil. DM. Todėl paskutines sąskaitas 
turėsime apmokėti savais pinigais.

Iki šiol aukomis ir palikimais esame sutelkę apie 400.000 DM. ir tie pinigai 
yra jau išleisti. Tad mums dar trūksta apie 100.000 DM. Vokiečių įstaigos 
mumis pasitikėjo sutikdamos laukti mūsų įnašo iki darbo užbaigimo. Todėl mes 
negalime jų apvilti ir turime savo pažadą įvykdyti, tuo labiau, kad jie šiame 
reikale mums parodė tokį palankumą, kad didesnio mes negalėjome nei laukti. 
Jau anksčiau žadėtą paramą naujo bendrabučio baldams įsigyti padidino iki 
400.000 DM, kad naujus baldus galėtume ir mergaičių bendrabučiui nupirkti. 
Taip pat paskyrė 60.000 DM naujoms sporto aikštėms, kurios jau įrengtos. Be 
to dar pažadėjo 30.000 DM chemijos ir fizikos kabinetams įrengti.

Tad akivaizdoje tokios pagalbos iš vokiečių įstaigų pusės turime dėti visas 
pastangas, kad ir savo įnašą, kaip buvome žadėję, sudarytume.
Todėl kreipiamės į jus, mieli tautiečiai, prašydami mums padėti sutelkti tą 
trūkstamą pinigų sumą, kad berniukų bendrabutį galėtume užbaigti.
Tuomet drąsiai galėsime žvelgti į ateitį duodami mūsų jaunimui tokias sąlygas, 
kurios pilnai atitiktų šių laikų reikalavimus.
Aukas prašome siųsti: Unterstuetzungsfonds dės Litauischen Gimnaslums, 
Konto Nr. 103 087 700 Vereinsbank Viernheim eG, BLZ 509 622 22.

Šia proga dėkojame visiems, kurie savo auka jau parėmė statybą ir 
gimnazijos išlaikymą. Linkime visiems geriausios sėkmės naujuose metuose.

Vasario 16 gimnazijos kuratorljos valdyba

Tėv. Alf. Bernatonis, A. Šmitas J. Valiūnas .
pirmininkas direktorius iždininkas

A LB KRAŠTO TARYBOS
REZ O LI UCI.JOS

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba savo XX sesijoje 
Sydnejuje, 1986 m. gruodžio mėn. 29 ir 30 dienomis:
1. Sveikina brolius ir seses pavergtoje tėvynėje. Mes didžiuojamės Jūsų 
patvarumu, ištikimybe savo tautai ir kūrybiškumu sunkiose ilgos okupacijos 
sąlygose. Mūsų pagarba kovotojams už žmogaus teises ir visiems tos kovos 
sąžinės kaliniams bei tremtiniams.
Dėkodami Jums už šventosios lietuviškos ugnies saugojimą, globojimą ir 
ugdymą Nemuno pakrantėse per amžius, mes reiškiame Australijos lietuvių 
solidarumą ir pažadą visomis pastangomis remti Jūsų ryžtingą kovą su 
sovietine priespauda ir siekti laisvės valandos Lietuvai priartėjimo.

2. Tvirtai tikėdami, kad vieningos ir nepaliaujamos lietuvių tautos pastangos 
atstatys Lietuvai nepriklausomybę, raginame visus Australijos lietuvius 

įsijungti į kovotojų už žmogaus teises Lietuvoje talką ir visais galimais būdais 
garsinti Lietuvos bylą kelti viešumon okupanto daromas mūsų tautai 
skriaudas. Prašome remti mūsų spaudą, leidžiamą lietuvių ir anglų kalbomis, 
Lituanistikos katedrą J.A.V-bėse, Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje ir visas 
lituanistinio švietimo institucijas Australijoje.
3. Taryba prašo visus lietuvius ir lietuviškas organizacijas veikti ir sugyventi 
vienybėje ir santaikoje, visus pasitaikančius nesklandumus ar ginčus 
išsprendžiant savo bendruomenės tarpe.
4. Taryba atmeta lietuvių tautos ir Australijos Lietuvių Bendruomenės! ar 
bet kurios kitos tautos) kolektyvinę atsakomybę už jai primetamus 
nusikaltimus - už juos yra atsakomingi juos įvykdę asmenys, vistiek kuriai 
tautai ar bendruomenei jie priklausytų.

Ryšium su Australijos vyriausybės paskirtos komisijos tariamiems "nacių 
karo nusikaltėliams" tyrinėti veikimu, kreipiamės į Australijos vyriausybę, 
prašydami :-

a) kad numatomi Karo nusikaltimų Akto (War Crimes Act) pakeitimai 
Australijoje turėtų užtikrinti, jog tariamų karo nusikaltėlių tardymai ir 
persekiojimai teismo keliu būtų vykdomi griežtai prisilaikant Australijos 
kriminalinės teisės ir procedūros. Visi liudininkai, įskaitant Ir iš Sovietų 
Sąjungos, privalo būti prieinami kryžminiam tardymui Australijos teismuose.

b) Atsižvelgiant į numatomas dideles išlaidas dėl bet kurios galimos 
teisinės eigos, finansinė parama turėtų būti teikiama kaltinamajam, kad tuo 
būtų užtikrintas teisingumo atsiekimas.

c) Kaltinamųjų pavardės ir jų tautybės neturėtų būti viešai skelbiamos be 
formalių kaltinimų jiems įteikimo.

d) Sveikiname Australijos vyriausybės pareikštą nusistatymą nesudaryti 
nusikaltėlių išdavimo sutarčių su skirtingas teisines sistemas turinčiais 
kraštais.
5. Taryba kreipiasi su pagarba į Jo Šventenybę popiežių Joną Paulių Ii ir 
reikšdama padėką už lietuvių tautos nuotaikų bei siekimų supratimą ir 
parodytą prielankumą, Lietuvos Krikšto 600 metų sukakties proga, prašo Jo 
Šventenybę priskirti Vilniaus arkivyskupiją Lietuvai, nes Taryba tiki, kad 
Lietuvos sostinės Vilniaus arkivysknplios prijungimas prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos daug prisidėtų prie santykių išlyginimo ir draugiškumo 
atstatymo tarp lietuvių ir lenkų tautų.
6. Taryba pritaria Lietuvių Bendruomenės paminklo pastatymui Canberroje, 
Australijos 200 metų sukakties proga.
7. Taryba sutinka, kad Apylinkių vaidybos, reikalui esant, užskaitytų aukas 
Bendruomenei kaip lietuvio mokestį.
8. Taryba pritaria 1986 m. gruodžio 29 d. Mokytojų konferencijos nutarimui, 
kuriuo prašoma, kad A LB Krašto valdyba įsipareigotų sušaukti Mokytojų 
konferenciją kiekviename Lietuvių Dienų suvažiavime, ir Taryba 
rekomenduoja kad Australijos Lietuvių Fondas finansiniai remtų mokyklų 
ruošiamus vadovėlius, finansuoti arba bent finansiniai remti mokinių stovyklas 
Australijoje ir tarpmokyklines varžybas Australijos lietuvių apylinkėse.

ALEKSAS KANTVILAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS 

PIRMININKAS

MIELI MŪSŲ PASTOGĖS SKAITYTOJAI
Iš dedamų skelbimų žinote, kad Mūsų Pastogei skubiai reikalingas 

administratorius-rė. Darbas susideda iš tvarkymo Mūsų Pastogės kartotekos ir 
laikraščio ekspedijavimo (Išsiuntinėjimo) kas savaitė. Galima šiuos du 
darbus padalinti į dvi dalis: vienas asmuo tvarkytų kartoteką o kitas tik 
ekspedijuotų laikraštį. Darbo yra apie 10 valandų per savaitę ir už tai 
mokama 100 dolerių.

Ilgametė Mūsų Pastogės administratorė J. Mickienė atsistatydino dėl 
sveikatos. Dabar Mūsų Pastogė yra ekspedijuojama talkos būdu, laikinai, J. 
Mickienei vadovaujant. Mes esame už tai jai labai dėkingi. Toks laikraščio 
ekspedijavimas ilgai tęstis negalės. Reikia vieno asmens kuris apsiimtų visą 
atsakomybę, nes kitu atveju, laikraštis gali neišeiti reguliariai.

Kaip Mūsų Pastogė yra ekspedijuojama.
Mūsų Pastogė yra išspausdinama kiekvieną ketvirtadienį apie 4-6 valandą 
vakare. Pati spaustuvė yra Broadway, netoli Sydnejaus centrinės geležinkelio 
stoties. Ketvirtadienio vakare laikraštis yra sulankstomas, užlipinami adresai, 
suskirstomi ir surišami į atskirus pundelius pagal pašto nustatytas taisykles. 
Penktadienio ryte Mūsų Pastogė nuvežama į paštą išsiuntimui.

L.B.Spaudos Sąjungos valdyba.

SKELBIMAS
"MŪSŲ PASTOGEI" SKUBIAI REIKALINGAS ADMINISTRATORIUS-RĖ. 
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS PRAŠOME KRIPTIS į SPAUDOS 
SĄJUNGOS VALDYBĄ RAŠTU ARBA SKAMBINANT TELEFONU DR. B. 
VINGILIUI - 6026358 IR V. PATAŠIUI - 5584640 PO DARBO VALANDŲ 
VAKARE.

SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA
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MO K YTOJIJ diskriminavimas bei būtų nutraukta 
sovietinė kultūrinės priespaudos ir

1986 m. Sydney, Lietuvių Dienų 
metu, šalia meninių vienetų pasiro
dymų, meno parodos ir Krašto 
Tarybos posėdžių, gruodžio 29-tą 
dieną (vyko, gal mažiau pagarsinta, 
tačiau turinti nemažiau svarbos 
Krašto valdybos sušaukta II-troji 
mokytojų Konferencija Australijoje. 
Konferencijos atidarymo žodyje, 
Krašto valdybos narė švietimo reika
lams Janina Vabolienė, palinkėjo 
konferencijos dalyviams naujų 
minčių, naujų vilčių, naujo pasiryžimo 
ir išreiškė Krašto valdybos padėką 
Sydnejaus parapijos mokyklos vedėjai 
Julijai Lašaitienei, Vyteniui Šliogeriui 
ir jų talkininkams už konferencijos 
organizacini darbą bei rūpestingą 
programos sudarymą.
Kaip žinome, suorganizuoti sėkmingą 
konferenciją, turint omeny Austra
lijos didelius atstumus, yra nelengvas 
darbas, tad yra tikrai malonu paste
bėti, kad joje dalyvavo Sydnejaus, 
Brisbanės, Melbourne ir Adelaidės 
atstovai, einantys įvairias švietimo 
pareigas. Viso - 21 asmuo.
Konferencijos metu buvo pasidalinta 
esamais rūpesčiais, problemomis, ieš 
koma būdų pakelti mokinių skaičių 
lietuviškose savaitgalio mokyklose, 
bei lituanistiniuose kursuose. Buvo 
diskutuojama naujų šiems laikams 
pritaikintų vadovėlių paruošimą ir jų 

išleidimą Australijoje; kas patraukia ir 
paskatina vaikus bei jaunuolius moky
tis lietuvių kalbos; kaip išvystyti 
jauno lietuvio tautini ir kalbinį 
vystymąsi. Diskutuota taip pat lietu
vių kalbos praktiška svarba laikant 
matrikuliacijos egzaminus, jų paruo
šimas ir tikrinimas ir t.t.
Nebuvo pamiršta ir tėvų įnašo svarba 
savaitgalio mokyklos mokinių moky

tine
Pagrindiniais kalbėtojais buvo Julija 
Lašaitienė, Don Bieri, Ričardas 
Gervinąs, Vytenis Šliogeris, Aldona 
Janavičienė, Elena Jonaitienė ir 
Kristina Dj£iūnienė, bet drįstų teigti, 
kad nebuvo nė vieno delegato, kuris 
vienokiu ar kitokiu būdu nebūtų 
prisidėjęs prie esamų 
sprendimo, nuoširdžių ir 
sugestijų Įnešimo.
Malonu pastebėti, kad 
J.A.V. "Pasaulio Lietuvio" redak
torius Br. Nainys, apsilankęs 
konferencijoje, nesiribojo vien pasis
veikinimu, bet rado laiko pasidalinti 
mums visiems rūpimais klausimais, - 
švietimu bei mūsų jaunimo tautiniu 
auklėjimu.
Konferencip baigiant, dalyviai (ga
liojo Janiną Vabolienę pristatyti 
Krašto Tarybos Rezoliucijų Komisijai 
sekantį nutarimą. - Mes, mokytojų 
Konferencijos dalyviai, kreipiamės į 
Krašto Tarybą, pritarti 1986 metų 
gruodžio 29-tos dienos Mokytojų 
Konferencijos nutarimui, kuriuo pra
šome, kad: - 1. A.L.B. Krašto valdyba

problemų 
apgalvotų

svečias iš

KONFERENCIJA A USTR ALI JOJE

Mokytojų konferencijos dalyvių dalis.
Sėdi iš kairės: J. Arienė, F. Luckienė, "Pasaulio Lietuvio" redaktorius Br. 
Nainys, J. Vabolienė, A. Vesčiūnaitė - Janavičienė, J. Žitkevičienė, kun. J. 
Petraitis MIC 
V. Šliogeris

- Adelaidės klebonas, P. Pullinen, P. Aras, J. Lašaitienė ir

sušaukti mokytojų 
kiekviename' Lietuvių

Įsipareigotų 
Konferenciją 
Dienų suvažiavime.
2. Krašto Taryba rekomenduotų 
Lieuvių Fondui finansiniai remti 
mokyklų ruošiamus vadovėlius.
3. Krašto Taryba rekomenduotų 
Lietuvių Fondui finansuoti arba bent 
finansiniai remti mokinių stovyklas 
Australijoje.
4. Krašto Taryba rekomenduotų 
Lietuvių Fondui finansuoti tarp - 
mokyklines varžybas lietuviškuose 
bendruomenėse, Australijoje.
Šis mokytojų Konferencijos nutarimas 
- prašymas, pateiktas A.L.B. Krašto 
Tarybos Rezoliucijų Komisijai ir 
Krašto Tarybos atstovams 1986.- 12 
mėn. 30 d., buvo vienbalsiai priimtas. 
Dažnai 
liucijos 
čiuose, 
naudos.
kad mes nebetikime tuo ką sakome. 
Nebetikime sau užsidėto darbo svar
ba. Jei jos dulka stalčiuose, tai yra 
mūsų pačių kaltė.
Paimkime pavyzdį iš mūsų švietimo 
atstovų - mokytojų, kurie net 
dešimtimis metų dirba švietimo darbą. 
Jų dėka turime vaikų, kurie neblogai 
kalba lietuviškai, jų dėka turime 
jaunuolių, kurie eina mokytojų parei
gas savaitgalio mokyklose , jų dėka 
vaikai nori vykti 1 Vasario 16-tos 
gimnaziją, kad patobulintų lietuvių 
kalbą. Remkime mokytojų darbą, 
padėkime jiems. N eleiskime dar vienai 
rezoliucijai rinkti dulkes kieno nors 
stalčiuje.

kalbame, kad priimtos rezo- 
dulka rašomųjų stalų stal- 
neatnešdamos niekam jokios 
Jei tai Įvyksta, taitik dėl to,

.1. Vabolienė

klausimas gyvas 
Dr. S.A. Bačkio žodis j Lietuvą, 
Įregistruotas Amerikos balse naujųjų
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1987 metų proga
Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinu su Naujai

siais 1987 Metais pavergtos tėvynės 
brolius ir seseris Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos ir Lietuvos Pasiun
tinybės Vašingtone vardu.

Sekdami tarptautinius Įvykius, 
matome kas pasaulyje vyksta. Žinome 
Vakarų ir Rytų Bloko valstybių norą 
kalbėtis, surasti būdus, kaip derybų 
keliu išspręsti problemas, kurios 
Įvairiais klausimais iškyla. Vakarų 
valstybės, priešakyje, su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, laikosi dialogo 
taktikos su Sovietų Sąjunga norė
damos, kad Sovietų Sąjunga vykdytų 
jos pasirašytus tarptautinius pasiža
dėjimus ir rodytų pozityvų bendra
vimo vaidmenį- Jos nori, kad Sovietų 
Sąjunga sumažintų ginklų gamybą, 
liautųsi kištis i kitų kraštų vidaus 
reikalus, gerbtų žmogaus teises.

Žvelgdami i mūsų tautos reikalus 
matome, kad 1986 metais lietuvių 
veiksniai ir organizacijos ryžtingai 
siekė, kad pasaulis būtų supažindintas 
su lietuvių vargais ir su žiauria 
okupanto vykdoma priespauda Lietu
voje.

1986.4.15 d. Berne prasidėjusioje 
Helsinkio Baigmini Aktą pasira
šiusiųjų valstybių ekspertų konferen
cijoje buvo pateiktos informacijos 
apie Lietuvos gyventojų ryšių su 
užsieniais suvaržymą, pasimatymų su 
užsieniečiais apribojimą, grubų sovie
tų elgesį muitinėse, išskirtų šeimų bei 
kalinių likimą. Toje konferencijoje ne 
kartą Amerikos delegacijos pirmi
ninkas, pagal L.K.B. Kronikos duo
menis, priminė Sovietams apie pabal- 
tiečių, lietuvių sunkią padėtį. Ypač 
vieningai ir energingai lietuvių veiks
niai ir organizacijos savo veikla 
reiškėsi Vienoje prasidėjusioje 
1988.11.4. d. Helsinkio Akto peržiūros 
konferencijoje. Helsinkio Aktą pa
sirašiusioms valstybėms buvo pateikta 
memorandumai ir Informacijojs, 
prašant iškelti neteisėtos Lietuvos 
okupacijos, suverenumo teisių sugrą
žinimo lietuvių tautai klausimus, imtis 
reikiamų žingsnių, kad būtų paleisti 
dabar žiaurias bausmes atlieką Lie
tuvos Helsinkio Grupės ir Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komiteto nariai bei kiti 
sąžinės kaliniai, būtų sustabdytas 
Lietuvos tikinčiųjų persekiojimas ir

galvoje, kad ateinančiais 
minėsime 600 metų lietuvių 
krikščionybės jubiliejų, kuri 
Šv. Tėvas 1987.6.28 d. ISkil-

nutautinimo politika. Lietuvių veiks
niai gavo iš daugelio valstybių 
atsakymus 1 memorandumus, kur buvo 
pasakyta, kad bus atsižvelgta j 
lietuvių prašymus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplo
matiniai atstovai Vašingtone Vienos 
konferencijos proga Įteikė bendrą 
raštą Valstybės Dep-te, primindami 
dabartinę būklę sovietų okupuotose 
Baltijos šalyse, kur grubiai laužomos 
žmogaus teisės nesilaikant Sovietų 
pasirašyto Helsinkio Akto. Jie prašė, 
kad Vienos konferencijoje JAV dele
gacija reikalautų, jog Sovietų Sąjunga 
laikytųsi Helsinkio Aktų nuostatų.

Prisimintina dar, kad Prezidentas 
Reaganas savo 1986.12.10 d. prokla
macijoje 5589, liečiančioje Teisių 
Rinkinio Dieną, Žmogaus Teisių 
Dieną ir Savaitę 1986 metais pažy
mėjo, jog Sovietų Sąjunga tęsia 
Lietuvos Katalikų priespaudą ir 
pabrėžė, kad "Taika ir žmogaus teisių 
gerbimas yra neatskiriamas dalykas. 
Istorija rodo, kad negali būti tikros 
taikos be žmogaus teisių gerbimo."

Žengdami j Naujuosius 1987 Metus, 
turime 
metais 
tautos 
Romoj
mingomls mišiomis švęs ir paskelbs 
Arkivyskupą Jurgį Matulaiti palaimin
tuoju. Tai reikšmingas lietuvių tautai 
jubiliejus. Jį iškilmingai minint, bus 
parodyta pasauliui mūsų tautos saitai 
su Vak. civilizacija ir lietuvių tautos 
asmenybė. Pridurtina, kad JAV kata
likų vyskupų konferencija 1988.11.12 
d. Vašingtone vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, solidarumą su Lietuvos 
vyskupais ir tikinčiaisiais, prašančią 
JAV vyskupus paskelbti 1987.6.18 d. 
maldos dieną už persekiojamą Lie
tuvos Bažnyčią. Šia rezoliucija krei
piamasi ir į Sovietų vyriausybę, kad ji 
pagal jos tarptautinius užsianga
žavimus gerbtų Lietuvos žmonių 
teises, patenkintų Lietuvos vyskupų 
prašymą grąžinti religiniam naudo
jimui Vilniaus katedrą, Šv. Kazimiero 
bažnyčią Vilniuje, kartu su Taikos 
karalienės bažnyčia Klaipėdoje.

Baigiantis 1986 metams, Andrei 
Sacharovas gavo leidimą grjžti 
Maskvon, kur atsiradęs jis kreipėsi i 
Kremliaus valdovus, kad paleistų 
visus politinius kalinius ir sustabdytų 
Sovietų žiaurų karą Afganistane. Šis 
Įvykis mums malonus prisimenant, kad 
Sacharovas 1975.12.12 d. lankėsi 
Vilniuje, kada ten buvo teisiamas 
Sergei Kovalevas ir atsimenant, kad 
Sacharovas, kartu su kitais rusais 
disidentais, parėmė 45 Pabaltiečių 
1979.7.23 d. pareiškimą Vakarų 
korespondentams Maskvoje, kuriuo 
Pabaltiečiai kreipėsi 1 Sovietų, vals
tybių pasirašiusiųjų Atlanto Chartą, 
Vakarų ir Rytų Vokietijų vyriausybes 
bei J.T. Gen. Sekretorių su prašymu 
atstatyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybę ir paleisti visus 
politinius kalinius. Tikėkimės, kad 
Sacharovas ir dabar rems Pabaltiečių 
aspiracijas.

Lietuvos klausimas 1986 metais 
buvo gyvas tarptautinėje arenoje. 
Naujuosius 1987 Metus sutinkame su 
viltimi kiek ryškesnio rytojaus. 
Brangūs broliai ir brangiosios seserys, 
(žengiant 1 Naujuosius 1987 Metus, 
linkiu Jums geriausios sėkmės ir 
tvirtybės išlaikyti mūsų tautos gyvas
tingumo dvasią, grindžiamą žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių principais.

ROMUALD UI

jo žmoną Jadvygą, sūnų Irv( ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Eleonora Petrukėnai, Perth.
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KODĖL MENAS '?

(Žodis, kurį tarė prof. Vyt. Doniela 
per Lietuvių Dienas, Meno ir Tauto
dailės parodos atidarymo proga)

Savąsias Lietuvių Dienas kartais 
vadiname "kultūriniu festivaliu". 
Minint žodį "kultūra”, nujaučiame, 
kad reikalas sukasi nebe apie kas
dienos rūpesčius, bet verčiau apie tas 
išraiškas, kurioms atsiveriame po 
dienos darbų, kai mūsų mintys, 
jausmai ir vaizduotė nukrypsta į visai 
kitą egzistencijos plotmę. Čia kaip tik 
ir susiduriame su meno Jėga. Žmogui 
tenka dirbti, nes kitaip neišlaikysi 
gyvybės; dirbant tenka naudoti, 
panaudoti, net išnaudoti savąją 
aplinką. Iš šių naudojimo, panau
dojimo, Išnaudojimo būdų kuriasi 
civilizacija, kuri šiais laikais virsta 
kartu ir technologijos užviešpa- 
tavimu. 

ar jo nebuvimas, daug ką pasako ir 
apie visą tautą. Šiame techno
loginiame pasaulyje pradeda vyrauti 
dėsnis, kad tai, kas nenaudinga yra 
savaime ir nevertinga. Viena iš 
dabarties globalinių nelaimių yra tai, 
kad ši komercinė tendencija giliai 
persunkia daugiau ir daugiau tautų.

Gėrėdamiesi mūsų paroda, stebė
dami ir pamąstydami apie savo 
menininkų darbus, galime džiaugtis, 
kad mūsų tautoje yra dar tiek daug 
galios, kurią visai teisingai galime 
pavadinti kūrybine bei kultūrine. 
Nuoga naudos sąvoka nėra mūs 
galutinai užviešpatavusi. Ir šita 
kūrybinė galia yra vertinga bei 
nuostabi ta prasme, kad ji riša mus 
pačius, ypač istorinėse krizėse ir 
kartu yra įnašas platesnei žmonijai. 
Technologinės, pramoninės orienta
cijos dabar pasaulyje yra daugiau 
negu reikia; svarbesniu dalyku pa
lengva tampa pramonės priešprieša -

Skulptūros sale, iš kairės: Stasio Eimučio "Kanklės" ir "Birbynės", viršuj 
Vytauto Miliausko "Juostinė", Nijolės Sivickaitės Mockienės "Anga", gilumoj 
Ievos Pocienės "Koplytstulpis", dešinėj Aleksandro Jakšto "Lėkštė" ir

Dailininkai Lietuvių dienų parodos atidarymo metu. Iš kairės: Vladas 
Meškėnas, dr. organizatorė Genovaitė Kazoklenė, Leonas Urbonas, Aga 
Skeivienė, Ignas Bieliūnas ir Jurgis Reisgys

Bet būtų gaila, jei naudojimas, 
panaudojimas, išnaudojimas išsemtų 
visą žmogiškąją egzistenciją. Žmogus 
taptų kasdienos, ritualinio darbo, ar 
net savo susikurtų įrankių vergu. 
Todėl natūraliai atsigauname, kai 
valandėlei atsirišame nuo įprastinių 
elgsenos kategorijų, kai vaizduotei 
leidžiame paklajoti po tokį pasaulį, 
kur spalvos ir formos nebėra įrankiai 
aplinkos užvaldymui, bet kada jais 
gėrimės nebeatsižvelgdami į jų 
banalią naudą. Šitoks nekasdieninis 
pasaulis ir yra kultūrinė dimensija.

Meniškasis pojūtis, ar jo nebuvimas, 
daug ką pasako apie individualinį 
asmenį. Kasdienos pavergtam asme
niui meninis atsipalaidavimas neturi 
vertės, nes meną negali vartoti, kaip 
kirvį ar kastuvą. Bet meninis pojūtis 
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ATITAISYMAS

Aprašyme "Lietuvių Dienų Dailės paroda" - "Mūsų Pastogės" Nr. 3, įsibrovė 
sekančios klaidos: vietoj "žurnalistini” stilių turėjo būti "surrealistinį"; vietoj 
"akustinė" turėjo būti "animistinė” ir vietoj "savotišką" perteklių turėjo 
būti "barokišką" perteklių.

Už klaidas atsiprašom. Redak.

LIETUVIU DIENU
Visai kitokios nuotaikos apima 

žiūrovą sustojus prie Ievos Pocienės 
lietuviškų skulptūrų, pavadintų 
"Koplytstulpiais".
Nors jie Sydnejuje yra eksponuojami 
pirmą kartą bet mums savi, pažįstami, 
atkelti iš vaikystės laikų. Tai atmini
mų Lietuva, palikimo dalelė, išalku
siam duonos trupinys ir ištroškusiam 
vandens lašas. Prie jos skulptūrų 
sulinksta keliai, kaip linko jie mūsų 
senoliams ir proseneliams. Ir tik 
jausmam nuslūgus gali pradėti svars
tyti formalinę pusę. Tikrai nuostabu, 
kiek išraiškos galima išgauti iš

kultūrinis sugrįžimas prie žvilgsnio, 
kuris žmogaus egzistencijoje mato 
atviresnį, platesnį potencialą.

Kaip žiūrovai, būkime šiandien 
dėkingi menininkams, kurie sutiko čia 
išstatyti savo kūrinius, sutelkdami 
mums vidinės saulės, atsipalaidavimo, 
gal net inspiracijos. Kūrybinė dovana 
yra retas dalykas, bet nors ji nėra 
apčiuopiama, ji visgi veikia mus 
skatinančiai ir konstruktyviai.

Kaip žiūrovai, būkime dėkingi ir 
šios parodos organizatoriams bei 
visiems tiems, kurie parodai davė 
maloniai harmonišką pavidalą. Nesu
klysiu turbūt, jei Jūsų vardu išreiškiu 
ypatingai širdingą padėką tai jautriai 
ir meniškai sielai, Genovaitei 
Kazokienei,

(Paroda tapo atidaryta).

DAILĖS DARO D A 
paprasto rąsto! Abu Pocienės koplyt
stulpiai yra žmogaus aukščio.
Jos skalptai nedailino šventųjų 
figūrų, bet paliko jas liaudiškai 
paprastas.
Skulptūrose kompozicija yra tampri, 
išryškinta ritmika ir sugebėta išgauti 
specifinė lietuviška susimąstymo nuo
taika, veikianti savo tyliu grauduliu.

Vėl visai kitoks yra jaunasis 
Tasmanijos skulptorius Linas Vaičiu- 
levičius. Jis dirba tik bronzoje 
patikimoje ir "amžinoje" medžiagoje. 
Nežiūrint neutralių darbų pavadi
nimų, - "Natiurmortas", "Skylė 

"Vaidilutė", šalia Ievos Pocienės 
Vaičiulevičiaus "Juodai juoda".

sienoj" ir "Juodai juoda" - jo darbai 
yra netik dramatiški, bet ir revoliu- 
cijonieriški. Jis aiškiai yra užsianga
žavęs idėjai. Gal būt labiausiai 
sukrečiantis buvo jo " Natiurmortas" 
- sulaužyta kėdė ir ant jos užmestas 
sušaudytas rūbas... Kieno tai rūbas ir 
kas toje kėdėje sėdėjo? Vaičiulevičius 
mums patiekia tik smurto įrodymus, o 
auką ir tos aukos kankintoją žiūrovas 
turi pats atrasti. Kita jo dramatiška 
skulptūra "Juodai juoda" - tai 
kankinio biustas, kažkokiu būdu 
susišaukiantis su lietuvišku Rūpinto
jėliu. Nors forma yra naujoviška, 
tačiau tas pats nedasakytas skausmas, 
tas pats tylus graudulys išreikštas 
kietoje bronzoje, jį savaime pritraukia 
į lietuvišką meno grupę. Linas 
Vaičiulevičius dar tik prieš metus yra 
turėjęs savo pirmą skulptūros parodą 
Sydnejuje. Tada jis buvo labiau 
bareljefingas kas rodo jo kūrybos 
kaitą, Betgi drama ir užsiangažavimas 
jo kūriniuose lieka ir toliau, o tuo 
pačiu viltys pamatyti jo vardą 
svarbiausių ateities dailininkų tarpe 
didėja.

Jaunas Melbourne skulptorius 
Faustas Sadauskas atsiuntė didžiulę 
medžio skulptūrą "Kompozicija Nr. 
3". Tai abstraktus, kietai išskaptuotas 
vyriškas kūrinys, išreikštas viename 
didžiuliame medžio bloke. Nors tai 
yra trijų dimensijų skulptūra, bet savo 
plokštumų primena daugiau bareljefinį 
kūrinį, tuo Sadausko meistriškumui 
yra atimtas laisvesnis santykiavimas 
su erdve, kuo pasižymėjo prieš keletą 
metų matyta "Kompozicija Nr.l.

Visi minėti skulptoriai yra drama
tiški, iškeliantys formos ir minties 
problemas.
Gal kiek paradoksalu, kad pats 
vyriausias šios parodos skulptorius - 
Jurgis Reisgys - yra laisvas nuo dramų 
problematikų. Jo kūriniai yra skirti 
grynai estetiniam pasigėrėjimui. 
"Kalnų gėlė" - žmogaus ūgio me
džio kūrinys, dailiai Išskaptuotas, 
nutekintas, vaizduojąs lygiai tą, ką jo 
pavadinimas sako. Reisgys yra apval- 
dęs medžiagą ir mažesnėj skalėj - 

"Trikampio įmantrybė" - parodo tam 
tikrą rafinuotumą kūrinio formalume.

Tarpinę padėtį tarp skulptorių, ir 
tautodailininkų užima Stasys Eimutis, 
išstatęs kankles, skudučius ir birby
nes. Buvo suplanuota šioje salėje groti 
vien kanklių muziką, tik dėl pradin- 
gusio techniko to negalėjom padaryti. 
O kanklės šiose lietuvių dienose 
vaidino didelį vaidmenį, kurį iškėlė 
amerikonės kanklininkės Bankaitytės. 
Jos grąžino tuos lietuviškus garsus 
mums, prlmiršusiems ir apsnūdusiems. 
Stasys Eimutis vizualiai lyg ir 
paantrino tą patį motyvą, suteik
damas akiai tokį mielą pasigrožėjimą.

Moterys tautodailininkės parodai

"Koplytstulpis" ir priekyje Lino 

pridavė daug spalvos. Petrė Ceraka- 
vičienė (pavėlavusi nepakliuvo į 
katalogą) ir Gražina Katauskienė 
žavėjo lankytojus savo austom juos
tom. Tačiau Gražina Katauskienė dar 
parodė ir austą paveikslą "Tulpė”, 
kurio ir kompozicija, spalvų parin
kimas ir net pats atlikimas buvo 
vertas dėmesio. Siuvinėtas Audronės 
Kovalskienės paveikslas "Tulpės sau
lėlydyje", nereprezentavo tipiškos 
lietuviškos technikos - audimo - nors 
tematika ir buvo sava.

Vyrai tautodailininkai tebuvo du: 
Vytautas Miliauskas, iš kurio darbų 
"Juostinė" ir "Rankšluostinė" išsis
kyrė netik geru apdirbimu, bet ir 
stropiai atrinktais lietuviškais moty
vais ir Aleksandras Jakštas, kurio 
nuogo beržo "Koplytėlė" pade
monstravo mums naują originalų 
priėjimą prie seno tautodailės meno.

Keramikos meną atstovavo keturios 
moterys. Vilija Dundienė su "Žirge
liais" ir Danutė Karpavičienė su 
"Gaidžiu" ir " O patleka mano!". Joms 
abiems būdinga barokiškas grakš
tumas, ypač Dundienei. Jolanta Jana
vičienė nors ir pasiliko prie formos 
paprastumo, bet perėjo į stiprų 
spalvingumą, papruoštą liuosais, leng
vais piešiniais, primenantį saliečių 
meną.
Tuo tarpu Audronė Jurkšaitienė 
parodė brandžią ir išmąstytą kera
miką, išieškotą kompoziciją ir gla
zūrą. Jos darbai artinasi prie skulptū
rinės keramikos, nes jai erdviniai 
santykiai yra ypač svarbūs.

Karolis Podėnas ir Almis Podėnas, 
abu pripažinti fotomenininkai, atsto
vavo nespalvotą fotografiją. Jie abu 
(tėvas ir sūnus) daugiau domisi 
gamtovaizdžiais ir miestavaizdžiais, 
kuriuos patiekia subtiliuose niuan
suose. Ugnė Kazokaitė - Kazokienė 
domisi žmogaus situacija ir savo 
spalvotose nuotraukose atskleidžia 
Indijos gyventojų, ypač moterų soci
alinę būklę. Tačiau Arūno Klupšo 
spalvotos nuotraukos drąsiai kopia 
grafinio meno laiptais. Jo saulėlydžiai, 
jūra yra tartum japonų grafikų 
Hokusai ir Hiroshigi rankų perdirbti. 
Stebėtinas jaunojo menininko pro
gresas, lyginant su ankstyvesniaisiais 
darbais.

Kiek pirmojoj parodos salėj mirgėjo 
spalvos, tryško energija, tiek antrojoj 
skulptūrinėj salėj viešpatavo rimtis ir 
kontempliacija. Manau, kad paroda 
buvo pilna, išbalansuota ir kiekvienam 
kuo nors turėjo patikti ir įsiminti.

Genovaitė Kazokienė
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LIETUVIU — ŽYDU SANTYKIU 

KL AUSI MU
Labai daug buvo ir vis dar yra 

rašoma lietuvių emigracijos spaudoje 
Hetuvių-žydų santykių klausimu. 
Daugumoje tų raštų buvo klausimas 
debatuojamas kaltinant arba teisi
nant. Kaip paprastai debatai labai 
retai ginčą išsprendžia ir abi pusės 
pasilieka prie savo nuomonių.

Neteko girdėti ir sužinoti, kad 
spaudos rašytojai iš vienos ar kitos 
pusės būtų bandę sueiti į kontaktą ir 
nuoširdžiai atvirai išsikalbėti. Man iš 
tolimos provincijos žiūrint neatrodo, 
kad lietuvių emigracijos veiksniai bei 
organizacijos būtų bandę sueiti į 
kontaktą su Lietuvos žydų emigra
cijos organizacijomis užsienyje ir 
Izraelyje. Nebuvo taip pat rimtų 
pastangų patraukti pavienius žydus 
emigrantus pastoviai dalyvauti lietu
vių organizacijose ir veikloje.
To viso rezultate atrodo, kad abi 
tautybės-religijos, per amžius gyve
nusios glaudžiame santykyje Lietuvos 
žemėje, antrojo karo metu žmogžu
diško nacizmo smūgio išblokštos iš 
tradicinės istorinės taikingo gyvenimo 
vagos, turi sunkenybių vėl sugrįžti į 
gražaus sugyvenimo kelią.

Skausmingi abiejų šalių karo meto 
prisiminimai ir jau po 45 metų 
ieškojimas emigracijoj kaltų, kad 
vykdytų "teisingumą", vis dar nelei
džia abiejų tautybių ir religijų 
žmonėms emigracijoj kalbėti su atvira 
širdimi, nors reikia pabrėžti, kad 
Lietuvoj šis klausimas jau yra už
mirštas ir paliktas istorijos lapuose. 
Ten abi tautybės gražiai santykiauja, 
siekdamos gražesnio sau rytojaus.

Pereiti iš debatų ir ginčų į klausimo 
rimtą ir gilų supratimą, siūlyčiau 
įsigilinti j Lietuvos filosofo išmintį, 
nes istorijoj visos tautos ieškojo 
svarbių sprendimų savo minčių idė
jose. Savo archyvuose suradau žydų- 
lietuvių santykių klausimu Vytauto 
Didžiojo universiteto rektoriaus filo
sofijos profesoriaus Stasio Šalkauskio 
išreikštą, sakyčiau, lietuvių tautos 
nusistatymą žydu klausimu. Jo nuo
monė buvo pareikšta tuo momentu: 
(1939 metų lapkričio mėnesį), kada 
labai maža grupelė manė, kad Lietuvą 
gali išgelbėti tik Vokietija. Tad čia 
patiekiame skaitytojams filosofo Šal
kauskio nuomonę ištisai kaip buvo 
atspausdinta to meto "Studentų 
dienose", kur rektorius darė išsišo
kėliams rimtą įspėjimą:
- Kaip žiūrėti į išsišokimus prieš 

žydus mūsų universitete ir ar bus 
studentams žydams atskiri suolai?
- Atsakymą į šį klausimą noriai 

jungiu su mūsų studentų auklėjimosi 
klausimu. Sunkus ir painus žydų 
klausimas yra tikras dorinio bei 
visuomeninio išsiauklėjimo egzaminas. 
Per šitą egzaminą labai lengva nustoti 
aiškios sąmonės, ypač jei susilpsta 
dorinis jausmas ar teisingumo pajau
timas.

Reikia pripažinti, kad ta antisemi
tizmo banga, kuri per kelerius 
paskutinius metus plačiai paplūdo 
pasaulyje, rado šiokį tokų atgarsį ir 
pas mus. Iš vienos pusės nekritiškas 
pasidavimas mados sąjūdžiui, o iš 
antros pusės ateinanti iš svetur, bet 
stropiai užmaskuota propaganda nu
teikė antisemitiškai kai kuriuos 
silpniau susipratusius mūsų visuo
menės elementus ir pastūmė juos į 
pavojingus bei kenksmingus išsišo
kimus prieš žydus. Labai liūdna, kad ir 
tarp studentų atsirado negausi nesu
sipratėlių grupė, kuri eina agresyvaus 
antisemitizmo linkme.

Antisemitizmas lengvai randa 
gražių progų savo išsišokimams ir 
pateisina juos kilniais tikslais ir 
aukštais interesais. Bet iš tikrųjų už 
šių gražių žodžių ir šūkių slepiasi
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pliki zoologinai instinktai, pagrįsti 
anarchiniais polinkiais. Nelaikau žydų 
tautos nei idealia, nei ypatingai 
išsiauklėjusia, nei sugebančia būti 
ypatingai maloni tiems, su kuriais jai 
tenka gyventi. Bet, kai tuo laiku, kada 
daromi išsišokimai prieš žydus ir 
nukreipiami prieš juos prievartos 
veiksmai, atsiranda grupė lietuvių 
studentų, Kurie skelbia studentus 
žydus pirmaisiais agresoriais ir smurto 
vykdytojais, elementarinis teisingumo 
jausmas negali neprotestuoti prieš 
tokį nesąžiningą vaidmenų sukeitimą. 
Čia turime reikalą ne su drausmės, bet 
su anarchijos apraiška, ne su garbės 
pajautimu, bet su zoologiniu instinktu; 
ne su tautos interesų gynimu, bet su 
kenkimu tautos interesams. Galiu 
prileisti, kad studentai žydai gali 
kartais netinkamai pasielgti ir kad 
vienas kitas iš jų gali padaryti 
universitete netoleruojamą nusižen
gimą, bet tai nereiškia, kad studen
tams lietuviams priklauso masinio 
teismo ir masinės egzekucijos teisė. 
Tokia uzurpacija universitete negali 
būti toleruojama.

Labai reikšminga šiuo atveju, kai ir 
visais kitais panašiais atvejais, kad 
antisemitizmo vykdytojai pateisina 
savo žygius lietuvių tautos gerove. 
Tuo tarpu šitokiame pasiteisinime yra 
fatalus nesusipratimas: joks agre
syvus antisemitizmas nėra atnešęs 
naudos tai tautai, kurios vardu jis 
buvo vykdomas. Tai yra patyrusios net 
ir didžiosios tautos, brangiai, mora
liai, bei materialiai, apmokėjusios 
savo neapykantą ir žiaurumą žydams; 
o ką besakyti apie mažąją lietuvių 
tautą, turinčią pas save žymiai didesnį 
žydų nuošimtį. Tik nesusipratėliai 
arba užsislėpę lietuvių tautos priešai 
gali drįsti įžiebti antisemitizmo ugnį 
mūsų visuomenėje ir mūsų jaunuo
menėje.

Tačiau nenorėčiau plačiau įrodinėti 
šitos tezės, pagrįstos utilitariniu 
motyvu: esu labiau linkęs apeliuoti į 
jaunąjį akademinės mūsų jaunuomenės 
idealizmą,kuris yra neišsenkamas tau
rių užsimojimų ir kilnių jausmų 
šaltinis. Didžiausia mūsų akademinės 
jaunuomenės dauguma, esu tikras, ras 
šitame idealizme geriausių tradicijų 
pateisinimą ir moralininį pasmerkimą 
tiems negausiems išsišokėliams, kurie 
taip nelemtai buvo pasinešę kompro
mituoti gražų ir brangų studento 
vardą. Tikiu, kad giedrioje mūsų 
studentų daugumos nuotaikoje neju
čiomis sutirps atsiradę mūsų padan
gėje atskiri debesys, ir vėl įsivieš
pataus darnus visuotinis draugiš
kumas.

Akivaizdoje pareiškiamų čia pa
žiūrų negaliu prileisti, kad mūsų 
universitete galėtų atsirasti, atskiri 
suolai studentams žydams. Mano giliu 
įsitikinimu, toks "getto" pažeistų ne 
tik vieną mūsų studentijos dalį, bet ir 
viso mūsų universiteto garbę ir net tą 
garbę visu pirma. Tačiau per daug 
pasitikiu mūsų studentų sveiku protu 
ir doriniu pajautimu, kad galėčiau 
manyti, jog kokia nors mūsų studen
tijos grupė rimtai galėtų kelti 
klausimą apie atskirus suolus studen
tams žydams.

Visos tautos atsakomybės principas 
už padarytus jos kai kurių tautiečių 
arba jos vyriausybės nusikaltimus yra 
visuotiniai atmestas. Karts nuo karto 
aš spaudoje pastebėjau, kad kai kurie 
Lietuvoje karo metu nukentėję kal
tina, kad visa lietuvių tauta esanti 
atsakomlnga už padarytus kai kurių 
lietuvių nusikaltimus karo metu, nors 
aš tokių kaltinimų nesu skaitęs ar 
girdėjęs ir tam neturiu jokių šaltinių. 
Bet jei tokių kaltinimų yra, tai jie yra 
nepagrįsti nei faktais, nei etiniais

principais.
Jau senieji romėnai žinojo principą 

Vox populi - Vox Dei - žmonių
balsas yra Dievo balsas. Tautos 
atsakingumo klausime yra ypatingai 
vertingas balsas tų žmonių, kurie 
karo metu nukentėjo, bet. išliko 
paliudyti didžiąją tiesą apie didžiuo
sius įvykius. Juos likimas išgelbėjo ne 
tik jų asmeniškai laimei gyventi, bet ir 
to meto istorijai kurti.

Vienas iš tų retų žmonių, kurie 
galėtume sakyti yra Dievo balsas yra 
Aronas Muleris, kuris su savo žmona 
Šifrą ištrūkę iš karo pražūties nasrų 
atvyko į Ameriką pasakyti mums 
tiesą. Atrodo, kad Arono šeimos 
tragedija dar nebuvo čia laisvėje 
baigusis, nes žavinga jo Šifrą pakirsta 
pavojingos ligos, neseniai amžinai 
atsiskyrė su pasauliu. Bet Aronas, 
nors ir pats nusilpęs, nuo gyvenimo 
smūgių, kantriai laukia atvykstant 
savo sūnaus ir jo jaunos šeimos, skaito 
lietuvišką spaudą, remia Balfą ir seka 
savo gimtojoj kalboj žydų spaudą.

Neseniai • pastebėjęs New York® 
žydų laikraštyje "Forward" Girson 
Landonseno staipsnį kaltinantį vokie
čių tautą, štai ką Muleris tame 
laikraštyje parašė:

"NEGALIMA KALTINTI
VISAS TAUTAS"

Gerbiamas Redaktoriau,
jei man leisite, tai aš atsakysiu į jūsų 

nuolatinio skaitytojo Girson Gahdon- 
sen straipsnį apie žydus Vokietijoje.

Aš esu gimęs Lietuvoje ir aš išlikau 
tik vienas iš labai didelės šeimos, kuri 
susidėjo iš daugiau kaip 50 žmonių. Aš 
buvau Kauno gete, kuris vadinosi 
Slabotkė Vilijampolėj. Aš mačiau 
visus pogromus ir akciją, bet negaliu 
apkaltinti visą lietuvių tautą ir 
bendrai visas kitas tautas.

Leiskite man Jums pasakyti, kad 
keturis kartus man gyvybę išgelbėjo 
lietuviai ir jei, aš šiandien gyvas, tai 
aš esu dėkingas geriems lietuviams su 
tvirtu charakteriu, kurie užstojo 
jaunuolį žydą.

Aš esu Amerikoj jau dveji metai. Aš 
skaitau "The Forward" su dideliu 
malonumu ir dėmesiu.

Aron Muleris 
Wilkes-Barre, Pa."

Aš Aroną Mulerį paklausiau ar jis 
galėtų konkrečiai išvardinti lietu
vius, kurie jį išgelbėjo. Jis tai mielai 
padarė, pareikšdamas, kad tie žmonės 
turi būti istorijoj paminėti;

Vitas Laburda, iš Kauno miesto, 
žydų prižiūrėtojas prie darbų.

Puskarininkis Bronius Paulauskas iš 
Palangos Aronui pranešė, kad bus 
žydų šaudymai.

Juozas Aleksynas iš Marvelės Išslė
pė Aroną pas save dvi savaites, kol 
šaudymai baigėsi.

Marytė ir Kazys Palkauskai ir jų 
senutė uošvė Albina iš Eigulių, kurie 
Aroną slėpė ir maitino pas save šešias 
savaites, kol išlaisvinimas atėjo.

Paskutiniu laiku man teko maloni 
proga susitikti su daugeliu iš Lietuvos 
kilusių žydų. Jie dabar Amerikoj, 
Europoj arba Izraely. Turiu pasakyti, 
kad aš esu sužavėtas jų aukštu 
išsilavinimu, kultūringumu ir ypatingai 
geru lietuvių kalbos vartojimu. Dau-

PADEKA
Mano mylimam vyrui ir tėvui, A.A. BERNARDUI ŠARKAUSKUI 

mirus, liūdesio dienose mus užjautusius reiškiame padėką; Prel. kun. P. 
Butkui už sukalbėtą rožančių koplyčioje, bažnytines apeigas ir palydėjimą 
Į kapus.
Visiems taip gausiai dalyvavusiems, aukojusiems Šv. mišias ir gėles. 
Dainos choristams ir jų vadovei Birutei Aleknaitei. Atsisveikinant prie 
kapo, Dainos choro vardu A. Kramiliui, Sydnejaus Apylinkės pirmininkui A. 
Giniūnui, draugų vardu E. Lašalčiui ir giminių vardu P. Grosui.
Visiems tariame nuoširdų A C lt).

Liūdinčios: žmona Regina ir dukra Loreta.

giausia jie susirašinėja lietuvių kalba, 
kuri yra nuostabiai gera ir malonaus 
sklandaus stiliaus, kuris jau pamažu
slysta iš lietuvių emigracijos kalbos.

Aš manyčiau, kad mūsų organiza
cijų susidomėjimas Lietuvos žydais 
būtų mums visokiariopai naudingas. 
Jie .mielai dalyvautų mūsų organi
zacijose ir būtų naudingi mums savo 
patarimais o ir patarnautų mūsų 
tradiciniu gerų santykių atnaujinimui 
tarp abiejų tautų.

Taip pat mes turėtume atsiminti ir 
mūsų jaunimui priminti, kad žydų 
tautos masiniai kapai yra taip pat ir 
Lietuvoje, kur jie buvo masinės aukos 
naujųjų amžių politinio teroro ir 
barbarizmo ir vakarų kultūros did
žiausios krizės ir dehumanizacijos. 
Tie kapai užsitarnauja mūsų gilaus 
susimąstymo, respekto ir maldos.

BRONIS KAŠLAS 
("DRAUGAS", 24 balandžio 1986)

Jadvyga Mickienė
Ilgametė "Mūsų Pastogės" adminis

tratorė

PADĖKA
Šiuo dėkoju prel. P. Butkui, Spaudos 

Sąjungos valdybai, "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui ir poniai, Dainos choro 
dirigentams, choristėms ir choristams, 
arbatos stalelio dalyvėms, visoms 
mano draugėms ir pažįstamoms už 
gėles ir dovanas ir nuoširdžius 
paguodos žodžius man būnant ligoni
nėje.

Taip pat dėkoju savo kaimynėms ir 
kaimynams, lankiusiems mane ligo
ninėje ir namuose ir pasiruošusiems 
man suteikti visokeriopą pagalbą.

Tariu ačiū visiems, Aukščiausias 
teapipila savo malonėmis Jus visus už 
jautrias širdis ir nuoširdumą.

Jadvyga Mickienė.

MODERNĖJANTI 
ŠNEKAMOJI KALBA

Lietuvoje, ant ko nors supykę, 
sakydavome: "Eik po velnių!", "Eik į 
pragarą!", "Eik skradžiai žemę", "Eik 
šunų šukuoti!!" ir panašiai. 0 dabar 
tokiu atveju Amerikoje vis dažniau 
vartojamas šūkis: "Važiuok į 
Floridą".

Patyrinėjus tokio keisto posakio 
kilmę paaiškėjo, kad čia turima 
galvoje paskutiniais metais labai 
išryškėjęs mūsų tremties vieškelis: 
Čikaga - Bostonas - Cape Cod - 
Florida ir ...Dangaus karalystė.

(Dirva).

4



SYDNEJAUS SKAUTŲ 
SUSITIKIMAS SU SESERIJOS V.S.

Sydnejaus Skautų Židinio 
iniciatyva, sausio 15 d. sušauktoje 
lietuvių namuose sueigoje, skirtoje 
Sydnejaus vyr. skautams-tėms 
susipažinti su LS seserijos Vyr. 
Skautininke, v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudiene, atvykusia iš J.A.V. Čia 
trumpam vizitui, dalyvavo Židinio, 
ASS Sydnejaus skyriaus ir Vyr. 
skaučių Šatrijos Raganos d-vės 
nariai-narės, viso apie 50 asmenų.

Po sueigos skautai, kartu ir viešnia atliko gerą darbelį prisidedami prie "Mūsų 
Pastogės" ekspedicijos.
Iš kairės: Elena Jonaitienė, Tamara Vingilienė, viešnia iš JAV vyriausia 
skautininkė Stefa Gedgaudienė ir Izidorius Jonaitis.

Sueigą atidarė Ž idinio tėvūnas, v.s. 
Jonas Zinkus, trumpu žodžiu, 
pakviesdamas rajono vadeivą, s.fil. 
Pajautą Pullinen, perimti sekantį 
programos punktą - skautininkių 
įžodį, kurį davė trys Sydnejaus 
skaučių vadovės: Kristina Coxaite 
Kristina Virgeningaitė ir židinietė 
Irena Dudaitienė. įžodį pravedė 
Seserijos Vyr. Skautininkė, s. 
Gedgaudienė, prieš tai trumpu žodžiu 
paaiškinusi skautininkės įžodžio 
prasmę. Po įžodžio sekė jį davusių 
sveikinimas. Po to, rajono vadas, 
v.s.fil. Balys Barkus prisegė ordinus 
už nuopelnus apdovanotiesiems- s.fil. 
P. Pullinen ir ps. Viktorui Gaidžioniui.

Sekė pranešimai: su Židinio veikla 
Vyr. Skautininką supažindino židinio 
kanclerė, Milda Karpavičienė, su ASS 
skyriaus - jo pirmininkė, ps.Fil. Eglė 
Garrick. Pranešimą apie lietuvių 
skaučių - tų veiklą J.A.V. ir pasaulyje 
padarė ir Vyr. Skautininkė. Ji taip pat 
perdavė Sąjungos pareigūnų 
sveikinimus Australijos lietuviams 
skautams-tėms: LSS Tarybos pirm, 
v.s. P. Molio, LSB Vyr. Skautininko - 
K. Matonio, ASS Vadijos pirm. - K. 
Jėčiaus ir kt. Prisegė Skautybės Fondo 
pirm., v.s. Č. Kiliulio siųstus spec, 
ženklus šio Fondo atstovams - v.s.fil. 
B. Barkui ir v.s. dr. Aleksandrui 
Mauragiui. Ji taip pat įteikė visą eilę 
dovanų rajonui, paskiriems tuntams, 
vadeivoms ir kitiems pareigūnams. 
Sesės Vyr. Skautininke! padovanojo 
"naują šlipsą" - koala meškiukais 
papuoštą skarutę.

Sekė ir "siurpryzas" - Vyr. 
Skautininkės įsakymu paskelbta, kad 
pasitraukiant iš vadeivos pareigų s.fil. 
P. Pullinen, naujaja vadeiva skiriama 
ps.fil. Elena Kiverytė - Erzikov.

Oficialioji dalis užbaigta židinio 
kanclerei visus pakvietus prie kavos ir 
pyragaičių, kur - draugiškoje 
nuotaikoje - dar pavakarauta iki 
vėloko vakaro.

Vyr. Skautininkė sekančią dieną, 
palydėta būrelio rajono vadijos narių 
ir bičiulių, išskrido atgal i namus - 
Clevelandą.

B. Z.

SKAUTŲ SPAUDA
Pranešame, kad jau renkama 
prenumerata LSS leidžiamam 
žurnalui, "Skautų Aidui." Australijoje 
metinė prenumerata - A$ 8.00. Ją 
galima apmokėti per J. Zlnkų, 84 
Victor Ave, Picnic Point, N.S.W. - 
2213. Siunčiami pinigai platintoją turi 
pasiekti iki kovo 1 d.

Aukštos pinigų persiuntimo išlaidos 
(kurias apmoka Sydnejaus Skautų 
Židinys) ir nepastovi Australijos 
dolerio vertė, verčia skubiai ir tik 
kartą metuose išsiųsti visus surinktus 
pinigus.

Židinio Vadi ja

ŽIDINIO SUEIGA

Metinė Sydnejaus skautų židinio 
narių sueiga įvyks š.m. vasario mėn. 
22 d. 2 vai. Lietuvių klube.

Į sueigą kviečiami ne tik židiniečiai 
su šeimomis, bet ir visi skautiška 
veikla besidomintieji lietuviai.

Židinio vadija

Pranui Matiukui 70

Tik nedidelis skaičius menininkų 
išeivijos kelyje pasirinko tolimą Aus
tralijos žemyną. Kai kurie įsikūrė 
Adelaidėje ir kai kurie čia jau baigė 
žemišką kelionę, pavz: scenos vete
ranas, dramaturgas Juozas Gučius, 
režisieriai - Jonas Venslovavičius ir 
Jonas Neverauskas. Dailininkai - J. 
Neliubšis ir L. Žygas.

į Ameriką išvyko E. ir A. Rukšlelės 
(dainininkė-solistė ir dailininkas ). E. 
ir A. Marčiulioniai, kurie iki šių 
dienų plačiai reiškiasi savo meno 
kūryba Amerikoje. O meno "likučiai" 
dėl savo amžiaus jau atsisako tarnauti 
deivei Melpomenai...ir yra švenčiamos 
tik jų gražaus amžiaus sukaktys.

Septyniasdešimties metų sulaukė ir 
mūsų smuikininkas-profesionalas Pra
nas Matiukas. Jis augo keturių brolių 
šeimoje, visi puikiai valdė smuiko 
"smičių". Vyresnieji Kazys (miręs 
Lietuvoje), Povilas (gyv. Čikagoje) ir 
Pranas: visi buvo baigę Kauno 
Konservatorijoje pilną muzikos kursą 
su specialybe - smuiku. Jauniausias 
Vytautas (gyv. Anglijoje) nors studi
jas ir nutraukęs, puikiai smuikuoja ir 
diplomo kišenėje neturėdamas.

Pranui, atkreipusiamm ypatingais 
gabumais į save specialistų dėmesį, 
jam Konservatoriją baigus, buvo 
paskirta valstybinė stipendija toli
mesniam pasitobulinimui. Išvyko į 
Vieną ir įstojo į garsiąją Muzikos 
Instituciją "Mozarteum", kurios stu

dijas sėkmingai baigė.
Pranas suruošdavo savo rečitalius 

Nepriklausomoje Lietuvoje. Kraštui 
atgavus Vilnių, užtinkam jo pėdas 
sostinėje.

Vokiečių okupacijos metu buvo 
paskirtas į Kauno Radiofoną, muzikos 
redaktoriaus pareigoms.

į Australiją (Adelaidę) su žmona 
Elena ir dukryte atvyko 1948 metais ir 
kaipo smuikininkas-profesionalas bu
vo priimtas į Adelaidės ABC (valst. 
Radiofono) simfoninį orkestrą, pra
džioje tik laisvai samdomo nario 
teisėmis, o gavus pilietybę etatiniu 
dalyviu ir tame orkestre išdirbo ištisus 
27 metus!

Nors jo tiesioginis darbas pareika
laudavo ilgų valandų, jis rasdavo laiko 
dalyvauti ir tautiniuose renginiuose, 
smuikuodamas solo, ar pritardamas 
dainininkėms-solistėms.

Jo jubiliejaus proga pirmasis svei
kinimas nuskambėjo lietuviškos radijo 
valandėlės bangomis. Sveikino jo 
dukra Emilija ir žentas Saulius - 
Dryžai ir Prano du anūkai.

Žmonos Elenos iniciatyva buvo 
suorganizuotas gausiems bičiuliams ir 
pažįstamiems pobūvis Lietuvių Na
muose, kuriam turtingas vaišes paruo
šė "Moterų Sekcijos" darbščiosios 
ponios. Pobūvio eigą pravedė mūsų 
garbingas visuomenininkas - Juozas 
Lapšys. Adelaidės choro dirigentė G. 
Vasiliaųskienė tardama žodį pažymėjo, 

kad Pranas yra choro krikšto tėvas. 
Jis parinko chorui vardą "Lituania". 
A. Gučiuvienė nuskriejo prisiminimais 
į tolimą Radiofoną Kaune kuriame su 
Pranu užsimezgė pažintis ir bendra
darbiavimas. G. Straukienė savo 
kalboje taipogi grįžo prisiminimais į 
Kauną. Širdingą žodį tarė jubiliatui 
ir "Moterų Sekcijos" pirmininkė R. 
Bajorūnienė. Gautus raštiškus sveiki
nimus net iš užjūrių perskaitė J. 
Lapšys.

Solenizantas Pranas savo padėkos 
kalboje įdomiai palygino savo gyyenii- 
mą su vis toliau riedančiu traukiniu , 
kuris sustodavo daugelyje stotelių, 
pagal reikšmingus gyvenimo įvykius, 
ir, štai privažiavo prie stoties "Nr. 
70".

Vaišės, šampanas, šokiai prisidėjo 
prie malonios ir linksmos pobūvio 
nuotaikos.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė

DAR APIE JAUNIMO KONCERTĄ

A. Binkevičiūtė - Gučiu- 
venė gražiai atsiliepė apie jaunimo 
koncertą Lietuvių Dienose (MP nr 
1-1).tarp kitko ji pasigedo Canberros 
jaunimo pasirodyme "Gedimino 
Sapnas" autoriaus. Patyrinėję su
žinojome, kad to fantastinio veika
lėlio autoriai buvo dvi jaunuolės: 
Daina Mauragytė - parašė Gedimino 
dainos žodžius ir pati dainavo ir Rasa 
Daukutė parašė muziką ir surežisavo 
veikalėlį. Taigi jų iniciatyva tas 
gražus pasirodymas ir išvydo šviesą 
koncerto scenoje.

Kalbant apie sydnejiškių pasiro
dymą "Pavasarį", įsimaišė maža 
klaidelė - A. Braželis iš viso vaidinime 
nedalyvavo, tą rolę atliko tas pats 
artistas R. Stašionis: tik žiemos 
įtakoje buvęs žiaurus žmonai (V. 
Coxaitei), o pavasario - švelnus, 
apgailestavęs savo blogą elgesį ir jos 
atsiprašęs, susijungė naujam gyve
nimui. Tai prasminga išvada padaryta, 
tenka pasidžiaugti Arūnu Stašioniu, 
kad jis to veikalėlio autorius, režiso- 
rius ir aktorius sugebėjo originaliai ir 
meniškai pasireikšti visuose šio meno 
žanruose. Reikėtų atkreipti dėmesį ir 
į jaunimo kompozitoriaus E. Barilos 
nuotaikingas meliodijas. E. Barila jau 
daugeliu atvejų yra pasireiškęs lietu
viškoje veikloje savo muzikaliniu 
talentu. am

Žinios
Valdančioji centro ir dešinių parti

jų koalicija laimėjo rinkimus Vakarų 
Vokietijoje, nors ir neteko balsų 

•gamtos apsaugos "žaliųjų" partijai.
Kancleris Helmut Kohl, krikščionių 
demokratų partijos lyderis, užtikrino 
savo postą sekantiems metams.

Amerikiečiai prašo Vakarų Vokie
tiją Išduoti jiems areštuotą teroristą 
Mohammad Ali Hamadei, kaltinamą 
keleivinio amerikiečių lėktuvo pagro
bimu 1985 metais bei amerikiečio 
kariškio nužudymu. '

Palestiniečiai grąso V. Vokietijai 
nužudyti Lebanone pagrobtus vokie
čius įkaitus, jei Hamadei bus išduotas 
amerikiečių teisingumo įstaigoms.

Sausio 24 d. teroristai persirengę 
policijos uniformomis, iš Beiruto 
universiteto pagrobė tris amerikiečius 
profesorius ir indą Beiruto universi
teto pareigūną, tuo pakeldami iki 25 
užsieniečių (kaitų skaičių Lebanone. 
Britai pradėjo rūpintis ir Canterbury 
arkivyskupo specialaus pasiuntinio 
Terry Waite likimu. Šis pasiuntinys 
Beirute išvyko į slaptą pasimatymą su 
britų įkaitus pagrobusiomis organiza
cijomis, bet jau visą savaitę negrįžo 
nei pats, nei davė kokių nors žinių 
apie save ar derybų eigą.

Australijos min. pirmininkas Bob 
Hawke lankosi Artimuose Rytuose - 
Jordane, Izraelyje ir Egipte. Izraelio 
vyriausybė deda daug vilčių, kad 
Hawke pasiseks pagerinti jų santykius 
su kaimynais bei padės Izraeliui 
pagreitinti žydų emigraciją iš Sov. 
Sąjungos.

Maniloje demonstruojančių ūki
ninkų minia bandė prasiskverbti per 
kariuomenės grandines į prezidentės 
rūmus. Jie reikalavo žemės reformos 
Filipinuose.
Kariuomenės dalinys atidengė ugnį į 
minią, nušaudamas dvyliką de
monstrantų ir sužeisdamas arti šimto.

Prezidentė Corazon Aquino įsakė 
pravesti tardymą išaiškinti šį inci
dentą ir suspendavo pareigose Manilos 
saugumo dalinių viršininką gen. 
Ramon Montano. Generolo Montano 
tvirtinimu, minia išprovokavo karius, 
apmėtydami juos akmenimis, bonkomis 
ir sprogmenimis.

JAV Kongresas nusprendė, kad 36 
kraštai Amerikos emigracijos įsta
tymų nuskriausti. Tarp išvardintų 
kraštų įskaičiuotos ir Pabaltijo res
publikos Lietuva, Latvija ir Estija. Tų 
kraštų gyventojams suteikta proga 
patekti į JAV be eilės, jei patieks 
prašymus, kurie pasieks nurodytą 
pašto įstaigą Washingtone tarp 
sausio 21 ir 27 dienų. Viso numatyta 
be eilės įsileisti 10.000 asmenų. Jau 
per pirmas kelias valandas Valstybės 
departamentas gavo virš 250.000 
laiškų su prašymais.

Sausio 27 d. grupė karininkų ir 
jiems ištikimų kareivių bandė įvykdyti 
perversmą Maniloje. Jie puolė Vilamor 
aviacijos bazę, Sangley Point laivyno 
bazę, vyriausią karo vadovybės 
būstinę Aguinaldo stovykloje ir 7-to 
kanalo televizijos stotį. Perversmo 
bandymas nepasisekė, lojaliems ka
riuomenės daliniams visus puolimus 
atrėmus.

Wiesenthalio centro Izraelyje 
direktorius E. Zuroff, pasinaudo
damas Australijos min. pirmininko 
vizitu Izraelyje, įteikė jam per 
Australijos ambasadorių penkiolikos 
tariamų karo nusikaltėlių sąrašą.
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SU DAINA I CANBERRA ! 
KELIAS TOLIMAS BET MIELAS...

Adelaidės moterų Oktetas: iš kairės K. Vanagienė, N. Umerienė, A. 
Urnevičienė, A. Kaminskienė, vadovė Vasiliauskienė, N. Vitkūnlenė, J. 
Maželienė, G. Deckienė ir J. Šerelienė

Adelaidės senjorių tautinių šokių grupė: iš kairės: N. Vltkūnienė, M. 
Pečiulienė, 0. Bone, M. Neverauskienė, vadovė B. Lapšienė, L. Radzevičienė, 
A. Patupienė, L.Afanienė, L. Staugienė ir A. Dainienė.

Bepigu didžiausiom kolonijom, kai 
prisieina sudaryti programas dides
niems parengimams. Individualių 
meno pajėgų visur atsiranda. 
Netrūksta jų ir Canberroj, bet su 
daina yra sunkiau. Reikia daug laiko ir 
kantrybės susidainuoti. Ne visur 
atsiranda entuziastų, kurie savęs 
atsižadėdami pašvenčia energiją ir 
sugebėjimus lietuviškos dainos puose
lėjimui.
Adelaidėje, kaip tik ir turime tokią: 
tai Genovaitė Vasiliauskienė; be 
dainos, kaip "be Vilniaus" nenurimsta.

Dainos kelias j lietuvio širdelę yra 
pats gražiausias ir sėkmingiausias. 
Todėl pernai vežė adelaldlškis moterų 
Oktetas dainą į tolimąjį Perthą, o 
šiemet, ta pačia 16-tos VASARIO 
proga, j sostinę Canberrą.

Okteto vadovė Genovaitė suriktavo 
šaunią programą, daugumoje iš liau
dies dainų, o Oktetas su pakilia 
nuotaika ruošiasi kelionei į "valdžios 
teritoriją."

Kartu vežamės ir nuosavą tautinių 
šoklų grupę. Ką padarysi’ Kai sustoja 
šokti " sinjoritos", jas visai sėkming
ai pakeičia "sinjoros". Tai gražus 
būrys Adelaidės poniučių, vado
vaujamos garsios šokių mokytojos 
Bronės Lapšienės. Tikėkite, jos visos, 

kaip nendrės, sutartinai pasiūbuoja, 
lyg tie "Ant kalno karklai"..,

Pagal pasitarimą su Canberros 
valdyba, jie sutiko vieną savaitę mūsų 
palaukti. Taigi Nepriklausomybės 
Šventę švęsime 22. d. vasario.

Šiuo ir norėčiau paraginti ir 
nuoširdžiai pakviesti netik canbe- 
riškius, bet ir nepertoli gyvenančius 
tautiečius atvykti i Lietuvių klubą tą 
dieną mūsų pasiklausyti ir tą, mūs 
■širdžiai brangią šventę, kartu atšvęs
ti.

Mes ir giesmių gražių mokame. 
Tikimės ir prie pamaldų iškilmingumo 
pridėti savo dalužę. ,T K

LIETUVOJE
TARPTAUTINĖ etnografinių lėlių 

paroda kas dveji metai rengiama 
Krokuvoje. Pagrindinį tos 1986 m. 
parodos "Auksinės povo plunksnos" 
prizą laimėjo kaunietė liaudies meni
ninkė Ona Bakanauskienė už lėlių 
grupę "Lietuvių liaudies muzikos 
instrumentų ansamblis". 0. Baka
nauskienė yra žilagalvė močiutė, savo 
auksinėmis rankomis sukūrusi daug 
įdomių lietuviškų lėlių. Stiklo lenty
nėlėse išrikiuoti senieji kupiškėnų 

vestuvininkai, dešimtys kompozicijų 
liaudies pasakų ir padavimų motyvais. 
"Auksinę povo plunksną", laimėjusį 
"Lietuvių liaudies muzikos intru- 
mentų ansamblį" sudarė geltonkasės 
kanklininkės, švelniai liečiančios 
kanklių stygas, joms pritariantys 
skudutininkai su šiaudinėmis kepu
rėmis. Kiekviename 0. Bakanaus- 
kienės kūrinėlyje pastebima subtili 
grožio pajauta, plati etnografinė, 
istorinė informacija.

Buvo rašyta apie kauniečius ištikusią 
skaudžią tragediją - masinį gyventojų 
apsinuodijimą alkoholiniu gėralu, ku
riame buvo rasta mirtinu nuodu 
laikomo antifrizo. Tą gėralą, slapta 
išneštą iš "RaguCio" susivienijimo, 
pardavinėjo spekuliantė Agafija 
Zvicevičienė. Ligoninėse atsidūrė 
keliasdešimt kauniečių, mirė keturio
lika.
Galutinius tragedijos duomenis 
atskleidė "Tiesos" korespondentė 
Ramunė Lazauskaitė šio dienraščio 
1986 m. gruodžio 11 d. laidoje. Iš jos 
sužinome, kad į kapines nukeliavo 
penkiolika apsinuodijusių kauniečių, o 
keturi į kaltinamųjų suolą. Jie buvo 
teisiami gruodžio 3-9 d.d. aukščiau
siojo teismo baudžiamųjų bylos kole
gijos posėdžiuose, apkaltinti nužu
dymu dėl neatsargumo. Teisme nusta
tyta kad nuodingą gėrimą iš limonado 
esencijos ir antifrizo pagamino vos tik 
darbą pradėjusi naujoji sandėlininkė. 
J. Ivoškienė, sandėlį per tris dienas 
perėmusi iš pasitraukiančio V. 
Sobolevo. Jiedu negalėjo paaiškinti, 
kaip nuodingas antifrizas sandėlyje 
atsidūrė šalia maisto medžiagų. 
Žaliavų ir maisto medžiagų apyskaita 
nusikalstamai nesirūpino "RaguCio" 
buhalterijos darbuotojai. Sandėlininkė 
J. Ivoškienė, paragavusi "šaltmėtinio 
likerio", nesusirgo nuo poros gurkš
nelių, bet gėralas jai nepatiko. Tad 
visą savo gaminį pardavė sargei G. 
Vosyllenei. Pastaroji dalį nuodingo 
gėralo pati išsinešė iš "Ragučio", o 

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo viešojo turnyro laimėtojui "V. Mikėno" 
taurės įteikimas.
Iš kairės: St. Rimkus - šachmatų klubo sekretorius, H. Barber turnyro 
laimėtojas priima taurę iš klubo direktoriaus St. Skorulio ir Judita Bučinskaitė 
- turnyro užbaigtuvių pranešėja.

(LIETUVIU KODPERATIRĖ KAEDITD DRAUGIJA TflLKfl)

Talka, už terminuotus indėlius dabar moka

14% nuo $100 iki $50,000

(15 % virt $50,000)

likusius bakelius išvežė sūnus su 
dukra. Spekuliantė A. Zvicevičienė, 
išbandžiusi "šaltmėtinio likerio" pir
kinį, susirgo. Kaimynėms skundėsi 
pykinimu, galvos skausmais, bet ramia 
sąžine ji pardavinėjo alkoholikams 
klijentams. G. Vosylienė ir A. 
Zvicevičienė buvo nubaustos laisvės 
atėmimu penkeriems metams, J. 
Ivoškienė - ketveriems metams, 
bausmę atliekant bendrojo rėžimo 
pataisos darbų kolonijoje. Jų turtas 
konfiskuotas. V. Sobolevas nuteistas 
dvejiems metams pataisos darbų 
"Ragutyje".

Šių metų sausio mėn. 10 d. 
šeštadienį Revesby bažnyčioje, 
N.S.W. susituokė Vincas Lizdenis ir 
Catherine Garstin.

Jono ir Bronės Lizdenių sūnus 
Vincas yra gerai pažįstamas 
Newcastelio, Canberros ir Sydnejaus 
lietuviams.

Bažnyčioje buvo susirinkęs gausus 
būrys giminių, draugų australų ir 
lietuvių atvykusių iš Newcastelio, 
Canberros, Sydnejaus ir Brisbanės, 
viso virš 70 asmenų. Jaunosios motina 
atskrido lėktuvu iš Kanados - 
Toronto.

Visi svečiai buvo pakviesti vaišėms 
ant garlaivio "M.V. Mirable"
Svečiai laivo denyje vaišinosi ir šoko 
iki laivas grįžo į uostą

Dalyvis.

K

A-A. Vytautui JUODAIČIUI

mirus, žmonai Lidijai, dukrai Lidijai ir jos šeimai, visiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Grybų šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
>

j Funerals of Distinction
H RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NS.W.

Til. 724 5408. Veikia 24 valaodu per
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Adresas: 18 MILLER AVE, ASHFIELD, 2131 Tel. 7980 306

laimėjimais ir palinkėti jiems daug 
sportinės sėkmės jų gyvenime, iške
liant ne tik savosios gimnazijos, 
Punsko, bet ir lietuvio vardą.

Ant.Laukaitis.

SPORTAS PUNSKO

Daugumas iš mūsų labai gerai žino 
lietuviškąjį Punsko trikampį, kuris po 
karo atiteko Lenkijai. Ten gyvena 
didžioji dalis tikrų lietuvių dzūkų, 
kurie ir per tiek metų, kaip ir 
Seinuose, bei apylinkėse, nesileidžia 
būt nutautinami. Pagaliau po ilgų 
kovų, dabar jau Seinuose leidžiama 
bazilikoje laikyti lietuviškąsias pa
maldas. Punskas, mažesnis miestelis, 
yra laimingas. Čia, ne tik turima sava 
bažnyčia, bet ir sava gimnazija, kurios 
direktorius yra vidutinio amžiaus 
mokytojas Sigitas Paransevičius. Su 
juo man teko susipažinti lankant 
Punską ir vėliau kartu pasibūti 
Montrealio olimpiadoje, kur į Kanadą 
jis buvo atvykęs aplankyti savo 
giminių. Vienas iš jų buvo žinomas 
prieškarinis Kauno sportininkas 
Paransevičius - "Parnasas". Būdamas 
didelis sporto mėgėjas, gimnazijos 
direktorius savoje gimnazijoje ir 
sportą išugdė labai gražiai. Apie 
sportinę veiklą Punske, labai gražiai 
aprašo "Susitikimų" antrajame nume
ryje Danutė Krakauskaitė. Sutrum
pintą aprašymą aš duodu ir čia, 
supažindindamas vienintelės lietuviš
kosios gimnazijos Lenkijoje sportinę 
veiklą.

Pradėdama savo straipsnį, D.Kra
kauskaitė rašo, kad didysis ameri
kiečių rašytojas, pats irgi būdamas 
geras sportininkas, ir sporto mėgėjas 
E.Hemingway yra pasakęs, kad "Spor
tuodami mes mokomės laimėti ir 
pralaimėti. Ir mokomės mes visko, o 
svarbiausiai, tai mokomės gyventi." 
Sporto ir gyvenimo laimėjimai neatei
na savaime. Norint jų asiekti, reikia 
nemažai padirbėti. Daug prakaito 
lašų iškrenta kol pagaliau sušvyti 
nedidelė, o kartais ir didelė, laimės 
kibirkštėlė. Laimėjimai priklauso nuo 
trenerių, sporto mokytojų, nuo są
lygų, kuriose tenka dirbti. Tačiau 
svarbiausiai, tai yra žmogaus geri 
norai.

Kalbant apie mūsų Punsko gimnazi
ją, sportininkams daug kliūčių reikėjo 
įveikti senoje mokykloje, nes čia 
nebuvo sportinės salės. Tačiau kas 
norėjo ir čia treniravosi, o laimėjimų 
ir tada buvo. Gimnazijos vardą 
Išgarsino Aldona Sendaitė. Būdama 
gera bėgikė ji vasarą treniruodavosi 
aikštėje, o žiemą su slidėmis. Darbo ji 
nebijojo ir be atletikos, savo geriau
sius atsiekimus ji laimėjo stalo tenise. 
1976m. ji buvo geriausia Punsko 
sportininkė. Nuo jos neatsiliko ir jos 
jaunesnė sesutė Natalija, gindama 
Punsko gimnazijos vardą ir 1978 
metais rajoninėse ir vaivadijos slidi
nėjimo varžybose ji išėjo laimėtoja. 
Kartu su Nijole Kolyte ir Danute 
Šidlauskaite, jos labai gerai pasirodė 
estafetėje ir išėjo laimėtojos. Šių 
metų geriausia sportininkė buvo 
Natalija Sendaitė, gaudama ir perei
namąją taurę, kurią sekančiais metais 
perleido kitai sportininkei Irenai 
Severinaitei

Punsko ir gimnazijos sportininkai 
labai nudžiugo 1978 metais gavę 
didelę ir gerai įrengtą sporo salę. Su 
dideliu įkarščiu buvo pradėta žaisti 
krepšinis ir gerų rezultatų ilgai laukti 
nereikėjo. Jaunės mergaitės 1980m. 
iškovojo Suvalkų vaivadijoje trečią 
vietą ir jos iki 1984 metų šioje 
vaivadijoje buvo viena iš geriausių 
mergaičių krepšinio komandų. Viena 

GIMNAZI.) OJE

iš geriausių komandos krepšininkių 
yra Birutė Grigutytė, kuri be gimna
zijos, žaidžia ir už stiprią Suvalkų " 
Pojezierze" klubo komandą. Be krep
šinio ji yra ir labai gera atletė ir 
slidininke. Viena iš pirmaujančių 
lengvaatlečių Punsko gimnazijoje yra 
Irena Pečiulytė, kuri daug kartų 
vaivadijos pirmenybėse laimėjo pir
mąsias vietas 100 ir 200 metrų 
bėgimuose ir kitose svarbiose pir
menybėse ji atstovavo Suvalkų sporto 
klubą. Kartu su savo draugėmis Valė 
Bobinaite, Irena Sankauskaite ir 
Aldona Jurkūnaite, vaivadijos sparta
kiadoje jos laimėjo 4xl00metrų esta
fetę. Kroso varžybose laimėtojomis 
buvo Irena Šliaužytė, Irena Senkaus- 
kaitė, Elė Pečiulytė ir Alicija Makaus
kaitė. Didžiose Olecko kroso varžy
bose geriausiai pasirodė Natalė 
Vaznelytė. Suvalkų vaivadijos disko 
metimo rekordą yra pasiekusi Anelė 
Gelažauskaitė , kuri pirmenybėse 
atstovavo Suvalkų sporto klubą. Taip 
šį klubą, didesnėse Lenkijos pirmeny
bėse atstovauja ir punskiečiai 
gimnazistai Teresė Balytaitė, Onutė 
Vąlinčiūtė ir Jonas Vydra. (Pagaliau 
pamatėme ir vieno vyro sportininko 
pavardę, o aš maniau, kad Punske 
geros sportininkės yra tik merginos.)

Vykusiose Lenkijos jaunių slidi
ninkų pirmenybėse Zakopanėje, daly
vavo ir dvi punskietės, vaivadijos 
laimėtojos, tai Onutė Sendaitė ir 
Natalija Vaznelytė. Vėliau i šias 
pirmenybes kvalifikavosi ir Jūratė 
Kliukinskaitė, kurios merginų estafe
tėje laimėjo vaivadijos pirmąją vietą.

Pasiekimus labai dažnai lemia 
nuoširdus trenerių darbas, jų suma
nūs, reikšmingi ir geri patarimai bei 
paaiškinimai. Viena iš tokių puikių 
gimnazijos trenerių yra sporto moky
tojai Gražina Bliūdžiuvienė, Jonas 
Nevulis ir Vytautas Budzeika. Sporto 
pamokas ir atletikos būrelį jau 10—tį 
metų globoja mokytojas Jonas Nevu
lis. Per šį dešimtmetį jis išauklėjo daug 
tikrai gerų sportininkų ir skiepijo 
meilę savai pamokai, nors jam teko 
įveikti daug kliūčių, kurių dar ir dabar 
nemažai yra.
1988 metais Australijoje įvyksta taip 
vadinama Pasaulio Lietuvių III—ji 
Sporto Šventė. Ar nereikėtų mūsų 
sporto vadovybei pagalvoti ir forma
liai pakviesti Punsko lietuviškosios 
gimnazijos sportininkus dalyvauti šio
je mūsų sporto šventėje Adelaidėje. 
Išleis ar neišleis Lenkijos valdžia juos 
dalyvauti šioje sporto šventėje, tai 
yra kitas dalykas, tačiau, oficialus 
pakvietimas būtų labai gražus spor
tinis mostas iš mūsų pusės ir tikrai, 
bent moraliniai, pakeltų jaunųjų 
Punsko lietuviškosios gimnazijos spor
tininkų jausmą, žinant, kad ir tolimoje 
Australijoje, kaip ir kituose Vakarų 
kraštuose) kur tik gyvena lietuviai, 
broliai iš Punsko, nėra pamiršti. 
Panašus pakvietimas turėtų būt pa
siustas ir Vasario 16-sios gimnazijos 
sportininkams, kurie ir gražiai veikia 
ten. Ir, jeigu iškiltų piniginis klausi
mas, tai, manau, Australijos, Ameri
kos ir Kanados lietuviai tikrai padėtų 
Punsko sportininkams, kurių materia
linė padėtis yra žymiai blogesnė už 
mūsų.

Sveikinant Punsko gimnazijos spor 
tininkus, mokytojus ir vadovus, galima 
tik nuoširdžiai pasidžiaugti jų gražiais

Sporto Šventės lauko teniso, varžybų 
laimėtojai: jaunių - ARŪNAS 
BURNEIKIS ir senj: RIMANTAS 
BURNEIKIS.

VILKO mergaičių krepšinio ko
manda laimėjo Canberros žemiau 18 
metų Aukso (2-ros) divizijos 
žiemos turnyrą įveikdamos Ramblers 
Black komandą 61:40. Tai buvo labai 
sėkmingas galas ilgo krepšinio sezono.

Turnyrą VILKO mergaitės pra
dėjo pirmoje divizijoje bet dėl įvai
rių priežasčių ir nesėkmių buvo 
perkeltos į antrąją. Antroji divizija 
joms buvo beveik per lengva nes 
laimėjo visas 15-ką rungtynių. Bet gal 
išėjo į naudą nes pirmiausiai beveik 
visos VILKO mergaitės galėtų dar 
žaisti žemiau 16-kos metų turnyre, 
antra lengvesnės rungtynės leido 
išvystyti savo stilių. Komandos galu

VILKO MERGAITĖS ČEMPIONĖS

Kristina Katauskaitė šoka centrą rungtynių pradžioje
tinas susižaidimas atsirado per 12- 
sias rungtynes kurias laimėjo 73:9; 
pus-finalą 65:28; finalą 40:21; ir 
Aukso divizijos finalą 61:40. Tiek 
daug taškų įmesti per tokį trumpą 
laiką reiškia labai greitą žaidimą ir 
taiklų metimą. Finale dalyvavo 34 iš 
220 jaunių komandų.
Canberros krepšinio Sąjungos laikraš
tyje buvo paminėtas lietuvių klubas 
VILKAS, pažymint, kad mūsų mergi
nos laikomos stipriausiomis finaluose 
Ir tikimasi jų laimėjimo.

Žurnalistas klaidos nepadarė. Tai 
buvo gražiausios VILKO mergaičių 
varžybos.
Kristina Katauskaitė laimėjo centrą ir 
už penkių minučių VILKAS pirmavo 
9:0.

Ramblers Black merginos ištreni
ruotos žaisti krepšinį lėtai labai 
kontroliuotai, tuomi nežinojo kaip 
susitvarkyti su mūsų merginų žaibo

G R A Ž U O LĖS
RI N Kl MAI

Sydnejaus sporto klubas "KOVAS" 
1986 m. gruodžio mėn. 27 d. Lietuvių 
klube, per susipažinimo vakarą, 
suruošė "Lietuvaitės Gražuolės” rin
kimus. Šią programą suorganizavo 
Trudy Dambrauskienė, o pranešėjas - 
pirm. E. Lašaitis pristatė gražuoles 
publikai. Čia pirmą kartą dalyvavo 
merginos iš visos Australijos.. Gra
žuolės titulą ir pirmos vietos 250 
dolerių premiją laimėjo Diana 
Wallis, iš Sydnejaus. Taip pat buvo 
išrinkta "Savišalpos karalaitė" ("Miss 
Charity"). Šį titulą laimėjo Evette 
Šutas iš Geelongo. Jai buvo įteikta 
150 dolerių premija. Kitos dalyvės 
gavo po 25 dolerius už "drąsumą" - 
tai merginos iš Geelongo, Melbourne 
ir Sydnejaus.

Gražuolė Diana Wallis

Klubo salė buvo pripildyta žmonių 
ir visi buvo patenkinti šia puikiai 
pravesta programa ir audringais 
plojimais pagerbė dalyves.

Visą šį vakarą mūsų jaunimas prie 
"Disco" muzikos šoko ir linksminosi, 
net ir vyresnieji neatsiliko.

Dalyvis
rg -a*-. ..-a*- .,,ąj 

stilium. VILKO sąstate nebuvo 
žvaigždžių. Keturios geriausios žai
dėjos taškus pasidalino beveik po 
lygiai: Aldona Martišiūtė 18; Lisa 
Pridham 15; Kristina Katauskaitė 14; 
Elena Kemežytė 14; Belinda Howe 0; 
Dama Mauragytė 0.

Rungtynes sekė didelis būrelis tėvų 
ir tautiečių. Po rungtynių per 
pagerbimo vakaronę Canberros lietu
vių klubo pirmininkas Gediminas 
Andruška įteikė Aldonai Martišiūtei 
statulėlę kaipo geriausiai 1986 metų 
VILKO krepšininkei.

Kazys Kemežys

Mielai sesutei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
broliui, GLSK Vyties garbės nariui, 
Liudui Bungardai.

Geelongo LSK VYTIS valdyba.
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Aukos
Mūsų Pastogei
-mūsų pastogei”

AUKOJO:

A.J. JASAITIS NSW $ 5
P. DIRKIS ACT $ 5
K. ŠAULYS SA $ 25
A. ZAMOISKIS SA $ 15
J. JAKUTIS VIC $ 5
A. STUPORAS NSW $ 20
V. ČERAKAVIČIUS VIC $ 5
J. SEDLIORIUS VIC $ 5
A. ŽVIRBLIS VIC $ 5
A. GUDELIS SA .$ 5
F. SKABEIKA SA $ 75
T.A.ŽURAUSKAS SA $ 15
S. ABRAMAVIČIUS NSW $ 5
A. ADOMĖNAS NSW $ 10
J. VETEIKIS NSW $ 5
V. NARUŠIENĖ NSW $ 5
J.B. LAPŠIAI SA $ 5
B. KAVAL VIC $ 15
A. ČEIČYS NSW $ 5

J. ZINKUS NSW $ 10
S. ZABLOCKIENĖ NSW $ 5
L. ŽILYTĖ NSW $ 5
V. GRIGONIS VIC $ 100
V. MICKEVIČIUS NSW $ 5
A. PENKAITIS NSW $ 15
V. ŠUTAS NSW $ 10
K. BAGDONAVIČIUS NSW $ 20
R. GENYS NSW $ 10
A. BUTKUTĖ VIC $ 15
0. ALEKNIENĖ VIC $ 5
F. PANKS ACT $ 25
L. SKAPINSKIENĖ VIC $ 15
V. NARUŠIENĖ NSW $ 5
M. VOSILAITIENĖ VIC $ 25
K. VANAGIENĖ SA $ 5
A. GRIŠKAUSKAS NSW $ 10
J. HESKIS NSW $ 15
J. ZABLOCKIS NSW $ 5
A. KUTKA NSW $ 5

SYDNEJUJE
Vasario 16-ji

Vasario 16-ją Sydnejuje minėsime 
sekmadieni, vasario 15 d.
Pradėsime iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe 
11.30 vai. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai su vėliavomis. 
Oficialioji ir meninė dalis vyks 
Lietuvių namuose, Bankstowne.
2 vai. Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
parodos atidarymas.
3 vai. minėjimas. Programoje: - 
Jūratės Reisgytės - Frazer paskaita, 
jaunimo pasirodymai, tautiniai šokiai 
ir "Dainos" choras.

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
proga Sydnejaus radijo stotis 2MBS- 
FM transliuos per FM 102.5 megahertz 
laidą programą skirtą lietuviams ir 
visiems imigrantams, vasario 13 d. 
penktadieni, 8 vai. vakaro.
Tautiečius kviečiame išklausyti pro
gramos ir savo įvertinimą - komen
tarus perduoti stočiai telefonu 439 
4777.
Programą paruošė dr. Rūta Kava
liauskaitė.

Vietoj gėlių
Pagerbdamas A.A JONĄ GRUŽĄ 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei aukoja $ 
15.

S. Augustavičius.

Pagerbdami A.A. VYTAUTĄ JUO
DAITI vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukoja $ 25.

Laimutė ir Vytautas Bernotai.
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CANBERROJE
VASARIO 16-toji

Šiais metais Canberros lietuviai 
ruošiasi Vasario 16 dieną, paminėti 
gana iškilmingai. Pakviesti - atvyksta 
Adelaidės moterų Oktetas, vadovau
jamas Genovaitės Vasiliauskienės, ir 
Adelaidės moterų tautinių šokių 

grupė, vadovaujama B. Lapšienės. 
Paskaitą, pritaikintą minėjimui, sutiko 
skaityti buvęs Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Neverauskas.

Minėjimas įvyks vasario 22 d. 
Pamaldos 12.30 vai. St. Mary bažny
čioje, Braddon, kur giedos Adelaidės 
moterų Oktetas.

3 vai. p.p. minėjimas vyks lietuvių 
klube. Kviečiame visus canberiškius 
bažnyčioje ir minėjime skaitlingai 
dalyvauti, nes tikrai reta proga 
pasitaikė išgirsti moterų Oktetą, 
kuris su dideliu pasisekimu gastroliavo 
Perthe.

Gi moterų tautinių šokių grupė irgi 
gerai užsirekomendavo savo pasiro
dymais adelaidiškiams.

Canberros Apylinkės valdyba

Latrobe Valey
Vasario 22 d., sekmadienį, 1 vai. po 

pietų, S. ir A. Šabrinskų sodyboje 
Tambo Rd. Moe mieste, Latrobe 
Valley seniūnija ruošia
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo minėjimą.
Paskaitą skaitys viešnia iš Melbour

ne ALB Krašto valdybos sekretorė 
Alisa Baltrukonienė.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli 
minėjime dalyvauti.

V. Koženiauskienė - Seniūnė.

PRANEŠIMAS
Visoms Australijos Lietuvių Sa

vaitgalio Mokykloms.
Latrobe Valley seniūnijos narys skirs 
piniginę auką savaitgalio mokykloms. 
Mokyklų vedėjai, su specialių pro
jektų pasiūlymais, prašomi kreiptis į 
Latrobe Valley seniūnę.

HOBARTAS
Vasario 16 -tos minėjimas, ruo

šiamas Šikšnių namuose, 43 Easton 
Ave. Springfield, įvyks vasario 14-tą, 
šeštadienį, 5 vai. p.p.
Po trumpos programos bus pagerbti 
sportininkai, dalyvavę sporto šven
tėje, po to bus iešminė. Maistas veltui, 
gėrimus bus galima pirkti arba turėti 
savo.

Vasario 15 -tą, sekmadienį, 4-7 
val.p.p. St. John Fisher college 
patalpose, prie universiteto, įvyks 
išleistuvės kunigui Greg Jordanui. Jis 
yra iškeliamas kitur. Kun. Greg 
Jordan, kalinių Bičiulių Draugijos 
pirmininkas, buvo nuoširdus lietuvių 
draugas. Visi lietuviai pakviesti į jo 
išleistuves. įėjimas suaugusiems $8, 
vaikams veltui.

Hobarte gyvenąs Kazimieras Paš
kevičius atšventė 60 m. amžiaus 
sukaktį sausio 3-čią.

Kazys į Australiją atvyko su žmona 
ir keturiais vaikais, penktasis gimė 
Australijoje. Visa šeima įsijungusi į 
lietuvišką veiklą: sportuoja, šoka 
tautinius šokius ir gelbsti tėvui 
parengimuose. Motina yra moterų 
komiteto pirmininkė.

Metų pabaigoje moterys Elenos 
Paškevičienės vadovaujamos, talki
ninkaujant Kristinai Domkuvienei, 
Irenai Jurevics, Janei Kaitinienei 
suruošė labai "šumną" pasišokimą ir 
puikią vakarienę. Net prelatas Pr. 
Vaseris, kuris kaip tik tuo laiku 
viešėjo Hobarte, nusistebėjo, maty
damas pilnutėlę salę svečių.

A.K.

SYDNEJA.US LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

Vasario 15 d. sekmadieni 3 val.p.p.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS.

E Vasario 21 d. šeštadieni, 7 vai. ,vak. didžiojoje salėje lietuvių ir estų 
E bendra RECEPTION - priėmimas. Svečiai bus aptarnaujami valgiais ir 
E gėrimais.

SMORGASBOARD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BA R SUPER VISO R). 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.

**

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

KARALIUS ir KUNIGAS

Jėzaus vardas reiškia Gelbėtoją 
arba Išganytoją. Bet Dievo planas 
pasaulio žmonijos išgelbėjimui iš 
nuodėmės yra taip reikšmingas, kad 
Dievas, norėdamas gelbėti mums 
suprasti visas to plano dalis, per savo 
Žodį yra davęs Jėzui daugelį įvairių 
titulų, kurie vienas vienaip, kitas 
kitaip parodo kokiu būdu bus suteiktas 
išgelbėjimas jojo tarpininkavimu mirš
tančiai padermei. Vienas tokių jam 
duotų titulų yra "Kunigas."

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

ATKREIPKITE DĖMESĮ
PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS Į UŽJŪRIUS

I Lietuvą ir atgal nuo $ 1500 
Iš Lietuvos ir atgal nuo $ 1600 
I Europą ir atgal nuo $1160
I Europą per Kanadą ir atgal nuo $ 1600
I Honolulu ir atgal $ 950
I Ameriką ir atgal $ 1250

' Honolulu išvyka 8 dienos viešb. $ 750
j Fiji išvyka 6 dienos viešb. $ 488 (iš Sydney)
j Hong Kong išvyka 7 dienos viešb. $ 644

Noumea išvyka 8 dienos viešb. $ 499 iš Syd., iš Melb. $ 599
I Singapūrą išvyka 8 dienos $ 650
I Lietuvą per Tokijo, Belgradą, Varšuvą, Romą, Amsterdamą, Frankfurtą, 
Kopenhagą - arba per Helsinkį į Taliną ir traukiniu į Vilnių.
Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu (važiuoja kasdien). 
Vilniuje leidžia būti tik 5 naktis (6 dienas) viešbutyje.
Užpildau dokumentams blankus nemokamai vykimui i Lietuvą ir giminėms 
iš Lietuvos, taip pat vizoms.
Parūpinu draudimą, kelionės čekius, viešbučius ir t.t.
Bilietus išrašom vietoj. Mano 24 metų patyrimas, mūsų Biuro visom 
lėktuvų bendrovėms akreditavimas ir pinigų laikymas TRUST 
ACCOUNT banko sąskaitoje- jūsų kelionės garantija.
Ekskursinė kelionė grupėje į LIETUVOS KRIKŠTO 600 metų jubiliejaus 
iškilmes ROMOJE išvyks Singapore Airlines lėktuvu iš Sydney ir iš 
Melbourne 22 birželio mėn. 1987 m. Atgal iš Romos 17 d. liepos. 
Kadangi vietų užsakyta ribotas skaičius prašau registruotis kuo greičiau. 
Dėl informacijų - kreipkitės pas Alg. ŽILINSKĄ tiesioginiai. Laišku ar 
telefonu. Kaina į Romą ir atgal $ 1750

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL 
(Akredituotas IATA, AFTA)

541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų) 
Telef. 329 6833. Vakarais 5B3 4258.

sisaaasEHSiaasEHBEiassHssEfieaaHaassaseisissiBHSHasBfiBBBfiBBBeBSSBSBBfi
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VALDYBA

Manydami apie "kunigą" neturė
kime mintyje klastingą to titulo 
vartojimą, taip kaip daroma įvairiose 
vardiškose organizacijose. Velyk 
grįžkime atgal į Senąjį Testamentą ir 
pastebėkime kokias pareigas kunigai 
iš pradžių eidavo.
Dievas įstatydavo kunigus kad tar
nautų Izraelio tautai dalykuose, kurie 
palietė tos tautos bendravimą su juo. 
Jū darbas buvo dvejopas - jie 
atnašaudavo aukas ir paskui suteik
davo žmonėms palaiminimų, atėjusių i 
juos aukų atnašavimo dėka.
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