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Bačkio žodis i Lietuvą Vasario 16 
Dieną 1987 metais, (registruotas 
AMERIKOS BALSE.

Brangūs Broliai ir Seserys,
Vakarų pasaulyje gyveną lietuviai 

mini Vasario Šešioliktąją Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 69-tąją 
sukaktį, ne vien kaip istorinį įvykį, bet 
kaip svarbią besitęsiančią bylą, kurią 
Lietuvių tauta veda prieš Sovletūų 
Sąjungos okupaciją.

Lietuvos Diplomatinė ir Konsu- 
larlnė Tarnyba užsienyje rėmė ir 
remia akciją, kad mūsų byla būtų 
gyva ir kad Vakarų pasaulis nepripa
žintų prievartinės Lietuvos inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą. Šiemet 
minėdami Vasario Šešioliktąją prisi
mename palankius mums dalykus. 
1986.11. 4 d. JAV Kongrese buvo 
patiekta rezoliucija Pabaltijo Die
nos reikalu - 1987. 6. 14 d., o sausio 29 
d. buvo patiekta Lietuvos Nepriklau
somybės Vasario 16 Dienai skirta 
rezoliucija. Tuo pačiu laiku, š.m. 
sausio 28 d. Europos Taryba Stras- 
burge vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuria pasmerkiama Sovietų Sąjunga 
už Pabaltijo valstybių okupaciją, 
reikalaujama, kad Sovietų Sąjunga 
grąžintų Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
laisvę ir teisę, laisvai savo likimą 
apspręsti ir kad Europos Tarybos 
narių vyriausybės keltų Pabaltijo 
valstybių klausimą ne tik Vienoje 
vykstančioje Helsinkio Akto peržiūros 
konferencijoje, bet ir kituose tarp
tautiniuose forumuose. Išvardyti da
lykai ryškiai rodo, kad tarptautinėje 
plotmėje yra remiamas mūsų troški
mas pagreitinti mūsų laisvės bylos 
eigą nepripažįstant Sovietų Sąjungos 
okupacijos.

Vasario Šešioliktosios išvaka
rėse malonu man buvo gauti Valstybės 
sekretoriaus George P. Shultz sveiki
nimą, kurio turinys toks:

AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖS 

BAREIŠKI MAS

Australijos Ministeris Pirmininkas, 
R. J. L. Hawke, lietuviams ir estams, 
švenčiantiems jų Nepriklausomybės 
atgavimo 69-tąją sukaktį, praneša 
sekančiai.

Sveikinu lietuvių ir estų 
bendruomenes ir patvirtinu 
Australijos nepripažinimą de jure 
Pabaltijo valstybių inkorporavimo į 
Sov. Sąjungą. Pernai Baltų rezoliucija 
parlamente buvo priimta ir 
patvirtinta.

Kaip ir buvo daroma praėjusių 
dvejų metų laikotarpyje, taip ir šiais

TEISINGUMO MI MISTERI O

B A R ET Š KI MAS

Vasario 24 d. Lionel Bowen, Australjos teisingumo ministeris, pristatė 
parlamentui Australijos vyriausybės planus, liečiančius tariamų karo 
nusikaltėlių teismus. Vyriausybė labiau linkusi kaltinamuosius teisti 
Australjoje, o ne išduoti juos Rytų Europos kraštams.

Australija turės atatinkamai pakeisti 1945-tų metų karo nusikaltimų 
įstatymą. Pirmieji teismo procesai numatomi po dviejų metų.

George P. Shultz
Mielas Pone Atstove,
Jungtinių Amerikos Valstybių Vy

riausybės ir tautos vardu turiu garbę 
perduoti Jums mūsų sveikinimus ir 
nuoširdžius geriausius linkėjimus Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakties 
proga. Mūsų istorija yra akivaizdus 
liudijimas, kad Amerika yra tvirtai 
įsipareigojusi visų tautų valstybinei 
nepriklausomybei ir laisvam apsis
prendimui. Mes remiame ir jungiamės į 
Lietuvos troškimą ir vėl pačiai 
apspręsti savo likimą. Mūsų įsiparei
gojimas Lietuvos kovai nesusilpnėjo 
dėl dešimtmečiais besitęsiančio prie
šiškumo lr neteisėtos okupacijos. 
Priešingai, Lietuvių tautos drąsa ir 
ryžtingumas ištvermingai besireiš- 
kiant milžiniško priešiškumo aki
vaizdoje. yra nuolatinė inspiracija 
mums visiems.

Nuoširdžiai Jūsų, 
George P. Shultz.

Šiuo sveikinimu pabrėžiamas mūsų 
tautos žmonių rezistencinės dvasios 
nuostabus ištvermingumas, kurį remia 
ne tik JAV, bet ir kitos Vakarų 
valstybės ir kurį stiprina amžinas 
žmonių troškimas būti laisviem.

Lietuvos. Dipl. Šefas dr. S.A. Bačkis, 
J.A.V.

metais, mes vėl iškelsim Žmogaus 
Teisių reikalus Jungtinių Tautų 
konferencijoje Ženevoje.

Australijos valdžia ir visa australų 
tauta supranta kokį reikšmingą įnašą 
Baltų tautos įnešė į šį kraštą, ypačiai 
palaikymu demokratiškų praincipų.

Australijos valdžia yra pasišventusi 
puoselėti Žmogaus Teises visuose 
kraštuose ir visose Australijos 
gyventojų grupėse. Tas pasišventimas 
pasitarnaus sutvirtinimui talkos ir 
laisvės siekimo visam pasauly.

R. J. L. Hawke

Estijos Sukaktis

Bendras pavojus ir bendras likimas 
suartina ne tik žmones, bet ir tautas. 
Taip ir Estija, kaip ir Lietuva bei 
Latvija turi savo tautines šaknis prie 
Baltijos jūros nuo pat seniausių laikų, 
tik istorijos eigoje jų visų kelias buvo 
skirtingas. Gal iš visų trijų Pabaltijo 
tautų laimingiausia buvo Lietuva, 
apie 500 metų gyveno nepriklausomai, 
tuo tarpu latviai ir estai savo 
nepriklausomu gyvenimu tegalėjo pa
sidžiaugti vos dvidešimt metų šio 
šimtmečio pirmoje pusėje. Dabar jas 
visas tris prarijęs plėšrusis rytų 
kaimynas - Rusija, kuri pasišovusi 
pavergtąsias tautas galimąi greičiau 
suvirškinti.

Per istoriją Estija ėjo iš rankų į 
rankas. Ilgus amžius Estija priklausė 
Livonijos ordino žinioje, kol pamažu 
perėmė rusai. Vėliau Estiją buvo 
užėmę švedai ir po didžiojo šiaurės 
karo Estija vėl atiteko rusams. Tačiau 
per visą tą laiką estų tautinė sąmonė 
nebuvo palaužta ir tik po pirmojo 
didžiojo karo trumpam išsikovojo 
nepriklausomybę. Tačiau antrojo karo 
eigoje Pabaltijį vėl užgrobė bolše
vikinė Rusija drauge su Estija. 
Rusams nepavyko paglemžti Suomijos, 
šiaip visas Pabaltijys iki Skandinavijos 
būtų tiesioginėje rusų kontrolėje.

Gyventojų atžvilgiu estų tauta 
nėra skaitlinga - vos pusė tiek, kiek 
lietuvių, vis tik tautiškai ir kultūriškai 
jie yra pasigėrėtinai atsparūs. Pačioje 
okupuotoje Estijoje jie sparčiai rusų 
kolonizuojami, tačiau išeivijoje, kur 
išeivių estų -bene būtų gal net 
daugiau, negu jų yra Estijoje, išeivių 
estų veikla yra gyva ir veržli. 
Daugeliu atvejų ir patys lietuviai 
galėtų iš estų pasimokytu kaip reikia 
sutartinai ir vieningai dirbti ir kovoti. 
Mes didžiuojamės savo visokiais 
leidiniais svetur, bet estai savo 
spaudą ir knygų leidimą daug raciona
liau suorganizavę ir išvystę. Kasmet 
jie išleidžia daug knygų ir jos visos 
išperkamos. Net pagrindinius veika
lus, kadaise išleistus ne
priklausomybės metais, estai pakarto
tinai išleido užsienyje. Praktiškai 
užsienyje nėra estų šeimos be naminės 
bibliotekos, kur šalia kitų visados

Paleisti lietu vi ai
Užsienio spaudos agentūros sausio 

31 d. paskelbė informaciją apie dviejų 
žymių lietuvių sąžinės kalinių - 
Antano Terlecko ir Vlado Lapienio - 
išlaisvinimą. Abiems kaliniams panai
kinta bausmė.

Antanas Terleckas yra 59-nerių 
metų ekonomistas-istorikas, plačiai 
žinomas kovotojas už tautos ir 
žmogaus teises, kartu su kitais 
bendraminčiais - lietuviais, latviais ir 
estais buvo pasirašęs 45-kių pabaltie- 
čių Maskvoje paskelbtą pareiškimą, 
smerkiantį 1939 metais sovietų ir 
nacių pasirašytąjį susitarimą ir reika
laujantį panaikinti jo pasėkmes, ats
tatant trijų Pabaltijo kraštų nepri
klausomybę. Už žmogaus ir tautos 
teisių gynybą Terleckas buvo suimtas 
ir nuteistas kalėti net keturis kartus: 
pirmą kartą 1945 metais ir paskutinį 
kartą 1979 metais buvo nuteistas 
trejus metus kalėti griežto rėžimo 
lageryje ir penkerius metus likti 
tremtyje. Taigi, jis būtų baigęs atlikti 
jam paskirtąją laisvės atėmimo baus

Sveika Estija!

Vasario 24 estai švenčia Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo šventę. 
Sveikiname ir linkime drąsos ir 
ištvermės!

matysime pačius naujausius leidinius. 
0 tai labai daug kalba apie tautos 
kultūrinį subrendimą.

Jau veik 50 metų trunkanti okupa
cija pastojo kelią tolimesniam kultū
riniam vystimui ir kūrybai. Vis tik 
estai bet ir kritiškiausioje valandoje 
nenuleidžia rankų priėmę savo gyve
nimo šūkiu šį tikėjimo išpažinimą:

Aš tikiu į laisvą Estiją, 
Aš tikiu į jos priskėlimą, 
AŠ tikiu į jos amžiną egzistenciją!

Nepriklausomybės šventės proga 
linkime estams jų troškimų išsipil
dymo. (M.P. Nrl774) 

mę šių metų spalio mėnesį.
Vladas Lapienis yra 81-nerių metų 

amžiaus vilnietis, taip pat ekono
mistas, pažįstamas Lietuvoje kaip 
giliai tikintis katalikas ir aukštos 
moralės žmogus. Buvo areštuotas ir 
nuteistas du kartus: 1977 metais 
penkeriems metams laisvės atėmimo 
už Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos dauginimą ir platinimą ir 
1984 metais - šešeriems metams 
laisvės atėmimo apkaltinant tariamai 
šmeižikiškos literatūros platinimu. 
Kratos metu jo bute rasti įvairūs 
rankraščiai, tarp kurių jo parašyti 
"Tarybinio kalinio memuarai", kurie 
vėliau pasiekė Vakarus ir spausdinami 
užsienio spaudoje. Jis būtų baigęs 
atlikti jam paskirtąją bausmę 1990 
metais, būdamas 84-verių metų 
amžiaus.

Žinią apie lietuvių sąžinės belais
vių - Antano Terlecko ir Vlado 
Lapienio išlaisvinimą užsinio spaudos 
agentūros pranešė Amsterdame, 
Olandijoje, veikianti Bukovskio 
fundacija.
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Vasario 16-ji Adelaidėje
Lietuvos Nepriklausomybės Šven

tės minėjimas pradėtas vasario 13 d. 
Lietuvių namuose buvo politinio
pobūdžio su svečiais australais, val
džios pareigūnais ir kitų tautybių 
atstovais virš 100 asmenų.

Vasario 14 d. per Adelaidės 
lietuvių radijo valandą Apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Stačiūnas 
gražiai apibudino šventės prasmę, o 
V. Neverauskas sudomino klausytojus 
paskaita. Kitos minėjimo iškilmės 
vyko sekmadieni vasario 15dieną. Gal 
kas suabejojo, kodėl šiais metais 
minėjimas vyko neįprasta tvarka? 
Atsakymas aiškus: norint atgauti 
savam kraštui laisvę reikia išeiti į 
viešumą, atkreipti pasaulio dėmesį 
ieškoti draugų, užtarėjų, rodyti 
daugiau agresyvumo, kalbėt už tuos, 
kurių lūpos surakintos. Vasario 13 
dieną ne pasisvečiavimui buvo pa
kviesti parlamentarai, bet išklausyti 
atviro ir drąsaus pasisakymo, kurį 
gerai paruošė pirm. J. Stačiūnas. 
Vakaro koordinatoriaus pareigas vy
kusiai atliko A. Šerelis. Sugiedojus 
australų ir Lietuvos himnus, pobūvį 
atidarė imigracijos ministeris Chris 
Hurford pakeldamas taurę už Lietuvą. 
Sekė pirm. J. Stačipno kalba kurioje 
suglaustai priminė, kokia klasta ir 
smurtu sovietai užgrobė Lietuvą ir 
kitus Europos kraštus. įspėjo, kokia 
yra grėsmė Australijai palaikant 
glaudžią draugystę įsileidžiant sovie
tus į Pacifiko vandenis ir kairiųjų 
unijų pataikavimą Maskvos užmas- 
čiom. Iškėlė nacių medžioklės klausi
mą, kuris plačiai komentuojamas 
australų spaudoje ir tvirtai pareiškė, 
kad Lietuva visais laikais išlaikė 
neutralumą.

Attorney - General Chris Summer, 
kuris pavadavo S. A. premjerą ir dr. 
Bob Ritson pavadavęs opozicijos 
lyderį padėkojo pirm. J. Stačiūnai už 
išsamia informaciją ir kartu su kitais 
parlamento nariais ir svečiais pasirašė 
paruoštą Peticiją Jungtinėms Tautoms 
prašant laisvės Pabaltijo kraštams. 
Pobūvyje dalyvavo P.L.B v-bos vice
pirmininkas St. Jokubauskas su žmona, 
jie turėjo progos pasikalbėti su 
Australijos aukštais pareigūnais mums 
rūpimais klausimais. Svečius palinks
mino M. Dumčiuvienė - paskam
bindama pianinu ir G. Vasiliauskienės 
vadovaujamas oktetas gražiai padai
navo 3 dainas.

Sekmadienį vasario 15 d. šventės 
programa vyko įprasta tvarka: vė
liavų pakėlimu Lietuvių namų sode 
lyje prie paminklo ir prieš pamaldas 
prie Šv. Kazimiero koplyčios. Reikia 
pasidžiaugti, kad pamaldose ir minė-
jimo akto pravedime Lietuvių namų 
salėje, kuri buvo perpildyta, dominavo 
jaunimas. Pirmininkas J. Stačiūnas 
tarė jautrų žodį, ragino visus vienin
gam darbui. Danutę Baltutytę mato-
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me jau ne pirmą kartą pranešėjos 
pareigose, kuri kiekvieną programos 
dalyvi ir veiksmą moka pristatyti su
gražiu įvadu.

Tolimesnę programos dalį atliko 
buvusios 16 Vasario gimnazijos mo
kinės: Birutė Stalbaitė, Anita 
Baltutytė ir Lina Jablonskytė. Su 
pasigėrėjimu klausėmės jų pasakojimų 
kuriuos jos patyrė gimnazijoj ir 
aplankius Lietuvą. Iš jų lūpų ir jaunų 
širdžių triško patriotinis užsidegimas 
ir meilė savo tėvų žemei. Lituanis
tinių kursų abiturientėms D. Pociūtei 
ir V. Vanagaitei buvo įteiktos 
Australijos Liet. Fondo ir Adelaidės 
Liet. Sąjungos premijos, jas perdavė
A. L.F. atstovas A. Zamoiskis ir 
mokytoja E. Dryžienė. Nusipelniu
siems bendruomenės veikėjams garbės 
pažymėjimus įteikė P.L.B. v-bos 
vicepirm. St. Jokubauskas ir Apylin
kės valdybos pirm. J. Stačiūnas. 
Juos gavo: E. Blandienė, K. Pocius, P. 
Bielskis ir B. Stalbienė.

Tautinius šokius "Kalvelis" ir 
"Žiogeliai" pašoko savaitgalio mo
kyklos mokiniai, juos paruošė E. Page 
- Hanify. Linkime mažiesiems šokė
jams neatsilikti nuo vyresniųjų. Po 
trumpos pertaukos solistė G. 
Vasiliauskienė pasirodė pilnoj aukš
tumoj, padainavo "Daina apie Nemu
nėlį" - Tallat Kelpšos ir "Lakštingalos 
giesmė" - V. Kuprevičiaus.

Aktorius N. Skidzevičius su įsijau
timu padeklamanvo porą eilėraščių. 
Senjorių moterų tautinių šokių grupė 
nuotaikingai ir grakščiai pašoko 4 
šokius "Ant kalno karklai" su daina, 
"Rugelius", "Šustą” ir "Kepurinę". 
Joms vadovauja tautinių šokių žinovė
B. Lapšienė. Linkime šokėjoms geros 
sėkmės Canberoje.
"Lituania" choras diriguojant G. 
Vasiliauskienei padainavo Partizanų 
dainą "Gegutėlė" har. Viltenio, 
"Narsuolių dainą" F. Strolios ir "Einu 
per žemę" - A. Bražinsko. Visos 
dainos nuskambėjo pasigėrėtinai. So
listei ir chorui akompanavo. J. 
Velgush. Nors programa gana ilgoka, 
bet įvairi ir nenuobodi. Minėjimas 
baigtas ramovėnų pravestu vėliavų 
nuleidimu Lietuvių namų sodelyje ir 
vainikų padėjimu prie žuvusiems už 
Lietuvą paminklo.

Vainikus nešė uniformuotos skau
tės, ramovėnai ir užjūrio svečias St. 
Jokubauskas su Ap. pirm. J. Stačiūnų. 
Sugiedotas Tautos himnas ir Marija, 
^ar^a' Elena Dainienė.

V tas ari o 16—toji
CANBERROJE

Sekmadienį, vasario 15-tą Šv. 
Mišias atlaikė prel. P. Butkus, atvykęs 
iš Sydnejaus. Popiet Lietuvių klube 
buvo pravestas minėjimas, kurį ati

darė Canberros apylinkės pirmininkas.
Paskaitą skaitė svečias iš Ade

laidės. Choristės iš Adelaidės padai
navo keletą dainų. Tai buvo taip 
vadinamas oktetas, sudarytas iš 
"Lithuania" choro. Po to pašoko 
moterys kelis tautinius šoklus.

Po programos buvo vaišės.
Dalyvis

E» E K T H E

69-toji Nepriklsausomybės pa
skelbimo sukaktis Perthe, šiemet 
buvo paminėta su ypatingai visų geru 
nusiteikimu ir pasiryžimu. Pats minė
jimas, kaip ir visuomet buvo pradėtas 
pamaldomis St. Francis Xavier bažny
čioje. Kun. Dr. A. Savickas atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė dienos progai 
pritaikintą pamokslą.

Tuojau po pamaldų susirinkome į 
lietuvių namus., kur buvome maloniai 
pasveikinti Apylinkės pirmininkės E. 
Petrukėnienės ir mūsų darbščiųjų 
šeimininkių skaniais pietumis pavai
šinti.

Kiek vėliau sugiedojus Tautos 
Himną buvo pradėta pagrindinė minė
jimo dalis. Paskaita Vyt. Radzivano, 
savanorio A. Klimaičio ir niekuomet 
nepavargstančio mūsų kolnijos nario 
B. Steckio šia proga tarti žodžiai.

E. Petrukėnienė iškilmingai įteikė 
M. Stankevičienei, P. Čekanauskui ir 
V. Skroliui, A.L.B. Krašto valdybos 
padėkos lakštus už nuopelnus 
bendruomenei. Toliau sekė 
meninė dalis. P. Radzivanų sūneliai: 
Vytenis ir Gintaras padeklamavo. 
Mišrus vyrų, moterų ir vyrų sexteto 
chorai įdomiai padainavo kelias dai
neles, iš kurių giliausiai klausytojų 
širdis pakuteno: " O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos..." Chorams 
dirigavo ir bažnyčioje vargonais grojo 
mūsų nebepakeičiamasis Viktoras 

■Skrolys. Aukščiausias meninės dalies 
punktas buvo, kada mūsų namų salėje 
pirma kartą pasigirdo Bacho, Mozarto 
ir kitų klasikų muzikos gabaliukai, 
kuriuos stebėtinai gerai mums pagrojo 
studentė Roxanne - oboje ir svečias 
muzikas studentas Steven - fagotu. 
Bet ir šiemet neapseita be ašarų. Šio 
minėjimo metu turėjome vieną minutę 
pastovėti liūdesyje pagerbimui, tik 
prieš porą dienų mirusius: neuž
mirštamą lietuvį visuomeninką A.A. 
Vincą Kasputį ir A.A. Mariją 
Tamulionienę.

Bažnyčia ir namų salė buvo 
perpildytos.

J. Krupavičius.

Premijuota idėja
Ne nusipelnęs akademikas ar veikė

jas laimėjo Tautos Fondo Akademinę 
premiją, o laikraštis - "Jaužinios". Šią 
žinią išgirdo Melbourno lietuviai 
susirinkę Lietuvių namuose vasario 15 
d. Nepriklausomybės Šventės minėji
mui. Šia proga Martynas Didžys, 
atstovaudamas Australijos Lietuvių 
Fondą įteikė Fondo Akademinę pre
miją Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos laidžiamoms "Jaužinioms". 
Perduodamas $ 800 premiją Jaunimo 
Sąjungos atstovui Andriui 
Vaitiekūnui, Didžys aiškino, kad 
Akademinė premija ligi šiol būdavo 
skiriama už lituanistinį akademinį 
veikalą. Tokiam paskutiniu laiku 
neatsiradus, premijai skirti komisija, 
susidedanti iš profesorių A. Kabailos, 
V. Donielos ir A. Zubro nutarė ją 
skirti "Jaužinioms". Jų manymu, tai 
gerai redaguotas, profesionališkai 
išdėstytas ir geros išvaizdos leidinys.

Ši premija yra geros, reikšmingos 
idėjos įvertinimas, kuris tegali skatin
ti jaunime lietuvišką sąmoningumą ir 
veiklą. "Jaužinių” redaktoriaus, Jono 
Mašanausko jr. vardu, Andrius 
Vaitiekūnas pareiškė padėką ir pasa

kė, kad premijos suma apmokės 
keletai "Jaužinių" numerių leidimo 
išlaidas. Tai bene pirmas kartas, 
kad ši premija būtų skiriama ne 
asmeniui, o leidiniui, galima sakyti 
idėjai. "Jaužinias" sėkmingai reda
guoja jaunosios kartos, iš profesijos 
žurnalistas, Jonas MašanauSkas. Laik
raštis eina jau ketvirtus metus, 
pasirodo maždaug kas du mėnesiai.

"Jaužinių" redaktorius 
Jonas Mašanauskas

Jame vyrauja anglų kalba, bet 
visuomet būna straipsnių ir lietuvių 
kalboje. Tuo būdu jis suprantamas 
visam jaunimui ir duoda galimybę 
pasireikšti visiems.

"Jaužiniose" rasite žinių iš jaunimo 
veiklos bei politinius, filosofinius, 
ideologinius, kultūrinius straipsnius, 
kelionių aprašymus ir daug daugiau. 
Mintis tokį laikraštį leisti, prisimenu, 
buvo gvildenama per daugelį metų. 
Dabar, štai ji įgyvendinta, dėka 
gabaus redaktoriaus ir jo talkininkų, 
mūsų lietuviško jaunimo.

"Jaužinios" sveikintinos laimėjusios 
Akademinę premiją. , ...Ieva Ariene 
mniniiiiammrmnninnmimaiiirnimiioiiiuiniiiiniiuil

SP A U D OJE
PAS! Ž VALGIUS

Marian helpers bulletin įsidėjo 3-jų 
puslapių Įdomų straipsnį paimtą iš Per 
Cristo A Tempo Pieno užvardintą 
Lithuania. Straipsnio autorius 
Vincenzo Cusamano suglaustai aprašo 
Lietuvos istoriją, jos praeitį ir kokias 
kančias, skriaudas, paniekinimus tau
ta patyrė šimtmečių bėgyje.

Jis rašo: Lietuva, dėl jos geogra
finės padėties nuolat buvo teriojama, 
turėjo ginti ne vien savo žemę, bet ir 
tautinį savitumą.

Vaizdžiai aprašo kokia baisi pries 
pauda slėgė lietuvius po 1863-jų metų 
sukilimo. Caristinė Rusija nevlen tik 
alino Lietuvos žemę, bet naikino jos 
gyventojus ištrėmimu į Sibirą. 
Straipsnio autorius pareiškia meilę ir 
pagarbą lietuvių tautai dėl jos 
atsparumo ir kad, nežiūrint visų 
žiaurių aplinkybių, tauta pajėgė 
išugdyti didvyrius. Čia Vincenzo 
Cusamano išsamiai aprašo ir iškelia 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, jo gyve
nimą ir nuopelnus Katalikų Bažnyčiai 
ir lietuvių tautai. Džiugu, kad šis 
svetimtautis taip gerai įvertina mums 
taip brangų asmenį, kurį siekiam 
pripažinti šventuoju.

Istorija kartojasi, lietuvių tautos 
kančia nesibaigia! Lietuvos Krikš
čionybės 600 metų Jubiliejaus proga 
kun. Pranas Dauknys Melbourno 
katalikų laikraštyje The Advocate 
iškelia Lietuvos dabartį antrašte An 
insight into Soviet-occupied Christian 
Lithuania. Jis supažindina šio krašto 
gyventojus, kaip varžoma tikėjimo 
laisvė ir kaip persekiojami tikintieji. 
Išsamus ir gerai motivuotas apra
šymas su nuotraukomis užima du 
puslapius. Manau, kad kun.dr. 
P. Dauknio pastangomis taip pat, yra 
gražiai paruoštos ir platinamos bro
šiūros kviečiant dalyvauti iškilmin
gose jubiliejaus pamaldose, kurios bus 
laikomos Melbourne šv. Patriko Ka
tedroje šių metų kovo 1 dieną.

Elena Dainienė.
Mūsų Pastogė Nr. 8 1987. 3. 2 pusi. 2

2



NIEKŠINGA SOVIETŲ AKCIJA

Jau bevelk 40 metų nuo pirmųjų 
lietuvių atvykimo j Australiją. Per tą 
laiką lietuviai labai gražiai įsikūrė 
Australijoje. Visi gerai moka angliš
kai. Visi, beveik be išimčių, pasidarė 
Australijos piliečiai. Lietuviai 
Australijoje, kaip ir kitur, darbšūs, 
tvarkingi. Turi gražius namus, gražias 
šeimynas. Labai mažai pasitaiko 
kriminalistų, alkoholikų, išprotėjusių. 
Yra kuo didžiuotis mums ir Austra
lijai. Daug jaunų lietuvių sudarė 
mišrias šeimas su Australijos jaunimu. 
Žiūrint iš mūsų pusės, tas kai kuriems 
kelia rūpesti, bet žiūrint iš australų 
pusės, tai dar vienas pliusas lietuvių 
nuoširdaus Įsijungimo į Australijos 
gyvenimą. Lietuvių jaunuolių įsigy
tieji labai aukšti akademiniai laipsniai 
mūsų vardą iškelia iki geriausių. Nors 
iki šiol taip buvo.

Pastaruoju metu, lyg iš niekur, 
atsirado juodas debesis, kuris grasina 
padaryti labai didelę žalą mūsų geram 
vardui. Tai yra primetimai, kilę iš 
žydų organizacijų (daugiausia užsie
nyje), kaltinant lietuvius tariamais 
"karo nusikaltimais". Tariamieji nusi
kaltimai turėjo įvykti maždaug prieš 
45 metus. Įdomu kodėl iki šiol nebuvo 
primetimų? Kodėl tik po 45 metų? 
Mano manymu, atsakymas labai pa
prastas: todėl, kad iki šiol rusai 
nematė reikalo susitaikyti su žydais ir 
suorganizuoti bendradarbiavimą.

Rodos, kad rusai dabar suprato, jog 
žydai gali būti jiems naudingi šitame 
niekšingame lietuvių juodinimo darbe. 
Gal jie prižadėjo žydams už bendra
darbiavimą atsilyginti kasmet išlei
džiant šiek tiek daugiau žydų 
išemigruoti iš Sov. Sąjungos.

Reikalas toks: rusai nuolat ieško 
naujų būdų šmeižti lietuvius ir dabar 
mes esam liudininkais jų naujausių 
bandymų; Jie rado žydų tarpe 
norinčius kolaboruoti taip, kaip 1940 
metais, kai jie su tankais (riedėjo i 
Lietuvą ir žydai išėjo jų sutikti su 
gėlėmis, netrukus užimant aukštas 
vietas Sovietų okupacinėje admi
nistracijoje. (Mes visi žlnone "kokius 
darbus" ta administracljavylcUė. Nėra 
jokios abejonės, kad šis naujas 
niekšingos akcijos ir šmeižto darbas 
yra rusų sugalvotas ir paruoštas, 
panaudojant žydus savo tikslams.

Kokie žydų motyvai? Jie gali būti 
Įvairūs, bet man atrodo, kad jų 
pagrindinis motyvas yra panaudoti šią 
progą, kaip dar vieną akstiną tautinės 
sąmonės išlaikymui žydų jaunimo 
tarpe. Tenka pastebėti, kad ne visi 
žydai pritaria šiai akcijai ir kai kurie 
protingesni asmenys yra viešai pasi 
sakę prieš tai.

Svarbiausias klausimas: ką daryti? 
Įvairios lietuvių ir pabaltiečių orga
nizacijos jau rašo laiškus parlamento 
nariams, senatoriams ir valdžios 
Įstaigoms. Mes reikalaujam, kad 
tariamieji "karo nusikaltėliai" būtų 
teisiami griežtai prisilaikant Austra
lijos juridinės sistemos priimtų prin
cipų ir procedūrų. Taip pat reika
laujam, kad finansinė parama (legal 
aid) būtų telkiama visiems kaltina 
irtiesiems, pakliuvusiems j teismą. Ir 
pareiškiame jiems, kad esame griežtai 
nusistatę prieš kaltinamųjų per
davimą Sovietų Sąjungai arba Izrae
liui. Tačiau oficialių laiškų neuž
tenka.

Mano manymu, kiekvienas lietuvis 
Australijoje Įpareigotas rašyti laiškus 
spaudai, savo vietiniams parlamen
tarams ir valdžios ministrams bei 
pareigūnams, iškeliant šį reikalą ir 
paaiškinant mūsų pažiūras. Reikia 
atsiminti, kad parlamentarai reaguoja 
1 savo rinkėjų pageidavimus: jie 
skaičiuoja balsus ir nori užsitikrinti, 
kad vėl būtų išrinkti sekančiuose 
rinkimuose. Taigi pasidaudokime mū

sų politinėmis teisėmis. Jeigu mes 
jiems nerašysime, tai kaip gi mūsų 
parlamentarai sužinos ką mes galvo
jame?

Dar vienas svarbus uždavinys: 
turime nebijoti išsižioti darbe, univer
sitete, klube, subuvimuose, kur tai 
bebūtų ir prabilti gindami lietuvių 
vardą ir garbę. Ko mes turime bijoti? 
Kodėl leisti kairiesiems ir žydų bei 
rusų propagandos suklaidintiems 
žmonėms teršti mūsų vardą be jokio 
atrėmimo iš mūsų pusės.

Taigi neleiskim, kad naujasis rusų 
puolimas pavyktų. Rašykim, disku- 
tuoklm, kalbėkim su australais darbe 
ir visur kitur. Melą galim panaikinti 
tik skleisdami teisybę. Jaunuoliams 
būtų naudinga pašnekėti su tėvais ir 
išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų buvo su tais 
žydais. Kas nori Išsamesnių infor
macijų, - gali kreiptis į Lietuvių 
Informacijos Biurą. Ypatingai nau
dinga lietuviams pateikti spausdintą 
medžiagą draugams australams ir 
kolegoms. Tą galima daryti gavus 
medžiagą iš Informacijos Biuro, arba 
tiesiog jiems pateikiant Biuro adresą, 
kuris yra: Lietuvių Informacijos 
Biuras (Lithuanian Information 
Bureau), 6 Third Avenue, St. Peters 
S.A 5069.

Šiuo momentu informacija yra mūsų 
vienintėlis (bet ir geriausias) ginklas 
kovoje už lietuvių ir Lietuvos ateitį. 
Mūsų tautinė pareiga kovoti tautos ir 
valstybės išlikimui. Linkiu jums ryžto 
kovoje!

Gintautas Kaminskas
Lietuvių Inf. Biuro Įgal. Canberroje.

ESTIJA

Po pirmojo Pas. Karo Estija atgavo 
nepriklausomybę 1918 m. vasario 24- 
tą.
Estų kilmė: ugrofinai, priklauę gelto
nosios rasės žmonėms.

Archeologinės iškasenos Estijoje 
rodo juos gyvenusius dabartinėje 
vietovėje 6000 metų prieš Kristų. 
Estai nuo seno gyveno rytiniam 
Baltijos jūros pakrašty tarp Peipuso 
ežero ir Suomijos bei Rygos įlankų.

Šiais laikais estai yra baltosios 
rasės žmonės, nes jie jau senovėje 
susimaišė su baltais. Dr. M. 
Gimbutienė veikale "The Balts", 
psl.34-35 ir 36 sako: tarp baltų ir 
ugrofinų buvo tamprūs ryšiai. Ugro
finai pasiskolino iš baltų žodžius apie 
žmogaus kūną: kaklą, nugarą, pakink
lį, bambą ir barzdą. Baltų kilmės 
žodžiai yra: kaimynui, seseriai, 
dukteriai,marčiai, žentui, pusbroliui ir 
kt. Tas rodo,kad ugrofinai susimaišė 
su baltais vedybų keliu.

Tačiau ugrofinų kalba nepriklauso 
indoeuropiečių kalbų grupei. 
Ketvirtojo amžiaus pabaigoje po Kr., 
iš Azijos stepių į rytų ir pietų Europą 
pradėjo veržtis hunai. Jie buvo 
klajokliai, puikūs raiteliai ir medžio
tojai, gerai šaudė strėlėmis iš lankų. 
Jie buvo mažo ūgio, tamsūs, retais,, 
garbanotais, tamsiais plaukais, plačių 

veidų ir trumpų, riestų nosių.
Pirmiausia hunai susidūrė su kaza- 

rais, kurių valstybėlė buvo prie Azovo 
jūros. Kazarai buvo priėmę žydų 
tikėjimą, nes nenorėjo patekti nei 
arabų - muzulmonų įtakon, neigi 
Bizantijos imperatorių globon, kurie 
buvo krikščionys - ortodoksai.

Taigi hunai, įsiveržę į kazarų 
kraštą, daugybę jų išžudė ir įsikūrė jų 
krašte. Kazarai pasklido po visą 
Europą, daugiausia jie įsikūrė dabar
tiniuose Sov. Rusijos plotuose. Šiais 
laikais jie yra žinomi, kaip Europos 
žydai.

Hunai skverbėsi į visą Europą: jie 
nugalėjo lietuvių gentį, vadinamą 
gudais (svetimtaučių vadinamais go
tais, suteikiant jiems germanišką 
tautybę). Dvi gudų karalių dinastijos: 
vyčiai-gudai ir ostrogiškiai su didi
kais, kariais ir technokratais, hunų 
nugalėti, pasitraukė į Panoniją ir 
Šiaurinę dalį Rumunijos. Didelė jų 
grupė su savo kunigaikščiais, vadina
mais rikiais (ric), nuvyko į Italiją.

Daugiausia nukentėjo . su baltais 
susigiminiavę ugrofinai. Hunai juos 
nugalėjo ir liko jų kraštuose gyventi. 
Hunai įsikūrė ir Skitijoje.
Gudų kunigaikščiai - rikiai išbėgo iš 
Skitijos. Rusijos carų laikais Skitijoje 
gyveno kazokai. Jie galbūt buvo 
mišinys vietinių slavų, baltų ir hunų.

Dr. M. Gimbutienė rašo veikale 
"The Balts”, psl. 148: "400 metais po 
Kr. tamprūs ryšiai tarp baltų ir 
ugrofinų buvo hunų nutraukti. Baltų 
vietovių aukštumose įsikūrę mieste
liai ir tvirtovės tapo apleistos. 
Daugelis jų rodo sunaikinimą ugnimi. 
Tie miesteliai, kuriuose gyvemntojai 
liko, rodo nusmukusią materialinę 
kultūrą. Tai netiesioginis įrodymas 
nelaimės, kuri tištiko rytų baltų 
gentis."

Baltai, kurių branduolys yra nuo 
6000 metų prieš Kr. nuolatinai 
gyvenę, dabar vadinami lietuviais, 
prieš hunus atsilaikė. Tačiau ugrofinų 
gyvenvietes užplūdo hunai ir susimašė 
taip, kad paveikė jų kalbą. Iš istorijos 
puslapių žinom, kad didelė hunų dalis 
Įsikūrė ir dabartinėje Vengrijoje 
(seniau vadinamoj Panonijoj). Stipri 
hunų kalbos įtaka liko ugrofinų kilmės 
tautose: estuose ir suomiuose, taip 
pat vengruose. Estų ir suomių kalbos 
net daugiau panašios į viena kitą negu 
lietuvių ir latvių. Vengrų kalba šiek 
tiek skirtiingesnė nuo estų ir suomių, 
tačiau labai gimininga.

Estai nuolat kentėjo svetimųjų 
teriojimus: Viduramžiuose juos užval
dė Livonijos ordinas, vėliau valdė 
danai, švedai, po to rusai.
Estai priešindavosi, bet būdami ne
gausūs, visada būdavo nugalėti.

Po Pirmojo Pas. Karo, gavę nepri
klausomybę, estai labai greitai atsi
gavo visais atžvilgiais. Kultūrinėje 
srityje atsiekė labai daug.

Mes, lietuviai visada jautėm estų 
draugiškumą. Netik išeivijoj, bet ir 
okupuotose tėvynėse tarp estų ir 
lietuvių yra išvystytas tamprus ryšys. 
Talino universiteto profesoriai pasi
keičia įvairiomis mokslinėmis žiniomis 
su Vilniaus unuversiteto profesoriais 
ypatingai kalbotyros srityje ir kitose 
kultūrinėse sferose. Daugelis estų 
veikalų yra išversti Į lietuvių kalbą, 
taip pat lietuvių reikšmingieji roma
nai išversti į estų kalbą.

Sovietų okupuoti estai ir dabar turi, 
palyginti, aukštą gyvenimo lygį. Estija 
randasi arti Suomijos. Abu kraštus 
skiria 80 km. įlanka.
Estai pagauna vakarietiškąsias 
suomių televizijos programas. Evan
gelikų pamaldas jie išklauso televi
zijoje, transliuojamas iš Helsinkio.

Estai pasižymi džiaze. Jų garsioji 
grupė "Apelsinas", pasirodydami 
Maskvoje, sutraukia minias žmonių. 
Estų jaunimas nešioja tik vakarie

tiškus drabužius.
Estiją sovietai sparčiai kolonizuoja. 

Talinas yra 449,000 gyventojų mies
tas. Deja, 250,000 yra "importuotieji" 
rusai. Estai rusų labai nekenčia.

Daug estų gyvena Švedijoje. Išeivi
jos estai savo veiklos pagrindu lako 
siekimą laisvės savo tėvynei. Estijos 
himne yra įrašyta: "Mano tėvyne, lig 
mirties tau būsiu ištikimas, tesaugo
Dievas tave! Agnė Lukšytė

Mirė

A. šabaiii suskas

Vasario 9 d., eidamas 84-uosius 
metus, Vilniuje mirė lietuviškosios 
estrados pradininkas dainininkas 
Antanas Šabaniauskas (tenoras) - 
viena populiariausių meno asmenybių 
Lietuvoje.

A. Šabaniauskas gimė 1903 m. 
gruodžio 20 d. Jurbarke, pasiturinčioje 
šeimoje. Nuo vaikystės patyręs daug 
vargo, jis atkakliai skynėsi kelią į 
meno aukštumas. 1923-1927 m., 
gyvendamas Italijoje, mokėsi 
dainavimo. Grįčęs į tėvynę, ilgus 
dešimtmečius dainavo V alstybės 
teatro chore. Nuo 1930 m. A. 
Šabaniauskas vienas pirmųjų 
Lietuvoje pradėjo kurti nacionalinę 
estradą (vadinamą "mažąja scena"). 
Šiame žanre jis aktyviai reiškėsi 
penkis dešimtmečius, žavėdamas visus 
gražaus tembro balsu, muzikalumu, 
originalumu, demokratiško pobūdžio 
repertuaru. A. Šabaniausko 
atliekamos dainos (apie 70 kūrinių) 
savo laiku buvo įrašytos į plokšteles ir 
pasklido dideliais tiražais.

REZOLIUCIJA LIETUVOS
KLAUSIMU

Vatikano dienraštis "L'Osservatore 
Romano" plačiai paskelbė informaciją 
apie Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyskup ų konferencijos neseniai 
priimtą specialią rezoliuciją Lietuvos 
klausimu. Dienraštis ištisai pateikė 
priimtos rezoliucijos tekstą. 
Rezoliucijoje JAV vyskupai, 
prisimindami, kad 1987 m. bus 
iškilmingai atžymima Lietuvos 
Krikšto šešių šimtų metų sukaktis, 
reiškia solidarumą savo broliams 
vyskupams ir visai lietuvių tautai, 
kviečia visus amerikiečius vyskupus 
tais metais birželio 28 dieną paskelbti 
Maldos Dieną už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią ir jos tikinčiuosius. 
Vyskupai primena, kad kaip tik tą 
dieną Popiežiaus vadovaujamomis 
Mišiomis Romoje bus atžymėtas 
Lietuvos Krikšto jubiliejus. 
Amerikiečių vyskupai toliau savo 
rezoliucijoje kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę prašydami, kad 
suderinamai su Visuotine Žmogaus 
Teisių Deklaracija, su Helsinkio 
susitarimais ir kitomis tarptautinėmis 
sutartimis patenkintų Lietuvos 
vyskupų prašymą, kad tikintiem būtų 
sugrąžinta Vilniaus katedra, švento 
Kazimiero bažnyčia Vilniuje ir Taikos 
Karalienės bažnyčia Klaipėdoje. 
Amerikiečiai vyskupai rezoliucijoje’ 
taip pat prašė, kad sovietinė valdžia 
duotų leidimą išleisti Šventojo Rašto 
naują lietuvišką vertimą, kaip to yra 
pageidavę Lietuvos vyskupai.

WAWAWWYVAW

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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IŠ PARYŽIAUS I BANKSTOVVNĄ

Ron ir Liuda - Popenhagen

Praėjus Lietuvių Dienoms ir išvy
kus užjūrio menininkams, malonu 
sužinoti, kad savo tarpe Sydnejuje dar 
turime vieną iš užjūrio atvykusią 
scenos meno puoselėtoją Liudą 
Apinytę - Popenhagen, kuri su savo 
vyru Ron ir mažyte dukrele Renata 
tebevieši Australijoje.

Sydnėjaus lietuviams gerai pažįs 
tama Liuda pradėjo scenos karjerą dar 
Bankstowno lietuvių namų scenoje. 
Būdama devynerių metų amžiaus 
žavėjo žiūrovus kaip pamotės skriau
džiama Sigutė, linksmino,kaip gudruo
lis Batuotas Katinas. Prisimename ją 
kaip dažną deklamatorę ir skautų 
vadovų bei laužų pravedėją. Dar 
būdama gimnazijoje surežisavo ir 
išvedė scenon mūsų lietuvių studentų 
sąjungos parengime tuometinio popu
liaraus muzikinio veikalo "Plaukai” 
lietuvišką versiją.

Liuda nepasitenkino savaitgalio 
mokyklos teatru. Baigusi studijas 
Sydnėjaus universitete, lankė vaidy
bos mokyklą Ir dalyvavo eilėje 
australų teatrų pastatymų. Neilgai 
trukus ją paviliojo Paryžius. Ten ji 
lankė ir baigė garsią Jacques Lecoq 
mimikos ir judesio teatro mokyklą. 
Čia ji susipažino su savo vyru 
amerikiečiu Ron Popenhagenu, kuris 
baigęs šią mokyklą, liko joje mokyto
jauti. Liuda taip pat studijavo kalbas 
Sorbonos universitete ir laisvalaikiu 
vertė vaidinimus iš prancūzų j anglų 
kalbą. Apšlifavusi kalbas Sorbonoje,

V akar as su p eurI a me nt ar als
Vasario mėn. 21 d., vakare, 

Lietuvių namuose, Bankstowne, įvyko 
lietuvių ir estų susitikimas su 
Australijos parlamentarais abiejų 
tautų Nepriklausomybės minėjimo 
proga. Lietuvių ir estų buvo maždaug 
po 60 asmenų iš kiekvienos tautybės. 
Apie 30 asmenų atvyko iš visų 
kviestųjų oficialiųjų valdžios 
pareigūnų (su žmonomis), taigi viso 
buvo 150 asmenų.

Svečius pasveikino estų 
bendruomenės atstovė T. Kroll- 
Simmul ir nušvietė estų, latvių ir 
lietuvių siekimus, kad išsivaduotų iš 
pavergėjų jungo.

Šiais metais Australijos 
parlamentarų įvertinimas mūsų 
tautinės šventės buvo tiesiog 
neįtikėtinas: dalyvavo net 15-ka 
atstovų iš darbiečių ir liberalų 
partijų. Demokratų atstovas 
senatorius D. Vigor atvyko iš 
Adelaidės.

Ministerį pirmininką B. Hawke 
atstovaująs Dr. R. Klugman perskaitė 
premjero ir imigracijos ministerio 
sveikinimus raštu. Liberalų 
senatorius Sir John Carrick, ištisą eilę 
metų pasireiškęs, kaip nuoširdus 
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Liuda gastroliuodama keliavo po 
Europą. Vaidino Edinburgho, Strass- 
bourgo, Lyono ir Paryžiaus festiva
liuose. Pastoviau apsigyvenusi Pary
žiuje, vaidino kaip mimas operoje 
"Ondine” ir kitur. Ištekėjusi Liuda 
persikėlė gyventi į savo vyro gimtinę 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Čia 
Liuda ir Ron įsteigė savo teatrą, 
pavadindami jį Theatre Oblique var
du. Su savo teatru jiedu gastroliavo 
vidurio Amerikos vakaruose ir Kana
doje. Tarp savo gastrolių Liuda ir Ron 
mokina ir vaidina aukštesnėse ir 
vidurinėse mokyklose.

1 tradicinę mimikos vaidybą Liuda 
ir Ron įneša daug naujienybių 
panaudodami kaukes, šokį ir gyvą 
žodį. Jie dalinasi su žiūrovais linksmo
mis ir liūdnomis, satyra atmieštomis 
istorijomis, atskleisdami per jas ir 
savo pačių pažiūrą į žmogaus gyveni
mo komediją. Šių metų pradžioje jie 
dalyvavo Pertho festivalyje susilauk
dami palankaus teatro kritikų įverti
nimų.

Viešėdama pas savo tėvus Sydne
juje Liuda ir Ron sutiko savo menu 
pasidalinti su Sydnėjaus lietuviais. Ir 
taip per Europą ir Ameriką sugrįžta 
Liuda į Bankstowno lietuvių namus, 
kuriuose kovo 14 dieną, šeštadienį, 
Liuda ir Ron pradžiugins visus savo 
mimikos Ir judesio teatro menu.

Spektakli ir po jo įvykstančią 
vakaronę organizuoja Sydnėjaus Lie
tuvių klubas.

Pabaltiečių draugas, savo kalboje 
patvirtino jo partijos nusiteikimą 
pildyti mūsų norus dabartinių 
kaltinimų akivaizdoje.

Ypačiai reikšmingas buvo 
parlamentaro Hon. John Johnson, 
atstovaujančio N.S.W. premjerą, 
pareiškimas. Jis pareiškė, kad visi 
užsienio diplomatai turi pereiti per jo 
kabineto duris, bet dar nė vienas rusų 
diplomatas neperėjo ir nepereis.

Pasibaigus oficialioms kalboms buvo 
pasivaišinta kartu su mums palankiais 
parlamentarais.

Šia proga tenka pareikšti keletą 
pastabų. Pirmiausia, pasikvietus 
garbingus svečius, reikia pasirūpinti, 
kas su jais pasikalbės. Palikti svečius 
vienus ir susiburti tarpusavy, yra 
netik svečių įžeidimas, bet ir kartu 
neatsiekimas tikslo, dėl kurio vaišės 
buvo suruoštos.

Antroji pastaba yra sekanti. 
Tokiam susibūrime turėjo būti iš 
anksto aptartos mintys kalbėtojų iš 
bendruomenių tarpo.

Minėtam subuvime mesti kaltinimai 
vienai partijai Iššaukė svečių norą 
pasiteisinti. Pasikvietus svečius jiems 
priekaištauti, tai tikrai buvo

netinkamas pasielgimas. Pabaigoje 
svečiai - parlamentarai padėkojo už 
vaišes.
Wollongongo miesto burmistras Frank 
Arkell įteikė estų ir lietuvių 
atstovams po dovaną: knygą 
"Wollongong 150 years".

Lietuvių Apylinkės pirmininkas, 
vaišių šeimininkas, A. Giniūnas 
padėkojo visiems kalbėtojams ir 
svečiams.
Vasario 21-moji Sydnėjaus lietuvių ir 
estų bendruomenėms lieka reikšminga 
data.

Pakvietimas federalinės valdžios 
atstovų ir valstijų parlamentarų 
įvyko antrą kartą, tai turėtų būti 
tęsiama kiekvienais metais.

V.A. 
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RASI TA RI M AI

CJ A N BE R R OJE
Vasario 21 d. į Canberrą buvo 

suvažiavę Lietuvių chorų dirigentai ir 
administratoriai. Iš Adelaidės, Litu- 
ania dirigentė G. Vasiliauskienė ir 
administratorius A. Šerelis, iš 
Melburno Dainos Sambūrio dirigentės 
D. Levickienė, B. Prašmutaitė ir 
administratorius K. Lynikas ir iš 
Sydnėjaus "Daina" dirigentė B. 
Aleknaitė, jos padėjėjas Justinas 
Ankus ir administratorius A. 
Kramilius.

Sekančios Lietuvių Dienos įvyks 
Adelaidėje 1988 m, kur .vyks ir Dainų 
Šventė.
Paskutinėje Dainų šventėje Sydnejuje 
pagal dirigentų susitarimą dainavo tik 
jungtiniai chorai, kaip praktikuojama 
Amerikoje ir Kanadoje. Sekančioje 
Dainų šventėje vėl nutarta naudoti ir 
pavienius chorus. Ar bus pakankamai 
tam pritarimo iš kitų miestų parodys 
ateitis.

Sekančios Dainų šventės reper
tuaro dainos parinktos meliodingos ir 
pagal chorų pajėgumą jas išpildyti. į 
kai kurias dainas bus įjungti vietiniai 
solistai, bei solistės.

Hob artas
Vasario viduryje Kalinių Draugijos 

"Friends of Prisoners" pakviestas 
Hobarte lankėsi kun. Michael 
Bourdeaux, Keston Koledžio direk
torius. Kunigas Bourdeaux mums 
lietuviams turėtų būti gerai pažįs
tamas ir užsitarnavęs didelės pagar
bos ir įvertinimo, kaip autorius "Land 
of Crossses" knygos, kuri yra ne
abejotinai viena iš geriausių knygų 
apie šių dienų Lietuvą ir jos žmonių 
kovą su sovietine okupacija. " Keston
College" gi turėtų būti mums žinomas 
taip pat, kaip institucija, kuri infor
muoja vakarų pasaulį apie religijos 
persekiojimą ir žmogaus teisių lau
žymą sovietinėje Rusijoje, okupuotose 
Baltijos valstybėse ir tuo pačiu 
Lietuvoje.

Svečias penktadienio vakare skaitė 
paskaitą universiteto auditorijoj Ho
barto visuomenei, kalbėjo anglikonų 
katredroje sekamdienį pamaldų metu 
ir vėliau gausiam susirinkimui, daly
vaujant net Tasmanijos gubernatoriui 

RA DĖKA

Mano mylimam vyrui ir tėveliui
A. A. VYTAUTUI JU O D AI Č I UI mirus, 

dėkojame visiems už išreikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už gėles, už 
vietoj gėlių aukojusiems Tautos Fondui ir už aukas šv. Mišioms. Ypatingai 
dėkojame Prelatui P. Butkui už lankymą ligonio namuose, už atliktas 
bažnytines apeigas, už nepaprastai jautrų atsisveikinimą, A. Kramiliui 
už vargonininkavimą ir giedojimą, J. P. Kedžiui už atsisveikinimą koplyčioj 
ir Agnei Lukšytei - Meiliūnienei už atsisveikinimą "Mūsų Pastogėje". 
Dėkojame visiems palydėjusiems mūsų brangų , mylimą Vytautą į amžinąją 
poilsio vietą.
Jūsų visų dalyvavimas laidotuvėse suteikė mums daug paguodos ir 
pastiprinimo mūsų liūdesio valandose.
Telaimina Jus Dievas.
Liūdinti žmona Lidija ir duktė Lidija su šeima.

„<> x Aiuisun įmes, lietuviai, gal 
jį atsimenam, kaip Australijos amba
sadorių Maskvoje Whltlamo laikais). 
Patys vieni lietuviai niekada nepa
jėgiame sutraukti didesnio skaičiaus 
australų visuomenės, kad juos pain
formuotume apie savo tėvynės bylą ir 
tautos pasipriešinimą. Todėl buvo 
labai malonu ir reikšminga, kad tokį 
pasitarnavūną atliko mūsų draugas 
nelietuvis,' kurio pasiklausyti susirinko 
kur kas didesnis žmonių skaičius.

Informuodamas apie religijos per
sekiojimą Sovietų Sąjungoje kun. 
Bourdeaux daugelyje atvejų paminėjo 
lietuvių pasipriešinimą, pogrindžio 
spaudą ir kovą ne tik dėl religijos 
laisvės, bet ir dėl tautinės ir politinės 
nepriklausomybės, tuo pabrėždamas 
kaip tik mūsų visų pagrindinius 
siekimus.

Kalinių Draugija "Friends of Priso
ners" susikūrusi Hobarte beveik prieš 
10—tį metų dabar išaugo į didelę 
organizaciją su tūkstančiais bendra
minčių Australijoje, N. Zelandijoj ir 
kitur. Draugijos nariai nepailstamai, 
kantriai ir užsispyrusiai rašo laiškus 
religiniams ir politiniams kaliniams 
(kiekvienas turi savo "adoptuotąjį) 
sovietų kalėjimuose ar stovyklose, 
tikėdami, kad anksčiau ar vėliau tas 
"lašas po lašo" pasieks vargšą 
belaisvį, žinia apie neteisybę ir 
skriaudą prasiskverbs pro tylos užtva
ras pasaulio spaudoje ir okupantas bus 
priverstas atleisti varžtus ir gal net 
paleisti į laisvę vieną ar kitą.

Kad taip vyksta, mes Jau skaitėme 
laikraščiuose. Deja dar vis nerandame 
lietuviškų ar kitų baltų pavardžių 
paleistųjų sąrašuose ir gal dar ilgai jų 
nematysime, nes pavergėjas reika
lauja atsižadėti laisvės siekimo, 
tačiau šie draugai laisvajame pasau
lyje, kurie kalinių neužmiršta, jais 
rūpinasi, apie juos skelbia, pasiliks 
visada nemaloni rakštis Gorbačiovo 
panagėje tol, kol ir lietuvių paskutinis 
kalinys neišeis į laisvę.

Ilgametis Kalinių Draugijos pirmi
ninkas kunigas jėzuitas Greg Jordan 
išvyksta iš Hobarto. Hobartiškiai 
apgailestauja tokį nuostolį kartu 
tikėdami, kad šis lietuvių draugas 
suras kitą bendruomenę, kur galės 
dirbti tuo pačiu užsidegimu ir nepails
tančiu pasiaukojimu. Kalinių Draugija 
bei kitos organizacijos, su kuriomis 
kun. Jordan dirbo, su juo atsisveikino 
vaišėse. Pabaltiečių HELLP draugija 
prisiminimui jam padovanojo lietu
višką stilizuotą medžio kryželį.

A. Kantvilas 
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AMERIKOJE NAUJAS 
STUDENTŲ ANSAMBLIS

Arvydas Žygas, tautosakos kurso 
dėstytojas Pedagoginiam lituanistikos 
institute Čikagoje, įsteigė etnografinį 
studentų ansamblį, debiutavusį per
nai, gruodžio 13 d. Jaunimo centre su 
autentišku veikalu "Rugiapjūtės pa
baigtuvių šventė". Medžiagą šiam 
spektakliui A. Žygas rinko Suvalkų 
trikampio kaimuose, turinčiuose gyvas 
dzūkiškas tradicijas.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

DAR VIS REIKIA NAUJŲ FONDŲ
Beveik prieš ketvirtį šimtmečio 

spaudoje pasirodė užuominų, kad 
lietuviams Amerikoje reikėtų suorga
nizuoti tokį fondą ir su tokiu kapitalu 
iš kurio palūkanų būtų galima išlaikyti 
mūsų lituanistinį švietimą, remti 
kultūrą, jaunimą ir dar kitus didesnius 
projektus. Šią mintį tada stipriai 
puoselėjo ir rėmė jaunas entuziastas 
dr. Antanas Razma, gyvenęs Chicagos 
apylinkėse. Jis spaudoje įrodinėjo, kad 
toks fondas būtų tikra Dievo palaima 
lietuviškam gyvenimui. Šią mintį 
studijavo, palaikė ir Lietuvių Bend
ruomenė. Kiek tada skyrėsi fondo 
organizavimo metodai, tikslai. Tačiau 
tai nebuvo kliūtis žengti fondo 
organ izavimo kryptimi.

Po (vairių pasitarimų, aiškinimosi 
pagaliau buvo sutarta su LB įsteigti 
Lietuvių Fondą, į jį sutelkti milijoną 
dolerių ir tada, esą būsią galima 
stipriai remti lietuviškojo gyvenimo 
stambesnius projektus bei rūpintis 
lituanistiniu švietimu, jaunimu ir 
kultūros ugdymu.

Šalia kilnių idėjų ir tikslų, taip pat 
spaudoje pasirodė kritinių pastabų ir 
abejojimu tokio fondo sėkmingumu ir 
net suorganizavimo beviltiškumu.

Bet tada jaunas entuziastas dr. 
Antanas Razma telkiasi talkon jo 
minčiai pritariančių keletą jaunų 
daktarų ir visuomenininkų ir susitarę 
su Lietuvių Bendruomene tokį fondą 
įsteigė. Patys sudėjo keliolika tūks
tančių fondo pradžiai.

Ir kas nutiko per ketvertį šimt
mečio. Sakysime gal net stebuklas. 
Štai Lietuvių Fondas jau artėja į 
ketvirto milijono užbaigimą.
Dedamos visos pastangos dar net šiais 
metais to pasiekti. Taigi idėja, jei 
kilni, nemiršta kaip žmonės, sako 
lietuvių žymieji žmonės.

Nemirė ir Lietuvių fondo idėja ir 
atsirado apie 6000 narių,kurie savo 
įnašais, palikimais, įamžindami savo 
artimuosius, išugdė šį Fondą į neįtikė
tinai didelę aukštumą. O po šio 
užsimojimo, LF vadovybė, be abejo, 
sieks ir penktojo milijono. Tad tik 
galima palinkėti sėkmės. LF vadovau
jamas gabių asmenų, demokratiškai 
išrinktų, nerodo menkėjimo žymių, 
bet sparčiai žengia į didesnius 
laimėjimus.

Tenka su pagarba paminėti L F 
valdybų ir Tarybų pirmininkus, kaip 
Teodorą Blinstrubą, dr. Ambrozaitį, 
dr. G. Balukę, žymųjį mūsų operos 
solistą Stasį Barą, Povilą Kilių, Mariją 
Remienę, pirmūną dr. Antaną Razmą 
ir kitus, (atsiprašau jeigu kurio 
pavardę būsiu praleidęs).

Jeigu pavartysime LF metines 
apyskaitas, pamatysime kokiomis di
delėmis sumomis paremta lituanistinis 
švietimas, jaunimas, kultūrinė veikla, 
kiek daug paskirta įvairių premijų,

tikrai gražūs, dėmesio verti, o taip pat 
ir paramos.

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 (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo 
pavadinimą ir adresą:

stipendijų studentams.
Ir pelno jau paskirstyta netoli 

dviejų milijonų. Nežiūrint, kad turime 
miljoninį fondą, Dėdės Šamo žemelėje 
vis dar tebesteigiami nauji, kilniems 
tikslams, fondai.

Nekuris laikas gana sėkmingai 
veikia Krištanavičiaus fondas. Jis 
buvo įsteigtas pagerbti Jaunimo 
centro statytoją tėv. Bronių 
Krištanavičių, lietuvių Jėzuitų pro- 
vinciolą. Tokio fondo tikslas: išlaikyti 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą, 
Studijų centre jau dabar dirba 
Pasaulio lietuvių archyvas, Pedago
ginis lituanistikos institutas, Lietuvių 
istorijos draugija, Žilevičiaus 
Kreivėno muzikologijos archyvas ir 
kit. Studijų centras užsimojęs išsau
goti ateinančiom lietuvių kartom 
mūsų tautos kultūrines vertybes, 
kurių turime gana brangių ir išlaiky- 
tinų. Krištanavičiaus fondas minėjo 
savo veiklos penkmečio sukaktį, jau 
turi sutelkęs nemažas sumas pinigų ir 
dabar skelbia vajų, laike dešimtmečio 
surinkti vieną milijoną dolerių. Šis 
fondas kaip tik ir išlaikytų minėtą 
Studijų centrą. Džiugu pažymėti, kad 
fonde dirba jaunosios kartos, lituanis
tikos institutą baigę, žmonės.

Užbaigus Lituanistikos katedros 
įsteigimą, sumokėjus universitetui 
600.000 dol. PLB nesustojo vietoje. 
Tuojau paskelbė, kad įsteigtas didžia
jam bendruomenininkui A.A. Stasiui 
Barzdukui įamžinti jo vardu specialus 
fondas, kurio sutelktos lėšos bus 
naudojamos tos katedros tolimesnei 
veiklai plėsti. Fondas, pamažu auga, 
nors dar milijoninių sumų nepasiekė.

Štai po Naujųjų metų Amerikoje, o 
gal ir kitur gyveną lietuviai gauna 
Katalikų akcijos fondo globos komi
teto raštą, kad, minint Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų, Amerikoje 
steigiamas naujas dar vienas fondas - 
Katalikų Akcijos fondas.

Paskelbtas fondo gražus tikslas: 
išlaikyti lietuviškas parapijas ir židi
nius, sustiprinti veiklą jaunimo tarpe, 
sudaryti naujus telkinius ir misijas, 
įtraukti trečios ir ketvirtos kartos 
lietuvius į mūsų šeimą ir ginti 
Lietuvos tikinčiuosius. Kvieslį pasi
rašė mūsų žymūs katalikų veikėjai ar 
katalikų organizacijoms vadovaują 
asmenys: vysk. V. Brizgys, Saulius 
Kuprys, Leonardas Šimutis, kun. 
Albertas Kontrimas, Pranas 
Petrauskas, Dr. Petras Kisielius, dr. 
Linas Sidrys, Aldona Shumway ir 
Algis Kazlauskas.

Visi šie asmenys puikūs patriotai, 
veiklūs organizacijose, didelio ryžto 
žmonės. Fondo pradininkais yra kvie
čiami tik su tūkstantinėmis! 
Kvieslyje pabrėžiama, kad ilgiausiai 
išsilaiko katalikiškoji išeivija. Tikslai

Lietuvių Fondo narių suvažiavimo 
metu, iš kairės: Fondo pradininkas dr. 
Antanas Razma, Povilas Kilius ir dr. 
Gediminas Balukas.

Panašius tikslus turi taip pat ir PLB 
bei jos padaliniai - kraštų valdybos. 
Savo laiku LB dėjo pastangas pagy
vinti lietuviškąją veiklą parapijose, 
net, berods, kreipėsi į tų parapijų 
klebonus, tik, atrodo, nesusilaukta 
reikiamo atgarsio ar pastangų ta 
linkme iš klebonų pusės. Taigi 
lietuviškose parapijose lietuviškoji 
veikla labai ribota. LB didysis rūpestis 
- lietuvių jaunimas. Tam renka 
pinigus, organizuoja jaunimo kon
gresus, studijų savaites, stovyklas ir 
pan. Gal Katalikų akcijos fondas turi 
naujų idėjų, planų kaip stipriau 
paveikti lietuvių jaunimą jungtis į 
lietuviškąją veiklą, plačia to žodžio 
prasme. LB visame laisvajame pasau
lyje taip pat rūpinasi trečios ir 
ketvirtos kartos lietuviais, jų įjungimu 
į lietuviškąją Bendruomenę bei dar
bus. Taigi tie patys ir fondo tikslai. 
Lietuvos tikinčiuosius gina taip pat 
kitos Institucijos. Na, pagaliau tikė
kime, kad Katalikų akcijos fondas 
susilauks visuomenės dėmesio, stam
bių ir mažesnių aukų, fondas augs ir 
linkime, kad užsibrėžtus tikslus sėk
mingai įgyvendintų.

Neperseniausiai įsisteigė ir Mažo
sios Lietuvos lietuvių fondas.
Šio fondo tikslas irgi geras - išleisti 
Mažąją Lietuvą liečiančių leidinių, 
rūpintis Mažosios Lietuvos ateitimi 
bei šios srities lietuviais. Pirma 
pradžia gera, sakoma, Jau fondas turi 
keletą desėtkų tūkstančių dolerių.

Gana sėkmingai veikia Vydūno 
fondas, kuris lėšas telkia įvairiais 
būdais, net ir kalėdinių atviručių 
platinimu, be aukotojų parama.
Šis fondas rūpinasi studijuojančiu 
jaunimu, skiria stipendijas ar teikia 
studijuojantiems paskolas. Taigi ge
ras, kilnus tikslas.

Čia suminėjau tik keletą fondų, o 
mažesnių, atrodo, yra ir daugiau.

Ar gerai, kad tiek daug fondų 
turime? Kai kas teigia, ar nebūtų 
geriau visus dolerius sumesti į vieną 
didelį vieno fondo krepšį ,ir tada 
dalintis pelnu. Bet nepeiktinos pas
tangos organizuoti atskirus fondus. 
Aukotojų nestokojama, dar sude
damos kasxmet didelės sumos.

Lygiagrečiai turime dar du stam
bius fondus, tai tautos ir Nepriklau 
somai Lietuvai skirtus. Šie fondai turi 
grynai politinį antspalvį ir iš tų fondų 
yra finansuojama VLIKO politinė 
veikla.

Pakalbėjome apie Amerikoje vei
kiančius fondus. Sutelktos lėšos rodo, 
kad lietuvis nuostabiai jautrus ir 
kiekvieneriais metais suaukoja įvai
riems fondams nepaprastai dideles 
sumas. Tai atlieka vyresniosios kartos 
žmonės. Ar fondus rems jaunesniosios 
kartos - parodys istorija.

Pagerbdami

Žinios
Kovo 3-5 dienomis Canberroje ir 

Sydnejuje lankysis Sovietų S-gos 
užsienio reikalų ministeris 
Ševarnadze.
ALB Krašto valdyba, Lietuvių Infor
macijos Biuras, Australų - Lietuvių 
Žmogaus Teisių Draugija ir kitos 
lietuvių organizacijos kreipėsi į 
Australijos min. pirmininką R. Hawkę 
ir į užsienių reik, ministerį W. Hayden, 
kad Ševarnadzės vizito metu iškeltų 
Viktoro Petkaus ir kitų lietuvių 
sąžinės kalinių paleidimo iš Sovietų 
kone, stovyklų klausimą.

Sovietų lyderis Gorbačevas lankėsi 
Rygoje ir Taline, aiškindamas savo 
reformų planus. Jo pažadų tarpe ir 
politinių kalinių bylų peržiūrėjimas ir 
eventualus šių kalinių paleidimas 
laisvėn. Deja, Gorbačevas tokių 
politinių kalinių prisipažįsta tik 200, 
kai Vakarų stebėtojų nuomone jų 
esama virš 3000.

Iranas ištrėmė du Vakarų Vokieti
jos diplomatus, nes viena vokiečių 
televizijos stotis transliavo programą, 
pajuokusią Islamą bei visagalį Irano 
revoliucinį lyderį Ajatolą Khomeini.

Vietnamas iš pagrindų reformavo 
savo ministrų kabinetą, atleisdamas 
virš tuzino ministerių, pakeičiant juos 
jaunesniais. Atleistieji ministerial jau 
porą mėnesių buvo kritikuojami pri
vedę kraštą prie ekonominės krizės ir 
iššvaistę iš Sovietų S-gos gautą 
paramą.

Brazilija sustabdė palūkanų mokė
jimą užsienio kreditoriams, nebetu
rėdama užsienio valiutos rezervų. 
Australija irgi susirūpino savo įsisko
linimu užsieniui, nes, doleriui kren
tant, šios skolos pirmą kartą prašoko 
100 bilijonų dolerių.

Beirute keletą dienų vyko smarkios 
gatvių kovos tarp druzų ir komunistų 
iš vienos pusės ir šiltų bei Lebanono 
kariuomenės iš kitos pusės.
Kovose plačiai naudojami tankai ir 
artilerija.
Kovoms krypstant į Sovietų remiamą 
druzų bei Lebanono komunistų 
persvarą, įsikišo Sirija, pasiųsdama 
stiprias karines pajėgas į Beirutą. 
Sirija remia šiitų Amai organizaciją. 
Lebanono premjeras Karami oficialiai 
prašė Sirijos pagalbos sustabdyti 
įsisiūbavusias kovas.

Visą praeitą mėnesį Afganistane 
vyko kietos kovos tarp Sovietų ir 
mujahedeen sukilėlių. Kabulo vyriau
sybė pranešė nukovusi 500 sukilėlių, 
gi laisvės kovotojai sakosi padarę 
Sovietams ir Afganų vyriausybės 
kariams apie 1400 nuostolių žuvusiais.

Pakistano prezidentas gen. Zia 
neoficialiai apsilankė Indijoje stebėti 
kriketo rungtynių tarp Indijos ir 
Pakistano Jaipur mieste. Jo apsilan
kymas žymiai susilpnino įtampą tarp 
šių dviejų valstybių, kurios sausio 
mėn. pabaigoje buvo sukoncentra
vusios karines pajėgas pasienyje.

Vizito metu gen. Zia keletą kartų 
pasimatė su Indijos min. pirmininku 
Rajiv Gandhi.

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC 
50 Errol Street, 

North Melbourne, Victoria

A. L. FONDO VALDYBA

A. A. Vincą K asputį

vietoj gėlių Mūsų Pastogei aukojo: A. 
I. Kaminskai ir I. McKenna $20, 
E. Ditmanienė $15 ir J. ir M. 
Krupavičiai $10.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA 

kviečia jaunimą tarp 16-35 metų į 
SUVAŽIAVIMĄ

kuris įvyks balandžio 17-18 dienomis. 
Melbourne. (Plačiau apie tai sekan
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RAJONO STOVYKLA

Susibūrėme įš visų kraštų - Adelai
dės, Melbourne, Sydnejaus, Canberros 
ir Hobarto į "Mindaugo" stovyklą.

Australijoje yra ruošiamos rajoni
nės stovyklos kas du metai, tuoj po 
Lietuvių Dienų. 1987 metais "Min
daugo" stovykla įvyko nuo sausio 2 iki 
11, Mt. Keira stovyklavietėje, netoli 
Sydnejaus. Dalyvavo beveik 100 
lietuvių skaučių ir skautų iš visos 
Australijos. Stovykla buvo pavadinta 
"Mindaugo" vardu, nes 1987 metais 
lietuviai švenčia 600 metų Lietuvos 
krikšto jubiliejų., o Mindaugas juk 
buvo pirmasis Lietuvos karalius, kuris 
priėmė krikščionybę.

Mums adelaidiškiams 1 stovyklą 
buvo ilga kelionė - netoli 30 valandų. 
Pavargę ir išalkę atvykome i Sydne
jaus geležinkelio stotį, jau gerokai po 
saulėlydžio. Kur miegosime? Syd
nejaus jaunimas mus pasitiko ir 
nuvežė pas V.Gaidžionius, kurie mus 
rūpestingai priėmė - dešimčiai jau
nuolių duoti nakvynę - tai ne juokas!

Penktadienio rytą, sausio 2, jauni-
mas iš įvairių miestų pradėjo rinktis 
Sydnejaus Lietuvių namuose. Iš pra
džių visi buvome nedrąsūs ir naujos 
draugystės nelabai pynėsi. Po dviejų 
valandų kantrumo pagaliau buvome 
susodinti į automobilius ir nuvežti į 
stovyklą. Stovykloje vėl reikėjo lauk
ti! Kai nuvykome jaunimas buvo be 
jokio stovyklavimo ūpo; susėdęs ant 
akmenų nerodė noro stovyklauti. G ai 
buvo išvargęs po sėkmingų Lietuvių 
Dienų? Visi atrodė lyg nemiegoję 
penkias paras. Tik vienas brolis Vytis, 
iš Sydnejaus, bandė visus "atgaivinti". 
Tuoj pradėjome statyti palapines. 
Adelaidė, kaip visada, turi viską 
kitaip daryti, - pastatėme palapines 
atvirkščiai! Tikrai patyrę skautai?! 
Ilgai truko iki stovyklos vadovybė 
suorganizavo kas kur miegos. Šioje 
stovykloje nebuvo atskirų pastovyklių 
paukštytėms, vilkiukams ir vyresnėms 
sesėms ir broliams, tik broliai vyčiai 
savo palapines pasistatė nuošaliau. 
Tą vakarą įvyko pirmasis laužas. Čia 
paaiškėjo, kad visi buvo tikrai labai 
išvargę, nes nei dainelės nepajėgė 
skambiai sudainuoti, juokai krečiami 
prie laužo, nesukėlė nei šypsnio. 
Laužo pravedėjos sesės Dana ir Audra 
iš Adelaidės visaip stengėsi įkvėpti 
skautukams entiuziazmo bei geros 
nuotaikos, bet joms tai nepavyko.

Sekanti rytą, septintą valandą 
pasigirdo adjutantės Marinos Coxai- 
tės šauksmas: "KELTIS!". Naktis, 
rodos, taip greitai prabėgo. Tik 
užmerkiau akis, jau ir rytas. Kad nors 
dar dešimt minučių leistų pagu
lėti?!... Visi turėjome greitai keltis ir 
pasiruošti mankštai. Vyresnėms skau
tėms ir vyčiams mankšta nebuvo 
privaloma, gal dėl to, kad vakarais jie 
ilgai sėdėdavo štabo posėdžiuose, kur 
bandė spręsti sekančios dienos užsiė
mimus. Broliai, Linas Šeikis ir Danius 
Kesminas iš Melbourne pravedė 
mankštą. Visi grįžome po 45 minučių 
purvini, sunkiai kvėpuodami. dėlių 
išgąsdinti. Po šios mankštos stovyklos 
viršininkė pareiškė, kad mankšta yra 

tam, kad žmogus prabustų, o ne, kad 
uždustų!

Per vėliavos pakėlimą buvo ofi
cialiai atidaryta stovykla ir paskelb
tas stovyklos štabas: sesė Marina 
Coxsiene - stovyklos viršininkė, sesė 
Marina Coxsaitė - adjutante, sesė 
Virginija Coxsaitė - sesių vadovė, 
brolis Linas Seikis - brolių vadovas, 
sesė Loreta Čižauskaitė - paukštyčių 
ir vilkiukų vadovė, brolis Arvydas 
Zduoba - užsiėmimų vadovas, sesė 
Dana Baltutytė - laužo programų 
organizatorė, kun. dr. Alfonsas Savic
kas - stovyklos Dvasios vadas. Sesė 
Daina Balnionytė buvo sesių vadovės 
pavaduotoja, o sesė Audra Milen - 
laužo pavaduotoja. Brolis Viktoras 
Gaidžionis - finansų "ministeris", o 
svarbiausios stovyklos pareigos teko 
broliui Viktorui Šliteriui, kuris buvo 
nepakeičiamas stovyklos vyriausias
virėjas! Tą rytą taip pat buvo 
paskelbtos aštuonios užsiėmimų gru
pės. Gaila, kad stovykloje paukšty
tėms ir vilkiukams teko daugumą 
užsiėmimų daryti atskirai. Mano 
nuomone būtų buvę jauniems skautu
kams daugiau atsakomybės, jei jie 
užsiėmimuose būtų dalyvavę kartu su 
vyresniaisiais. Vyresni jaustųsi at- 
sakomingi už jaunuosius, o jaunieji 
džiaugtųsi, kad vyresnieji juos priima 1 
savo tarpą. Tai pasiūlymas sekančios 
LSS Rajono stovyklos organiza
toriams.

Po vėliavos pakėlimo vyko pala
pinių inspekcijos, pusryčiai ir užsiė
mimai. Vieną rytą į stovyklą atvyko 
du pirmosios pagalbos pareigūnai. 
Skautai buvo sužavėti moderniškomis 
pirmosios pagalbos priemonėmis. Pa
reigūnai mielai ir su noru bei įdomumu 
mums aiškino, o mes visi mokėmės.

Pietūs 1.00 vai. p.p. Kiekvieną 
dieną buvo paskirtos skirtingos grupės 
dirbti virtuvėje. Nežinau kodėl, bet 
paukštytėms neužteko vienos dienos 
virtuvėje, jos vis prašė viršininkės, 
kad jas leistų dažniau su broliu 
Viktoru virtuvėje darbuotis.

Po pietų iki 3.00 vai. laisvalaikis. 
Laisvalaikių metu palapinėse girdėjosi 
knarkimai, murmesiai, gitaros muzika, 
dainos ir juokai. Laisvalaikio .metu 
broliai aplankydavo seses, o sesės 
atsilygindamos - brolius. Po laisva
laikio iki vakaro Įvairūs užsiėmimai. 
Vieną popietę žaidėme tinklinį, kurį 
pravedė brolis Danius Mauragis ir sesė 
Daina Balnionytė, vėliau dainavimas, 
kur dainas mokė sesės Dana ir Audra. 
Įdomus buvo karaliaus Mindaugo 
biusto statymas, kuriam vadovavo 
sesė Audronė Jurkšaitienė. Ji parodė 
savo gabumus; naudodama įvairią 
miško - gamtos medžiagą ir klijus per 
savaitę sukūrė didelę Mindaugo galvą. 
Pavakariais klausėmės šv.Mišių, ku
rias atnašavo kun.dr. Alfonsas. Visi 
vėliavos pakėlimai ir nuleidimai buvo 
palydimi Lietuvos himnu ir malda. 

'Kėlėme dvi vėliavas; - Lietuvos ir 
Australijos. Visi privalėjo būti uni
formuoti. Sesių ir brolių vadovai 
atraportuoja stovyklos adjutantei, 
kiek skautų yra stovykloje. Adjutante 
ir stovyklos viršininkė padarė prane
šimus, paskelbė taisykles.

Vieną vakarą atvyko iš Sydnejaus 
vyr. sesių ir brolių vyčių. Laužo 
programą, ant greitųjų, suorganizavo 
atvykusieji. Laužo programa buvo 
labai įdomi. Naktį vyr. skautės įžodi 
davė Audra Milen iš Adelaidės, o 
vyčių Įžodžius davė: Linas Šeikis ir 
Danius Kesminas iš Melbourne ir 
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brolis Antanas Pocius iš Adelaidės.
Vyresnės sesės nusprendė, kad 

stovykloje yra permaža Įspūdžių. 
Buvo prikeltos prityrusios skautės ir 
kandidatės 3.00 vai. ryto. Joms teko 
be žodžių, tamsoje, nugriauti skylėtą 
palapinę ir jos vieton pastatyti kitą. 
Prikeltos sesės nebuvo labai laimin
gos, bet sekant) rytą jos visos 
pasakojo savo draugėms apie naktini 
uždavinį.

Sekmadienio rytas. Vyresnės sesės 
ir broliai vaikščiojo pusiau miegodami, 
po naktinių Įžodžių ir pasilinksmi
nimų. Stovyklos vadovybė sekė visų 
grupių elgesį, lietuvių kalbos varto
jimą, punktualumą ir tvarkingumą. 
Viršininkės buvo {sakyta, kad kiek
viena grupė privalo kalbėti per 

.užsiėmimus lietuviškai, o iš vieno 
užsiėmimo žygiuojant 1 kitą turi lydėti 
daina.

Sesė Audronė, lyg ta darbščioji 
bitelė lipdė Mindaugo biustą. Brolis 
Antanas, truputi išbalęs po naktinio 
Įžodžio, pravedė Morzės abėcėlės 
pamoką ir signalizavimą. Brolis Rimas 
Kabaila "Time Line"; t.y. visą 
Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų 
iki dabarties. Sesės, Dana ir Audra 
mokė dainuoti ir skautiškus šūkius. 
"Graži daina - skamba" šūkis nuaidėjo 
per kalnus ir kalnelius. Stovykloje 
buvo maudymosi baseinas, tad visi ir 
sukritome prieš pietus. Oras buvo 
tvankus - tai šaltas baseino vanduo 
visus atgaivino. Po pietų vėlei 
užsiėmimai. Broliai vyčiai: Arvydas 
Zduoba ir Tomas Jablonskis pravedė 
iškylavlmo instrukcijas, brolis Jonas 
Biretas skaitė žemėlapius su kompa
sais. Viešnia iš Sydnejaus audė Aušros 
Vartų Mariją ir Mindaugo karūną. 
Kun. Alfonsas rodė skaidres ir 
papasakojo apie Lietuvos krikštą. 
Visa stovykla virė, dirbo, mokėsi, 

judėjo, nei vieno nebuvo dyko. 
Pavakariais vyčiai pravedė žaidimus. 
Tai Įdomiausia. Patys jauniausi skau
tukai su didelėmis šypsenomis ir 
entuziazmu jungėsi j žaidimus. Jau
tėmės kaip viena didelė šeima, - dingo 
nedrąsumas ir draugystės mezgėsi.

Kiekvienos dienos vakare buvo 
suvedami surinkti taškai. Mažiausiai 
surinkusi grupė turėjo padaryti koki 
nors darbelį grupei, kuri surinko 
daugiausią taškų. Darbelių buvo 
įvairių: išplauti indus, atnešti vaka
rienę ir t.t. Laimėtojai net gavo 
"privilegiją" prikelti brolius vyčius ir 
pravesti rytinę mankštą. Šie neno
romis ritosi iš lovų, bet pakluso. 
Ke tvirta stovyklos diena. į stovyklą 
atvyko LSS Pasaulio seserijos vadovė 
sesė Stefa Gedgaudienė, kartu su 
Australijos rajono vadu broliu B. 
Barkum ir Br. Žaliu. Visa stovykla 
buvo ypač gerai nusiteikusi. Juk 
reikalinga vyriausybei parodyti, kad 
mes stovykloje nemiegame. Ta proga 
vėlei buvo daugybė įvairių užsiė
mimų. Iš Sydnejaus atvykęs Edvardas 
Lašaitis parodė kaip reikia medį 
puošniai išdeginti. Vakare iškilmingas 
vėliavų nuleidimas. Broliai Neris 
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ADELAIDE
Sekmadieniais^:
I - 3 vai. p.p 
Tei. 427377

MELBOURNE 
. Šeštadieniais . .

... 10 ryto -.2 p.p.

SYDNEY!
: sekmadieniais :

. Sekmadieniais , , 2 : 4 vai. p.p;: .
Tel: 3284957 L Tel: 7098662 J

Mauragis ir Simas Kaminskas iš 
Canberros davė vilkiukų Įžodi, o taip 
pat sesė Dana Ramanauskaitė iš 
Melbourne ir Vanesa Milen iš Adelai
dės davė skaučių {žodžius. Joms buvo 
Įteiktos rankų darbo dovanėlės. 
Laužas irgi buvo truputi skirtingas. 
Vyčiai sugalvojo "Kvailių" vakarą. 
Kiekvienas skautas ir skautė turėjo 
apsirengti kuo kvailiau. Po laužo 
vyko šokiai. Visa stovykla pilna 
lijiksmumo, gyvybės ir klegesio. 
Antradienis penkta stovyklos diena. 
Iškyla! Jau nuo pat pirmos stovykla
vimo dienos visi nekantriai laukė 
iškylos. Iškylą suruošė broliai vyčiai. 
Bet niekas nesitikėjo tokių nuotykių, 
kokių teko patirti iškylos metu. 
Kovojome su dėlėmis ir erkėmis ir 
kitais vabzdžiais. Iškylavo dvi grupės. 
Brolis Arvydas vadovavo vienai gru
pei, o brolis Antanas antrai. Iškyloje
buvo suorganizuotos {vairios stotys, 
kuriose grupės turėjo atlikti paskirtus 
uždavinius: sugalvoti naują šūkį, 
padainuoti lietuvišką dainelę, sukurti 
originalų lietuvišką tautini šokį, 
pamėgdžioti vieną iš stovyklos vadų ir 
t.t. Paukštytės ir vilkiukai pasiliko 
stovyklavietėje su sese Loreta ir 
mokėsi žygiuoti rikiuotėje, skaityti 
kelionės ženklus ir kitus skautiškus 
užsiėmimus. Iškyla buvo numatyta 
visai dienai, bet pirmoji grupė atvyko 
dvi valandas anksčiau; išvargusi, 
nemažai dėlių sutikusi ir išalkusi.
Viską tuoj pamiršo, kai gavo įsakymą 
šokti į baseiną. Sesė Dana pamiršo 
užsidėti maudymosi kostiumą ir buvo 
su rūbais "pakrikštyta".

Atvykęs svečias aiškino apie pavo
jų naudojant sprogmenis. Buvo ne
jauku stebėti, kaip sprogmenys ištaškė 
bulvę į mažyčius gabalėlius.

Vakare visi be komandos krito į 
guolius. Trečiadienio popietė buvo 
skirta specialybėms. Skautai ir skau
tės turėjo rogos Įsigyti dainavimo, 
iškylavimo ir skautavimo specialybes. 
Jas yra nelengva įsigyti, ne visi tai 
pajėgė padaryti.

Vakare atvyko ugniagesiai Jie 
paaiškino apie svarbias ugnegesių 
pareigas ir net leido mums pabandyti 
vandeniu "užgesinti” ugn{. Dauguma 
skautų iš šios pamokos grižo šlapi.

Laikas taip greitai bėgo, kad 
nepajutome, kad jau ir ketvirtadienis. 
Tai ypatingai (domi diena. Prieš 
pietus, niekam nežinant, buvo "suvai
dintas” pirmosios pagelbos vaizdelis. 
Gary Siutz, kuris specializuojasi 
Įvairiuose teatro grimuose, paruošė 
keturius "sužeistus” skautus. Grupės 
turėjo jiems suteikti pirmąją pagalbą. 
"Sužeistųjų" vaidyba ir grimas buvo 
toks realistiškas, kad kaikurios grupės 
narius apėmė panika Tai buvo labai 
gera praktika.

Popietė buvo grynai lietuviška. 
Visi turėjo nešioti ką nors lietuviško. 
Tie, kurie nemokėjo lietuviškai kalbė
ti, turėjo visur eiti su vertėjais. 
Užsiėmimų stotys buvo lietuviškos;

nukelta i 7-tą puslapi

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NS.W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą
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atkelta iš 6-to puslapio
R AJO NO...

sesė Anita Baltutytė ir Lina Jablons 
kytė, tik grįžusios iš Vasario 16 
gimnazijos, pravedė lietuviškas liau
dies dainas, sesė Linda supažindino su 
lietuviškais papročiais, sesės Dana ir 
Audra su tautiniais šokiais. Po laužo 
buvo lietuviškas subatvakaris. Pasi
girdo įvairios lietuviškos polkos, įvairi 
šokių muzika. Sesės griebė brolius į 
ratą. Porelės sukosi.

Rajono Dvasios v adas prel. P. Butkus, 
M.B.E. gerojo darbelio mazgelį riša, 
skautų įžodį davusiam jaunajam D. 
Biretui.

Penktadienio rytą suorganizuotas 
lietuviškas "Trivial pursuit". Brolis 
Danius, sesės Marina, Loreta ir Dana 
klausinėjo grupes apie Lietuvos geo
grafiją, istoriją, skautavimą ir sportą. 
Sesė Loreta sugalvojo įvairius lietu
viškus žodžius, iš kurių kiekviena 
grupė privalėjo sukurti vaidinimėlį. 
Broliams Gintarui Šimkui ir Lukui 
Zdaniui iš Melbourne net nereikėjo 
jokių repeticijų - tai tikri aktoriai! 
Jie vaidindami sugalvojo kas jų 
vaidinime toliau turi vykti. Jų vaidi
nimas buvo linksmiausias ir juokin
giausias.

Po pietų sekė brolių vyčių sukurtas 
"commando course". Čia skautai 
turėjo bėgti per įvairias kliūtis, 
kuriose laukė vyr. sesės ir broliai 
vyčiai su surpryzals. Sesė Marina ir 
brolis Arvydas ištepė visus su vege- 
mite ir nudažė jų plaukus įvairiomis 
spalvomis. Skautai turėjo lįsti per 
siaurus vežimo ratus, buvo apibars
tomi miltais, privalėjo skaityti kom
pasus ir išbandyti "skrendančią lapų". 
Reikėjo sustatyti ligoniams neštuvus, 
o iš. gamtos aplinkos surasti reika
lingus daiktus. Visi grįžo pavargę ir 
purvini, bet laimingi ir pilni įvai
riausių įspūdžių.

Stovyklos viršininkė irgi neišvengė 
"commando course", ji buvo išbars
tyta miltais ir ištepta vegemite. Nors 
stovykloje pasitaikė ir tikrų ligonių, 
bet nuotaika buvo pakili ir skautiška.

Naktį, prityrę skautai ir skautės 
davė įžodžius. Iš viso jų buvo net 14. 
įžodis buvo labai įspūdingas. Negailu 
jo aprašyti, nes prityrusių skautų 

A- A. Vytautui Juodaičiui
mirus, jo žmonai Lidijai, dukrai ir visai giminei reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

E. ir E. Šliteriai Queensland

įžodžiai yra paslaptis.
Šiandien buvo svečių diena. Šeš

tadienis, kai kuriems buvo paskutinė 
stovyklos diena. Kun. Alfonsas su
ruošė didelę procesiją, kurioje visi 
apsirengė įvairiais istoriniais rūbais, 

.suvaidino Lietuvos istorijos įvykius 
nuo pagonystės iki krikšto; vaidilutės, 
Mindaugo karūnacija, Jogailos karū
nacija, bendras krikštas, Šv.Kazi- 
mieras, Žalgirio mūšis ir kt. Procesija 
buvo labai įdomi ir skautai daug 
išmoko apie Lietuvos istoriją.

Po pietų pradėjome griauti pala
pines. Skautiškas šv. Mišias laikė kun. 
Alfonsas. Gražios lietuviškos giesmės 
nuaidėjo per žalius kalnus. Per 
paskutinį vėliavos nuleidimą Jenny 
Biretaitė davė paukštyčių įžodį ir 
Daniel Biretas, vilkiukų. Stovykla 
oficialiai buvo uždaryta.

Paskutinis stovyklos laužas. Min
daugo biustas, kurį statė visą savaitę, 
buvo simboliškai uždėtas ant laužo ir 
sudegintas.

Pasikeitę adresais, atsisveikinome 
su naujais draugais, pasižadėdami 
neužmiršti vieni kitų niekados!

Sudiev visiems, pasimatysime se
kančioje LSS rajoninėje stovykloje, 
kuri Įvyks 1989 m. Adelaidėje!

Dėkoju Sydnejaus lietuviams skau
tams už puikią Mindaugo stovyklą. 
Ypač sesei Marinai už jos rūpestį ir 
atsakingą ir nelengvą viršininkės 
darbą. Ji buvo mums kaip motina, 
kiekvienam skautui ir skautei, ypač 
tiems kurie stovykloje apsirgo.

Nors buvome suvažiavę iš įvairių 
vietovių, ir turėjome skirtingus po
žiūrius, bandėme vis vien nesklan
dumus išlyginti ir dirbdami kartu, 
vieni kitiems padėti.

Dabar Adelaidėje turime vieną 
naują skautę, keturias naujas prity
rusias skautes, vyr. sesę ir brolį vytį. 
Tikiu, kad paskaitę šį mano aprašymą, 
į skautų eiles įsijungs daugiau 
lietuviško jaunimo ir mūsų šeima 
padidės. .Skautavimas yra įdomus, 
suteikiąs jaunimui progą apsilankyti 
įvairiose vietovėse, susitikti su kitais 
jaunais žmonėmis ir supinti naujas 
draugystes.

Vis budžiu!
Vyr. sk. Dana BALTUTYTĖ 

Adelaidė.

MARGASPALVĖ KLAIPĖDA 
Džiugina pokaryje keturgubai padidė
jęs klaipėdiškių skaičius. Esą iš 
griuvėsių ir pelenų pakilusi Klaipėda 
tapo svarbiu ekonominiu ir kultūriniu 
Lietuvos centru. Galima sutikti, kad 
Klaipėda iš tiesu tapo svarbiu 
ekonominiu sovietų okupuotos Lietu
vos centru. Ją vis dėlto per drąsu 
vadinti kultūriniu Lietuvos centru. 
Visiškai nutylima apie tautinę Klaipė
dos gyventojų sudėtį. "Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos" V tome, 
remiantis statistiniais 1970 m. duome
nimis, rašoma, kad tada Klaipėda 
turėjo 140.000 gyventojų, kuriuos 
sudarė: 60,9. procentai lietuvių, 30,9 
p. rusų, 3 p. ukrainiečių, 2,9 p. gudų, 
0,7 p. lenkų, 0,6 p. žydų ir 1 procentas 
kitų tautybių atstovų. Tai seni 
statistikos duomenys, kurie dabar 
tikriausiai pasikeitę atėjūnų naudai. 
Juos bei jų šeimas Klaipėdon atviliojo 
"Baltijos" laivų statykla, pasaulio 
jūras raižantis žvejybos ir prekybos 
laivynas, geležinkelio perkėla Klai
pėda - Mukranas. Ir vėl užmirštama, 

kad ta vagonų perkėla laivais, 
prasidedanti Klaipėdoje ir pasibai
gianti Riugeno saloje, oficialiai vadi
nama tarptautine Sovietų Sąjungos ir 
R. Vokietijos perkėla. Kažin ar verta 
džiaugtis ir Klaipėdos uosto laivais 
pasaulio jūrose? Tiesa, kai kurie turi 
lietuviškus vardus, tačiau jiems pa
naudotas rusiško alfabeto raidynas 
primena caro laikais Lietuvai pri
mestą graždanką. Beveik visi tų laivų 
kapitonai ir didžioji įgulos narių dalis 
yra rusai. Juos ir į laivus patekusius 
lietuvius taipgi stropiai seka rusai 
politrukai, nors laivai užregistruoti 
Lietuvai priklausančiame Klaipėdos 
uoste.

DAINOS CHORE

Šiuo informuojame Sydnejaus vi
suomenę, kad nuo 1969. 8. 8. 
vadovavęs Dainos chorui Bronius 
Kiveris iš dirigento pareigų pasi
traukė 1987. 2. 6. d.

Bronius Kiveris

Bronius Kiveris didesnę dalį savo 
gyvenimo pašventęs muzikai, dėl 
sveikatos paliko Dainos chorą su 
viltimi, kad ateityje vietiek pasi
tarnaus Dainos chorui parašydamas 
vieną kitą dainą.

Dėkojame Broniui Kiveriui už jo 
ilgų metų darbą Dainos chore ir 
linkime malonių užtarnautų atostogų.

Dainos choro vadovavimą perėmė 
Australijoje gimusi lietuvaitė Birutė 
Aleknaitė. Jai talkininkauti vyrų 
chore ir religiniame repertuare sutiko 
jaunuolis vargonininkas Justinas 
Ankus.

Dainos choristai dažnai pasigenda 
stipraus boso balso, kuriuo pasižymi 
Jurgis Staugirdas, ilgesnį laiką gyve
nęs uoluotoje Hornsby apylinkėje.

Jurgis ir Dora Staugirdai, palikę 
Hornsby išsikėlė prie Pacifiko vande
nyno į pajūrį.
Malonu, kad Jurgis neatsilieka nuo 
lietuviškų tradicijų. Į įkurtuves 
pasikvietęs draugų būrį, paprašė 
lietuvių kapelioną prel. P. Butkų 
palaiminti jų naują sodybą ant jūros 
kranto.

Prel. P. Butkus dažnai gyvendamas 
Dainos choro rūpesčiais ir šį kartą 
sveikindamas naujakurį, kvietė grįžti į 
Dainos chorą, papildyti retėjančias 
gretas.

Sekanti Dainos choro repeticija 
įvyks šių metų kovo 6 d. 7.30 vai. 
vakare lietuvių klube.

Kviečiame ir tikimės, kad atsiras 
naujų dainininkų, tiek iš vyresniosios, 
tiek iš jaunesniosios kartos.

Dainos chore dainuoja dvi austra- 
lės, Elaine Ladygienė ir Patricia 
Karvelienė.

A.Kramilius
Dainos choro valdybos pirm.

SPORTAS
1987 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ

SPORTO ŽAIDYNĖS
37-sios Š. A. Lietuvių Sporto 

Žaidynės įvyks 1987 m. gegužės 16- 
17 d. d., New Yorke, N.Y. visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo nutarimu 
ir ŠALFASS-gos Centro valdybos 
pavedimu žaidynes vykdo New Yorko 
Lietuvių atletų klubas.
Šios žaidynės skiriamos paminėti 50 
metų sukaktį nuo Lietuvos rinktinės 
laimėjimo Europos krepšinio p-bių 
1937 Rygoje.

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos 
Suvažiavimas šaukiamas 1987 m. kovo 
14 d., Toronte Lietuvių namuose, 
1573 Bloor Street W., Toronto, Ont.

AŠ GREIČIAUSIA

Vieną rytą aš atsibudau ir suži
nojau, kad buvo diena kada man 
reikėjo eiti į Olimpiadą. Aš nenorėjau 
eiti, bet visi lietuviai norėjo manęs, 
todėl, kad aš buvau pasaulyje žino
ma bėgikė. Tik aš viena atletė buvau, 
kuri gali laimėti aukso medalį.

Aš vykau į Los Angeles olimpiadą. 
Buvo penkios dienos iki olimpiados 
pradžios. Aš kiekvieną dieną prakti- 
kuodavausi. Pagaliau atėjo ta diena. 
Atėjo valanda, kai man reikėjo bėgti. 
Visi lietuviai man pagelbėjo.

Staigiai išgirdau šūvį.
Aš bėgau taip kaip niekada nebuvau 

bėgusi.
Visi šaukė!
Aš atbėgau pirmutinė. Užlipau ant 

paaukštinimo ir gavau savo aukso 
medalį.

Dabar užgirdau mamos balsą, - 
Nulipk nuo mūsų lovos!

Šiuo momentu aš visai pabudau, ir 
papasakojau savo mamai kokį gražų 
sapną turėjau.

Nijolė Bernaitis 
VII sk.

IŠ SPORTO ŠVENTĖS
Turbūt per klaidą, geriausias poke

rio mašinų žaidėjas adelaidiškis Edas 
Šventės rengėjų paliko neapdova- 
notas čempiono žymeniu.

Patirta arti tūkstantėlio dolerių 
"prarijo" vienarankės.

Kalbant apie gandus... sako kad 
Sporto Šventės metu klubų atstovai, 
"Varpo" energingą pirmininkę Birutę, 
norėjo komandiruoti nekuriam laikui į 
Adelaidę... Būtent, padėti atgaivinti 
negaluojantį "Vyčio" klubą.

Sportininkas nežinodamas kaip nu
vykti į Lietuvių namus klausėsi kelio. 
Kada įvažiuosi į East Terrace gatvę 
žvalgytos pastato ant kurio durų bus 
vietnamiečių kalba užklijuoti skel
bimai.
Ačiū, tikrai pamatysiu prie namo 
iškeltą tautinę vėliavą ir užrašą 
"Sveiki atvykę".

Jaunuoli, atsimink, dabar esi Sydne- 
juje,tai buvo tik Canberroje!!

Šiemet pirmoji Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubo "Vytis"

I E Š M I NĖ

įvyks kovo mėn. 7 d., šeštadienį,
B. ir V. Stalbų sodyboje,
377 Tapleys Hill Rd., Seaton.
Kviečiame visus atvykti ir 

pabendrauti su sportininkais.
Mūsų mielam sporto skyriaus 
redaktoriui daktaras patarė paatos
togauti.
Visų sporto skyriaus skaitytojų vardu 
mielam Antanui linkiu Jo ir mūsų 
troškimo išsipildymo.

"M.P." redaktorius.
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NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

A. BIELIŪNAS NSW
L. URBONAS NSW
PR. ANDRIUKAITIS NSW
J.P KEDYS NSW
M. ZAKARAS NSW.

Aukos
Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

S. ir A. ŠABRINSKAS Vic $5
S. ir M. TAMAŠAUSKAS Vic $5
A. ir E. KALPOKAS Vic $10
E. ASTRAUSKAS NSW $5
V. MACEVIČIUS NSW $5
V. PATAŠIUS NSW $20
V. BRILINGAS NSW $20

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

Per vasario 16 d. minėjimų Melbourne:
Po $20 aukojo:
V.G. Ališauskai (490),
J.E. Balčiūnai (630),
J. Mikštas (183),V. Ročienė (150)
R.V. Rutkauskai, K. Šimkūnas (80), 

Prel. Pr. Vaseris (155) ir A. Zubras 
(518).
$10 - A.A. Kesminai (155) 
a.a.Birutei VALIENEI (Albury) 
mirus, jos atminimui.
Po $50 aukojo:
V.M. Leitonai (100)
ir T.L. Žilinskai (95)
Po $20 aukojo:
V.G. Ališauskai (510), V. Bijeika (50),
J. Vingrienė (300) ir C. Žilinskas (40).

$15 S.J. Liesiai
Po $10: J. Bartašienė (110) 
ir A.B. Staugaičiai (270).

Sveikiname naujus šimtininkus V.M. 
Leitonus. Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū,

Vincas Ališauskas
AI, Fondo iždininkas

ADELAIDĖ
Per Tautos Fondo (galiotinj 

Adelaidėje Juozą Stepaną gauta $ 
5000.00, tai dalis Vinco Pipiro 
testamentinio palikimo.

Vietoj gėlių A. A. Bernardui 
Šatkauskui ant jo kapo aukojo $ 15 
Pranas ir Elytė Nagial.
Vietoj gėlių A.A. Romualdui 
Venclovai aukojo po $ 10 V. Rušienė 
ir A ir L. Kramlliai.
Mirus Vytautui Juodaičiui, vietoj 
gėlių ant jo kapo aukojo Tautos 
Fondui:
Po $ 20 - J. P. Kedys, T. Amber, D. S. 
Staugirdai, H. Meiliūnas, M. 
Juškevičius.
Po $ 30 - A. M. Jokantai,
Po $ 10 - D. Bižienė, V. Rušienė, 
Po $5 - E. Badauskienė, V.
Petniūnienė, J. Makūnas, V. 
Šablevičius.

PAD

Iš širdies gilumos esu dėkingas visiems mano draugams, bičiuliams bei 
kaimynams lankiusiems mane ligoninėje, po operacijos ir sugrįžus namo.

Dėkoju už lankymą, maldas.atvirutes, gėles bei dovanėles, įteiktas man 
asmeniškai bei prisiųstas paštu. Ačiū už paguodos žodžius, kurie ypatingai 
stiprino mane ligoje. Sunku būtų išvardinti visus geradarius.

Ačiū Dievui, kad vėl galėjau sugrįžti į savo namus ir į mano pamiltą 
Morningtoną.

Dar kartą priimkite mano nuoširdų ačiū - visi.
Stasys Erminas
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BRISBANAS
Pertvarkyta lietuvių namų adminis
tracija. Iki šiol Brisbanės lietuvių 
namai veikė, kaip privatus klubas ir 
vietos lietuviai jokių teisių legaliai 
neturėjo. Namai buvo nupirkti kun. dr. 
P. Bašinsko ir buvo jo nuosavybė. 
Bendruomenės buvo nutarta, prita
riant kapelionui, padaryti legalius 
dokumentus ir įsiregistruoti kaip kun. 
dr. P. Bašinsko vardo lietuvių kultūros 
draugija. Sudarytas namų komitetas iš 
7 asmenų, kuris rūpinsis namų 
tvarkymu.

Radijo valandėlė:
1-mą vasario buvo sušauktas radijo 

valandėlės narių metinis susirinkimas. 
Lietuvių valandėlei reikalinga dau
giau apsimokėjusių narių. Kol kas vos 
20 rėmėjų surandame. Programos 
ruošėjai: E. Einiklenė, M. Jakavičienė 
ir V. Bagdonas gražiai praveda 
lietuvišką pusvalandį. Mūsų kapeliono 
kun. dr. P. Bašinsko sveikatai labai 
susilpnėjus, perkeltas į naujas patal
pas. Kartais jam negalint atlaikyti šv. 
Mišių yra užprašytas vienuolis, pran
ciškonas tėvas Ferdinant Perą, kuris 
palankus lietuviams. Būdamas jau 
pensininkas, mielai sutiko reikalui 
esant mus aptarnauti.
Naujas kun. dr. P. Bašinsko adresas: 

MARYCREST
411. MAIN St. KANGAROO 
POINT. 4169. Teief. 391 4197

Regina Platkauskienė

CANBERRA
šių metų kovo mėn. 8 d. 

(sekmadieni) 12 vai. dienos metu 
Canberros Pabaltiečių Komitetas 
ruošia Cotter River vėžiukų popietę 
už labai prieinamą kainą. Vėžiukai ar 
vietoj jų dešrelės, įskaitant gėrimus 
asmeniui $8, pensininkams $2, 
vaikams veltui. Atžvilgiu lietingos 
dienos ar ugnies draudimu, tai 
minėtoji popietė įvyks Lietuvių klube. 
Tikslas visų trijų tautybių 
artimesniam susipažinimui ir tikimės, 
kad lietuviai gausiai atsilankys

Canberros Baltų Komitetas

Tėvų dėmesiui
Jei jūs norite pasimokinti pats 

lietuvių kalbos, ar pamokinti savo 
vaikus ar vaikaičius (anūkus) tai 
galima padaryti nusiperkant lietuvių 
kalbos garsajuostes (cassettes). Jas 
galima greitai gauti, parašius laišką 
adresu: 1124 Hedgerow La. 
Philadelphia, PA 19115 USA.

Tai yra dviejų juostelių komplektas 
ant abiejų pusių po 45 min. viso 180 
min. arba trys valandos pamokų. Jos 
eina kartu su Danguolės Tamulionytės 
knyga "Lietuviais norime ir būt".

Vieno komplekto juostelių kaina $ 
15.00, Vadovėlių kaina $ 20.00, 
pratimų (Work book) $ 3.00.
Šias garsajuostes parengė ir platina 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
komisija.

Jei viskas užsakoma - persiuntimui 
paštui reikia mokėti $ 3.00, jei tik 
garsajuostę - $ 1.00. Čekius rašyti B. 
Krokio vardu.
Persiuntimas į Australiją visko, pap
rastu paštu 7 doleriai.

Ė K A
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

Kovo 14 d., šeštadienį, 8 vai. vak. svečių iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
RON ir LIUDOS APINYTĖS - POPENHAGEN
Modernaus išraiškos ir mimikos

Pertraukos metu ir po spektaklio vakaronė su plokštelių muzika.
Bilietų kaina (įskaitant lengvus užkandžius) $8.oo.
Pensininkams ir vaikams iki 12 metų $6.oo
Stalus užsisakyti ir bilietus iš anksto įsigyti galima klubo raštinėje.

SMOK G ASBO A RD

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

Kaina tik $ 4.00.

reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR) arba duKlubui
dirbdami po 20 valandų per savaitę. Patyrimas bare pageidaujamas. 
Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję šiuo darbu 
rašykite: The Secretary, Lithuąnian Club Ltd. Box 205, Bankstown, N.S.W. * 
Arba kreipkitės asmeniškai į klubą.

Tv VALDYBA

Sydnejus
Sydnejaus lietuvių pensininkų klu

bas kovo 19 dieną, ketvirtadienį, 
ruošia iškylą savo nariams ir svečiams.

Svečiai norintieji dalyvauti iškyloje 
prašomi užsiregistruoti pas pensinin
kų klubo narius arba Lietuvių klubo 
raštinėje įmokėdami penkis dolerius 
iki kovo 12 dienos.

Susirinkimo vieta prie Lietuvių 
namų Bankstowne. Išvyksime punktu
aliai 7.30 vai. ryte.

M. Šidlauskienė
Sydnejaus pens, d-jos sekretorė.

Vasario 16-tos Gimnazijai
ŽidinietėM. V. $ 200, V. ir A. Jakštai 
$50, A. Griškauskas $10, ir J. ir V. 
Venclovai $50.

Bronius Stašionis
Bibliotekos vedėjas

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

Jėzus Pasaulio Teisėjas

Kuomet mūsų pirmieji gimdytojai 
nusikalto prieš Dievo įstatymą, jie 
užsitraukė ant savęs ir ant visos savo 
aini jos mirties pasmerkimą; bet Jėzaus 
mirtis kaip Atpirkėjo, patiekė kelią 
išsigelbėjimui iš šito pasmerkimo. 
Jėzaus mirties nuopelnai bus gaunami 
tik tikėjimu į jo išlietąjį kraują ir 
paklusnumą Dievo valiai. Bet Povilas 
stato šitokį klausimą: ”O kaip jie tikės 
į tą, apie kurį negirdėjo?" (Rom. 
10:14). Nedaug iki šiol yra girdėję 
apie Jėzų teisingai ir suprantamai, 
taip kad galėtų tikėti į jį. Todėl 
Šventasis Raštas parodo kad tokią 
progą jie turės būsimoje teismo 
dienoje.

Todėl minėtoji teismo diena bus 
laikas žmonių švietimo. Povilas, 
kalbėdamas į Atėniečius, prisiminė 
apie "nežinomojo laikus," palygin
damas juos su Dievo paskirtą dieną, 
kurioje Jis "teis žemės skritulį 
teisingai per Vyrą, kurį paskyrė." 
Dievo paskirtasis Vyras yra Jėzus 
Kristus teisingasis. (Ap. Darb. 17:31). 
Tuomet bus "paskirtasis laikas," 
kuriuo bus "liudijama" visai pasaulio
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MELBOURNAS
PRANEŠIMAS

Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Draugija pradeda 1987 metų 
darbą draugišku narių subuvimu, kuris 
įvyks kovo mėn. 10 d., antradienį, 11 

'vai. ryto, Draugijos pirmininkės 
Žalkauskienės namuose, 16 Nandina 
St. Forest Hill, (tel. 874-5250). Jei 
kuriai narei reikėtų pagalbos su 
transportu, prašome kreiptis pas A. 
Karazijienę, Tullamarine, tel. 338- 
2172, E. Šeikienę, Mount Waverley 
tel. 277-1478 arba D. Žilinskienę, 
Cheltenham, tel. 583- 4258. Vidu
dienio užkandis suneštinis.

Visos narės maloniai kviečiamos ir 
laukiamos!

Danutė Žilinskienė.

žmonijai, kad Jėzus atpirko ją savo 
mirtimi. - 1 Tim. 2:4-6.

Šito teismo dienos darbas bus 
sujungtas su žmonių apšvietimu, kaip 
parodyta Apreiškimo 20:12, kame 
pasakyta, kad bus atvertos "knygos,: 
ir kad kiekvienas bus nuteistas sulig 
tuo, kas "parašyta knygose." Kalkurie 
klaidingai manė kad šitose knygose 
parašyta visos žmonijos praeities 
gyvenimas. Todėl buvo pasakojama, 
kad knygų atidarymas teismo dienoje 
reiškia išnagrinėjimą kiekvieno žmo
gaus gerų darbų ir nusidėjimų, ir kad 
sulig tokiais užrašais bus nutarta, 
kurie verti, kurie neverti amžinojo 
gyvenimo.

Bet Šventajame Rašte nėra nieko 
tokios nuomonės patvirtinimui. Ap
reiškime pasakyta, kad žmonės bus 
teisiami sulig tuo, kas parašyta 
knygose, ir pats Jėzus pasakė kad tai 
bus Jo "žodžiai", kurie teis žmones 
tuose laikuose. (Jono 12:48) Todėl 
reikia suprasti, kad atidarymas šitų 
simbolinių knygų reiškia apreiškimą 
tiesos, kuri bus naudojama kaip 
teisimo taisyklė.

Mylį tieęą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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