
Y, inhuman W««uy by Austfal‘a Posl ■>ubllc*i°" NO NBH “* - Price $ 1 6. 2. 1989 Nr 5 (2OT8>

Lietuvoje minės Vasario 16
šiais metais Lietuvoje numatoma, 

jeigu valdžia nesutrukdys, įvairiais 
renginiais atžymėti didžiąją lietuvių 
tautos Šventę - Vasario Šešioliktąją, 
nepriklausomos Lietuvos paskelbimo 
1918 metais sukaktį. Pagal turimas 
informacijas, šiai sukakčiai paminėti 
ruošiasi įvairios, pastaruoju metu 
Lietuvoje įsikūrusios, visuomeninės 
grupės ir organizacijos. Persitvarky
mo Sąjūdis ruošiasi Vasario 16 
paminėjimo klausimu įsteigti darbo 
grupę, kuriai būtų pavesta suderinti 
įvairius renginius. Remiantis neofi
cialiomis informacijomis, Persitvarky
mo Sąjūdis numato kreiptis į valdžią 
su prašymu, kad Vasario 16 - ji būtų 
paskelbta tautine švente, nedarbo 
diena. Jeigu valdžia tokio prašymo 
nepriimtų, numatoma rekomenduoti 
įvairioms įstaigoms ir žinyboms be 
vyriausybinio potvarkio Vasario 16 - 
ją paskelbti laisva diena. įvairius 
renginius numatoma pravesti Vilniuje, 
Kaune ir kitur. Vilniaus Sporto 
rūmuose numatomas renginys, kuria
me dalyvautų visų formalių ir 
neformalių Lietuvoje veikiančių sąjū

S VE DIJOJE

Švedijos užsienio reikalų ministras 
Andersson pareiškė, kad Švedijos 
vyriausybė nori užmegzti artimesnius 
santykius su trimis Pabaltijo kraštais - 
Estija, Latvija ir Lietuva. Ministras, 
kalbėdamas vienoje darbininkų kon
ferencijoje, pažymėjo,. kad Švedijos 
troškimas užmegzti tampresnius ry
šius su kaimyniniais Pabaltijo kraštais 
yra natūralus reiškinys, kad tuo 
klausimu Švedijos vyriausybė tarsis su 
Sovietų Sąjungos valdžios viršūnėmis 
ir su Pabaltijo kraštų atstovais. 
Reuterio žinių agentūra, perteikdama 
Švedijos užsienio reikalų ministro 
pareiškimus, rašo, kad švedų vyriau
sybė svarsto galimybes trijuose Pabal
tijo kraštuose atidaryti savo konsula-
tus.

LIETU V OJE

Lietuvos aukščiausiojo teismo ple
numas 1988 metų gruodžio mėnesio 16 
dienos posėdyje išnagrinėjo bylas, 
kuriose 1951 - 1952 metais buvo 
nepagrįstai nuteisti žinomi Lietuvos 
kultūros veikėjai - rašytojai Kazys 
Jankauskas, Juozas Keiiuotis, Pranas 
Būdvytis ir vertėjas Edvardas Viskan
ta. Jie visiškai reabilituoti. Taip pat 
reabilituota aštuoniolika asmenų, ku
rie buvo nepagrįstai nuteisti pagal 
Lietuvos Baudžiamojo kodekso 68 ir 
199 straipsnius.

Sausio 15 dieną pranešta, kad 
naujuoju Lietuvos religinių reikalų 
tarybos vadovu paskirtas teisės moks
lų kandidatas Kazimieras Valančius. 
Jis pakeičia iki šiol buvusį tų reikia ų 
tvarkytoją Petrą Anilionį. Kazimieras 
Valančius spaudai duotame pasikal
bėjime pasakė, jog paskutiniu metu 

džių atstovai, vienybės dvasioje 
atžymėdami pačią reikšmingiausią 
moderniosios Lietuvos istorijos su
kaktį - nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą, kurio prisimini
mas nepaliaujamai gaivina viltį, kad 
tauta vėl prisikels laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. Vasario le
sios proga, Vilniuje taip pat norima 
surengti istorikų konferenciją, numa
toma atidengti paminklinę lentą prie 
namų Pilies gatvėje, kuriuose buvo 
pasirašytas nepriklausomybės paskel
bimo aktas. Čia buvusi paminklinė 
lenta buvo sovietų pašalinta.

Kaune Vasario 16 - tąją numatoma 
naujai atidengti taip pat sovietų 
pašalintą Laisvės paminklą, kurio 
autorius genialusis lietuvių skulpto
rius Zikaras. Paminklas buvo skirtas 
pagerbti karius kovojusius už nepri
klausomybę. Turimomis žiniomis, Per
sitvarkymo Sąjūdis Vasario 16 -tąją 
Kauno valstybės teatre numato su
rengti iškilmingą Seimo sesijos posėdį, 
kuriame bus apsvarstyti Lietuvos 
ateities klausimai.

VAT. R.

Religinių reikalų taryba neatliko 
pilnai savo pagrindinių funkcijų.

»
Kauno Dramos teatras žiūrovus 

pakvietė į pirmąją šio sezono premje
rą, kuriai pasirinkta Balio Sruogos 
drama "Baisioji naktis", vaizduojanti 
revoliucinius 1905 - 1906 metų 
įvykius anuometiniame Lietuvos kai
me. Spektaklį paruošė režisierius 
Vytautas Balsys, spektaklio dailinin
kas Vygantas Kosmauskas, kompozi
torius Vidmantas Bertulis ir koncert
meisterė Ligija Ribaitienė. Pagrindi
nius vaidmenis šiame spektaklyje 
sukūrė aktoriai Nijolė Lepeškaitė ir 
Viktoras Valašinas. Pirmą kartą Balio 
Sruogos drama "Baisioji naktis" buvo 
suvaidinta 1936 metais.

*
Jauno vilniečio dailininko Audriaus 

Naujokaičio tapybos bei grafikos 
darbų ir piešinių parodą Vilniuje 
surengė M. Mažvydo biblioteka. Lan
kytojų dėmesį atkreipia darbai "Sibiro 
tremtinys", "Natiurmortas su dviem 
kaukolėm". Kitiems dailininko A. 
Naujokaičio tapybos ir grafikos kūri
niams taip pat yra būdingi tamsūs 
stalininės priespaudos, politinių varž
tų šešėliai.

Kauno profsąjungų kultūros rūmuo
se dvi dienas skambėjo Kazio Binkio 
eilėraščių ir poemų posmai jo 95 - jų 
gimimo metinių proga. Vakarus su
rengė kultūros rūmuose veikiantis 
liaudies teatras, kuriam neseniai 
suteiktas Kazio Binkio vardas. Buvo 
suvaidintas linksmas spektaklis "Ali
jošiaus kermošius", kuris režisieriaus 
A. Kybarto ir aktoriaus A. Žeko 
sukurtas pagal Kazio Binkio eilėraš
čius ir humoristines poemas.

Lietuvą okupavę bolševikai pirmiausiai stengėsi sunaikinti lietuvių tautos ir 
valstybės vadus, ypač aukštesniuosius civilinės ir karinės valdžios pareigūnus. 
Beveik visus juos sunaikino kalėjimuose, priverčiamojo darbo stovyklose arba 
tiesioginėmis žudynėmis. Tik labai mažai, gal tik keli, vėliau galėjo grįžti į 
Lietuvą ir iškankinti gyvenimą užbaigti nors ir sava, bet ankstyva mirtimi. Ir 
tik vieną kitą išsaugojo Aukščiausias net iki šių dienų, teisingiau - gal tik 
vienintelį buvusį paskutinį Nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienio 
reikalų ministrą Juozą Urbšį.

Daug metų kankintas kalėjimuose, šešerius metus net vienutėje išsėdėjęs ir 
tik stebuklu likęs gyvas, Juozas Urbšys šiaip taip gavo leidimą grįžti į Lietuvą 
ir čia beveik visų pamirštas ir apleistas skurdo, pragyvenimui tegaudamas tik 
55 rublius pensijos.

Tačiau persitvarkymas atsiliepė ir į Juozo Urbšio gyvenimą. Laisvėjančios 
Lietuvos patriotai prisiminė šį skurstantį valstybės vyrą ir atkreipė į jį dėmesį. 
"Minties" leidykla išleido net jo atsiminimus "Lietuva lemtingaisiais 1939 - 
1940 metais", sulaukusi daug padėkos, tačiau ir kritikos, ypač iš dar vis 
aukštai galvas laikančių kai kurių brežnevistų, stalinist ų ir kitų panašių 
komunistinių "istų". Paskutinėmis dienomis pagerėjo ir materialinis, net 92 
metų amžiaus sulaukusio, ministro Juozo Urbšio gyvenimas, pensija jam 
padididnta daugiau kaip dvigubai.

1



O SKAMBINK E’ER AMŽIUS VAIKAMS LIETUVOS!...

Šiais metais švenčiame ir minime 71 
- sias sukaktuves nuo mūsų Tautos 
Nepriklausomybės dienos paskelbimo. 
Apie ši taip svarbų istorini Įvyki jau 
daugelis mūsų tautiečių yra prirašęs 
puslapių puslapius ir šiandien beveik 
kiekvienam lietuviui žinoma, kada tas 
aktas buvo padarytas, kur ir kas ji 
pasirašė. Taigi šios dienos proga aš tik 
norėčiau nors trumpai pasidalinti 
mintimis apie didvyrius, kurie amžiais 
gaivino mūsų tautą neleisdami jai, 
svetimųjų slegiamai, ištirpti ir ruošė 
mus šiai garbingai dienai. Geriau visa 
tai suprasti, pažvelkime į mūsų 
praeitį...

Kaip jau yra žinoma, prieš krikš
čionybės Įvedimą, mes garbinome 
gamtos jėgas. Turėjome keliolika 
dievų, kurių tarpe pati garbingiausią 
dievą Perkūną. Jo garbei buvo 
steigiami šventieji gojai ir amžinai 
kūrenamos šventosios ugnys, vaidilu
čių prižiūrimos. Kunigai tada buvo 
vadinami Kriviais, o pats vyriausias iš 
visų Krivių vadinosi Krivių - Krivai
tis, kartu su mūsų valdovais gyvenęs 
ir, reikalui esant, jiems patarimus 
duodavęs. Kaip ten bebūtų buvę, kaip 
istorikai tvirtina, tais laikais kiekvie
nas išgalintis savaitgaliais atgabenda
vo Kriviui kolų nors gyvuli, kuri tasai 
savu būdu pašventinęs, papjaudavo 
gyvuli b* kiekvienam bendruomenės 
nariui po gabalą išdalindavo. Tai būta 
gražaus pavyzdžio - tokiu būdu 
kiekvienas galintis ar negalintis 
savaitės bėgyje turėdavo kuo maitin
tis. Po to visi prisikalbėję ir 
prisijuokavę, o kartais ir prisidainavę 
sava kalba, laimingi namo išsiskirsty
davo.

Sydnejaus tautinių šokių grupės "Sūkurys" šokėjai Tautinių šokių šventes 
metu Adelaidėje. Sėdi iš kairės: A. Šepokas ir L. Cox. Antroje eilėje iš kairės: 
R. Kalėda, A. Zduoba, I. Kaiėdienė, J. Pullinen, V. Skirkienė ir K. Protas.

kunigaikštis Vytautas nusivylęs ir, 
nesitikėdamas tokio gyvenimo galo, 
mirė. Istorikė V. Sruogienė sako, kad 
tada mūsų tėvynė pasiliko, kaip ta 
našlaitė: visų skriaudžiama ir stum
doma. Jos nuomone, tada iš Vakarų 
pas mus baudžiava atslinko, nes 
Rusija jau nuo senų senovės turėjo dar 
baisesnę santvarką - rytietišką vergi
ją.

Ir taip, laikui bėgant, mūsų tauta 
buvusi galinga, susilpnėjo: jau ir 
Dievas per jos bažnyčias pradėjo tik 
lenkiškai bekalbėti. Tuometinis vel
nias, rusų caras tik rusiškai i mus 
šaukė. Laikas atėjo, kad sava kalba, 
gimta kalba tik už uždarų durų, už 
pečiaus galima buvo išsižioti.

Taip kentėjo ne tik vargšas mūsų 
protėvis, bet ir jo vištelė, kadangi jis 
jau negalėjo, visą dieną beveik už 
nieką ponui dirbęs, kišenėje jai nors 
grūdeli parsinešti. Už tai buvo po 
mirties amžinomis pragaro ugnimis 
grąsinamas, o caras prie to dar 
pridėdavo, kad už jo negerbimą, jis 
kiekvieną amžinai Sibiro ledynuose 
mirtinai sušaldysiąs. Ką gi tada mūsų 
protėviai galėjo pasirinkti? Gal tik 
melstis, kentėti ir laukti kažko... 
Laukti gal ir jiems kada nors patekės 
"Aušra"... Ir ji pamažu artinosi. Po 
tiek metų tik slaptai girdėtų lietuviš
kų padavimų, pasakų ir, siūlų verpimo 
rateliui sukantis, liaudies dainelių, 
1547 metai atnešė stebuklą: pasirodė 
pirmoji lietuviška knyga - Martyno 
Mažvydo "Katekizmas". 0 jau 1706 
metais į mūsų kalbą buvo išverstos 
"Ezopo pasakos", kurios buvo pirma
sis grožinės literatūros kūrinys lietu
vių kalba. Po to jau pasigirsta, mūsų

Jaunimas žygiuoja su vėliavomis Lietuvių Dienų atidarymo eisenoje iš 
Nuotrauka D. Bieri

Kudirka (1858-1899), kuris mūsų

bažnyčios i Adelaidės miesto Rotušę, 

paliko gilius pėdsakus mūsų tautos 
istorijoje ir kultūroje.

Šiandien verta prisiminti ir tuos 
mūsų aušros nešėjus, kurie, laikui 
bėgant, tapo mūsų dalimi ir be kurtų 
mūsų sielose būtų jaučiama tuštuma. 
Sakykit, kam šiandiena širdis smarkiau 
nesuplaka prisiminus Antano Bara
nausko (1835-1902) "Anykščių Šile
li", J. A. Višteli (g- 1844) su jo "Op! 
op! Kas ten? Nemunėli ar tu mane 
šauki?", Juozo Miliausko "Daina 
pasaldins vargelius artojui". Kam dar 
iš senesnės kartos neskamba galvose 
lietuviškose mokyklose išmokti Petro 
Armino - Trupinėlio "Keleiviai ir 
šunys", "Arkliai" ir kita. Sakykit, kas 
iš mūsų savo jaunystėje su pasidi
džiavimu ir ilgesiu nedainavo Ksavero 
Sakalausko - Vanagėlio "Kur banguo
ja Nemunėlis", Simono Norkaus - 
Narkevičiaus (1841 - 1913) "Už 
giružės teka upė" ir kitos. Kam šios 
dienos proga akys nepašlampa klau
santis Jurgio Sauerveino - Girėno 
eilėraščio tapusio mūsų antruoju 
himnu, žodžiai "Lietuvininkais mes 
esame gimę. Lietuvininkais mes turim 
būt!.." Kas iš mūsų nėra girdėjęs 
Motiejaus Valančiaus (1801-1875) 
"Palangos Juzės"? Ar vieno iš 
didžiausių mūsų lyrikos talentų Jono 
Mačiulio - Maironio (1862-1932), 
kurio palikti eilėraščiai tapo mūsų 
liaudies dainomis ir daugelio širdyse 
dar ilgai tokiais pasiliko. Būtų gal 
didelė skriauda, jeigu Vasario 16 - 
sios proga, liktų nepaminėtas Vincas

tautai sukūrė jos Himną "Lietuva 
tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme..." ir 
išvertęs tiek pasaulio literatūros 
klasikų! Arba Julija Žemaitė (1845- 

' 1921), kuri būdama jau apie 49 metų 
amžiaus, paėmė plunksną j rankas ir 
paliko mums vienus iš gražiausių 
lietuviškosios literatūros kūrinių.

Šie ir daugelis, daugelis kitų žadino 
ir ruošė mūsų tautą jos Vasario 16 - 
jai. Atsitiko taip, kad tautos priekyje 
atsistojo ir mūsų patriarchų - 
patriarchas daktaras Jonas Basanavi
čius (1851-1927) padarydamas ste
buklą. D r. J. Basanavičius buvo 
žmogus, kuris visą savo gyvenimą 
vykdė "Aušros" idėjas, buvo aktyviu 
visuomenininku - politiku, yž ką ne 
kartą tremtas i svetimus kraštus ir 
kankintas kalėjimuose. Ir kaip žinote, 
šis žmogus 1918 metų vasario mėnesio 
16 dieną paskubomis grįžęs 1 Vilnių 
sušaukė jam girdėtus kitus mūsų 
patriotus veikėjus ir sukūrė mūsų 
tautai Nepriklausomybės aktą. Aktą, 
kuriuo mes tiek džiaugėmės, kurio 
prisiminimą šiandien minime ir šven
čiame ir kurio lietuvis per amžius 
nepamirš, liks jam ir kitiems už tai 
dėkingas. Ir kaip keista? Tik pagalvo
kite, mano broliai ir sesės, kad su šia 
data glaudžiai susijęs ir dr. Jono 
Basanavičiaus likimas: jo žmona 
Gabrielė - Eleonora ir jis mirė 
skirtingais metais, bet tą pati mėnesi 
ir dieną - Vasario 16 - tą.

J. Krupavičius

AUSTRALIJOS LIETUVIU KATALIKU 
FEDERACIJA

Ir taip praslinko daug amžių - mūsų 
prabočiai tada tikrai galėjo didžiuotis 
sava kalba, vieningumu ir galingumu. 
Bet 14 šimtmetyje mūsų Didysis 
Kunigaikštis Vytautas, gal kiek kitų 
spaudžiamas, įsigeidė seną, nusisto
vėjusi gyvenimą pakeisti, krikščiony
bę Lietuvoje Įvesti. 0 su krikščiony
bės (vedimu mūsų šalelėje labai daug 
kas pasikeitė. Šventosios ugnys užge
so, gojus iškirto ir amžiais garbintus 
gyvulius išskerdė. Priverstinis krikštas 
visą šąli sukrėtė. Tam pagreitinti, iš 
Lenkijos be pertraukos kunigai, vie
nuoliai, jų padėjėjai ir, krikšto misija 
prisidengę kitos rūšies "šlėktos", i 
mūsų šąli traukė. Prasidėjo katedrų, 
bažnyčių, klebonijų Ir kitų su tuo 
susijusių pastatų statybos. Reikėjo 
kur nors surasti, ne tik krašto 
apsaugai bet ir tam pinigų. Didysis

Nuotrauka D. Bieri

istorikų Mykolo ir Vaclovo Biržiškų 
išgarbinto Pilypo Ruigio (gim. 1664 
m.) bažnytinės giesmės: "Dabar su 
Angelų Pulku", "Jėzus mano mielasis, 
man ant džiaugsmo prisikėlęs", "Ką 
galiu aš griešnas veikti", "Jėzus 
džiaugsmas mano", "Nesitūžyk taip 
širdele" ir kitos, kurios Klaipėdos 
krašte ir nekurtose Žemaitijos bažny
čiose visą laiką buvo girdimos, ir 
senesnės kartos žmonių prisimena
mos. Taip mūsų "brangenybių maišas" 
atsidarė: išgirdome K. Donelaiti 
(1714-1780) su savo "Metų Laikais", 
Dionizą Pošką (1758-1830) ir Antaną 
Strazdą (1763-1853) su jų poezija, 
Simoną Stanevičių (1799-1848) su 
pasakėčiomis, istoriką - rašytoją 
Simoną Daukantą (1793-1864) ir 
kitus, kurie tautą pažadino ir amžiams

ATVIRAS PAKVIETIMAS VISOMS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS

Australijos Lietuvių Katalikų Federacija kviečia Jus sutikti žymųjį 
Lietuvos disidentą - sąžinės kalini kunigą Alfonsą Svarinską 1989 metų vasario 
10 dieną penktadieni, 10 vai. 20 min. ryto Melbourne tarptautiniame 
Tuliamarine aerodrome. A. Svarinskas atskrenda oro linijų kompanijos- 
Qantas lėktuvu iš Frankfurto, skrydžio numeris 6.

Mes prašome, kad Jūs ir Jūsų organizacijos nariai dalyvautumėte sutinkant 
kunigą A. Svarinską. Jūsų dalyvavimas labai reikalingas sutinkant žmogų 
atvykstanti pas mus iš Lietuvos, kurioje šiuo metu vyksta tokie svarbūs 
pasikeitimai.

Žinia, apie kunigo atvykimą i Melbourną, perduota visoms televizijos ir 
radijo stotims, australų laikraščiams ir organizacijoms. Kunigui A. Svarinskui 
atvykus, aerodromo Spaudos kambaryje bus surengta spaudos konferencija, i 
kurią visi ir rinksimės.

Pageidautina, kad moterys pasitiktų kunigą A. Svarinską tautiniuose 
drabužiuose. Laukiame Jūsų visų.

Katalikų Federacijos pirmininkas
"Mūsų Pastogė" Nr.5. 1989.2.6. pusl.2
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SUSI K AUPIMO
Dr. Jonas Kunca
Bene svarbiausia mūsų krašto 

istorinė diena yra Vasario šešioliktoji. 
Be jos šiandien greičiausiai nebe
egzistuotų lietuvių tauta.

Tinkamiausiai ją paminėsime ne 
tiek patriotiškomis kalbomis, kiek 
giliu ir nuoširdžiu susikaupimu ir 
dabartinio momento ir mūsų sąžinės 
analize. Turime prisiminti ne tik tuos, 
kurie skubėjo ginti iš visų pusių 
puolamą jauną ir silpną valstybę, bet 
ir visą mūsų tautą, kuri kartu su 
protingai jai vadovaujančia valdžia, 
ne tik atstatė apleistą ir sunaikintą 
kraštą, bet dar ir išauklėjo tautiniai 
susipratusią kartą, vedančią kovą dar 
iki mūsų dienų. Visus juos turime 
pagerbti ir pasisemti iš jų pareigos 
supratimo.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos dvidešimtpirmosios 
sesijos suvažiavimo Adelaidėje prezidiumas, iš kairės: prezidiumo pirmininkas 
A. P. Šimkus, V. Neverauskas ir J. Stačiūnas. Dešinėje Spaudos Sąjungos 
pirmininkas V. Patašius pranešimo metu.

Šiuo metu artėja panaši prisikėlimo 
proga, nežiūrint visų klastingų oku
panto pastangų neleisti mums ja 
pasinaudoti. Maskva daugiau net 
nemėgina teisinti Pabaltijo okupacijos 
po to, kai visas pasaulis sužinojo apie 
rusams nemalonų sąmokslą prieš 
Pabaltijo valstybes ir Lenkiją, taip 
vadinamą Ribbentropo - Molotovo 
paktą ir slaptus jo priedus. Dabar ji 
kalba Gorbačiovo lūpomis, kad mes 
turime suprasti istorinę realybę ir su 
ja apsiprasti. O ta realybė visiems 
gerai žinoma. Kada estų parlamentas 
nutarė neklausyti Maskvos įstatymų, 
jeigu jie prieštarauja krašto teisei, 
Maskva pareiškė, kad toks estų 
reikalavimas prieštarauja sovietų 
įstatymams... Taigi, neturim teisės 
reikalauti laisvės, nes tai nesutampa 
su Maskvos įstatymais ir, kas svarbiau, 
su rusų noru.

Nežiūrint okupanto užsispyrimo 
išlaikyti okupuotą mūsų kraštą, įvykių 
eiga aiškiai rodo, kad ekonominiai ir 
politiniai sunkumai netruks privesti 
prie padėties, kada niekas nepaisys 
Maskvos nei įstatymų nei norų. 
Perestroika, berods, bus pasimirus tuo 
momentu, kada rusai atsisakė leisti 
pabaltiečiams patiems jį įgyvendinti. 
Toliau apie ją kalbėti, vietoje to, kad 
įgyvendinti, yra tušti žodžiai.

Tautiniai judėjimai prasideda ir už 
Pabaltijo ribų. Jugoslavija nori susi- 
skaldyti į atskiras valstybes - 
Slovėniją, Kroatiją, Serbiją ir kitas. 
Lenkų valdžia priversta derėtis su 
laisvomis darbininkų unijomis. Po to 
seks kiti dar didesni laisvės reikalavi
mai. Vengrija žada praktikuoti pusiau 
kapitalizmą ir demokratiją. Afganis
tanas jau prarastas ir, turbūt, Angola. 
Rusų imperija pradėjo trupėti. Už 
poros metų padėtis galėtų būti dar 
įdomesnė, nes tada prasidės ekonomi
nės krizės padidėjimas dėl naftos
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produkcijos sumažėjimo. 300 milijonai 
ne rusų su Maskva susitvarkys geruoju 
ar ne.

Šiai ateinančiai progai jau dabar 
turime rimtai ruoštis. Reikalauti 
laisvės reikia, bet to neužtenka. 
Turime pasiruošti perimti Lietuvos 
administraciją, kada kraštas atsiskirs 
nuo Sovietų Sąjungos. Lietuva vien iš 
žemės ūkio produktų sunkiai galėtų 
išsiversti. Reikės savos industrijos, 
kuri aprūpintų reikmenimis savo 
žmones ir galėtų eksportuoti savo 
gaminius j užsienį. Laikas ne tik 
planuoti, bet jau pradėti steigti 
ateities industrijos užuomazgas koo
peratyvų formoje. Lietuva neturi 
gerų specialistų moderniai pramonei. 
Būtų gerai pasiųsti būrelį visokių 

profesijų žmonių į Vakarų Europą, 
kad ten pagilintų savo patyrimą 
įvairiose industrijos šakose.

Apie kokią industriją galima galvo
ti? Pirmiausiai apie tokią, kuriai yra 
žaliavos mūsų krašte. Odos ir jos 
aukštos kokybės gaminiai, tekstilė, 
elektronika ir turizmas gal būtų 
lengviausia ir prieinamiausią pradžia 
su neblogomis rinkos galimybėmis. 
Net ir higieniškas popierius būtų 
mielai perkamas toje Europos dalyje, 
kur jo dabar nėra. Tik lietuviai turime 
būti pirmieji ir išeiti rinkon su aukštos 
kokybės produktais.

Pasiruošimui turim sudaryti rimtą 
ekonomikos - industrijos specialistų 
darbo grupę, kuri veiktų artimai su 
okupuotos Lietuvos Sąjūdžiu ir L.L.L.

Lietuvos nepriklausomybė gali ir 
greičiausiai bus surišta su krašto 
sienų nustatymo sunkumais. Gi dabar 
reikia tinkamai vesti laisvės bylą 
politikų, tarptautinių organizacijų 
ir svetimoje spaudoje. Kyla reikalas 
turėti ir politikos - istorijos - 
diplomatijos ekspertų darbo grupę 
užsiimančia šių klausimų studijom.

Kaip matom, neužtenka šaukti, kad 
norime laisvės. Reikia pasiruošti, ir 
dar rimtai. Tai atsieksim organizuotu 
darbu , ne gražiomis patriotinėmis 
kalbomis. Galų gale, nors ir nėra 
malonu, verta mums patiems padaryti 
pastabėlę, kada kalbame su savo 
sąžine. Neužtarnautos garbės ieškoji
mas nudavimu, pagyrimais ir pasigyri
mais spaudoje, rinkiminės kombinaci
jos - yra tušti dalykai, kurie atidengia 
asmens dvasinį skurdą. Geriau juos 
pamiršti...

Po susikaupimo daug kam paaiškėtų 
ką jis ar ji sugeba padaryti tautos 
labui ir už ją kovojusių garbei 
Vasario šešioliktoji, ypatingai šiais 
metais, turi būti mūsų dvasinio 
prisikėlimo diena. ■

Naujos knygos

DISPLACED
PERSONS

Vengras dr. Egon Francis Kunz, 
bibliotekininkas, socialinių sričių is
torikas ir statistinių davinių grupuo- 
tojas, diplomus turįs iš Budapešto ir 
Sydnejaus universitetų, sudarė reikš
mingą veikalą - "Išvietintieji Asme
nys Calwellio Naujieji Australai" 
(Displaced Persons Calwells New 
Australians).

Dr. E. F. Kunz į Australiją atvyko 
1949 metais ir baigęs dviejų metų 
privalomo darbo sutartį, buvo priimtas 
į Sydnejaus Mitchell Library bibliote
kininku. Jis pasišventė rinkti žinias 
apie pabėgėlius po Antrojo pasaulinio 
karo. Apie tai rašė straipsnius 
Australijos ir užsienio žurnaluose, ta 
tema parašė net keletą knygų. 
Veikalas "Displaced Persons” buvo 
išleistas pernai. Jame visas dėmesys 
skiriamas Australijos Išretintųjų 
Schemai, kurią išgalvojo ir pravedė, 
darbiečių partijai priklausąs, parla
mentaras Arthur Calwell.

Dr. E. F. Kunz šio veikalo pradžioje 
paaiškina, iš kokių šaltinių surinko 
daugybę žinių. Po to aiškina apie A. 
Calwellio planą įsileisti išretintuosius 
asmenis, vadinamus DP. Reikalas 
įsileisti į Australiją imigrantus ne ren 
iš Britanijos buvo padiktuotas ne noro 
turėti daugiau darbo rankų, bet 
krašto saugumo tikslu. Australai 
išsigando japonų bandymų išsiveržti į 
Australijos pajūrius.

Pagal sudarytąjį planą, Australija 
įsileido 180.000 DP asmenų. Pirmasis 
transportas buvo atgabentas laivu 
"General Heintzelman" 1947 metais 
liepos mėnesį. Juo atgabeno pabaltie- 
čius - jaunus vyrus ir moteris: 726 
vyrus ir 114 moterų. Tautybės buvo 
šios: 138 estai, 262 latrai ir 440 
lietuvių. Vienas laivo karininkas buvo 
jais sužavėtas ir apibūdino ne ren tų 
žmonių šaunią išvaizdą, bet ir jų 
gražią elgseną bei išsilavinimą.

A. Calwellis norėjo, kad pirmieji DP 
sudarytų gerą vaizdą, nes daugybė 
australų buvo nusistatę prieš imigran
tus, atvykstančius ne iš Britanijos. 
Nežiūrint to, kad vėliau atvyko 
slovėnai, ukrainiečiai, jugoslavai, če
kai, lenkai, vengrai ir baltieji rusai, 
visi buvo vadinami "Balts". Visi vėliau 
buvo vadinami "naujaisiais austra
lais", tai A. Calwellio nukaltas 
terminas.

Dr. E. F. Kunz savo veikale visus 
DP aptaria pagal tautybes, pradėda
mas nuo baltų. į Australiją daugiausia 
atvyko latrų - 19.421, lietuvių - 
9.906 ir estų - 5.329. Sąraše gausumu 
išsiskiria lenkai - 63.394, jugoslavų - 
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mirus, jos vyrą Leoną, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija

—— _mm_mm,"Mūsu Pastogė" Nr.5. 1989.2.6. pusl.3

23.543, ukrainiečių - 14.464 ir vengrų 
- 11.919. Kitų tautybių atvyko daug 
mažesni skaičiai. Šie DP skaičiai 
nurodo laikotarpį tarp 1947 ir 1954 
metų.

Mus domina dr. E. F. Kunz 
pareikštos mintys apie lietuvius. 
Perskaičius šešis puslapius sukauptų 
žinių apie lieturus Australijoje, su 
pasitenkinimu galima pareikšti, kad 
autorius vadovavosi objektyvumu. Jis 
net pamini mūsų kunigaikštį Vytautą, 
iškėlusį Lietuvą 14-tame amžiuje, 
kaip didelę jėgą. Trumpai paaiškina 
apie lieturų susiartinimą su lenkais 
pažymėdamas, kad lieturai tuo ir 
dabar nėra patenkinti. Antrojo pasau
linio karo meto įvykius Lietuvoje 
autorius nušTečia teisingai. Citata: 
"Reikšmingas faktas yra tas - 
lietuvių vokiečiai negalėjo prikalbėti, 
kad sudarytų SS dalinius ir gelbėtų 
kare. Buvo sudaryta tik Lithuanian 
Territorial Force. To pasėkoje 30.000 
jaunų vyrų buvo prievarta išvežti 
darbams į Vokietiją." Autorius taip 
pat nurodo, kad Lietuva nepriklauso
mybės laikais išlaikė didžiulę kariuo
menę, nes jai grėsė pavojus iš 
Vokietijos ir Lenkijos pusės. Dr. E. F. 
Kunz aukštai iškelia nepriklausomos 
Lietuvos pastangas švietimo srityje. 
Australijoje apsigyvenę lietuviai su
daro ankštą procentą su išsilavinimu 
universitete.

Dr. E. F. Kunz aprašydamas lenkus 
išleidžia vieną svarbų faktą. Lenkijai 
pralaimėjus karą, į Lietuvą atbėgo 
daugybė lenkų karininkų. Lietuvos 
valdžia sudarė geras sąlygas, kad jie 
galėtų perbėgti į Prancūziją ir 
Angliją. Dr. E. F. Kunz pažymi 
asmenis, kurių žiniomis rėmėsi suda
rydamas šį vęeikaįą. Tų asmenų tarpe 
nuolat iškyla dr. Jerzy Zubrzycki 
pavardė. Tikriausiai jis savo surinkto
se žiniose mini latvius, gelbėjusius 
lenkams pasiekti kitus užsienio kraš
tus, bet nutyli apie lietuvių pagalbą. 
Veikalo 229 psl. pažymėta: "Alkoho
lizmas buvo ypatingai aukštas imi
grantų tarpe iš visų trijų Pabaltijo 
valstybių." Tikriausiai dr. E. F. Kunz 
šias žinias sėmėsi iš dr. J. Zubrzycki 
pateiktų duomenų. Vaikale apie 
lenkų alkoholizmą neminima, nors 
gyvenant imigrantų stovykloje, į akis 
visiems krito labai ryškus lenkų 
alkoholizmas. Tą faktą patvirtintų 
kiekvienas imigrantų stovyklos ad
ministracijos tarnautojas, nes jie 
turėjo daug bėdos su alkoholikais 
lenkais. Jie buvo išsiųsti į miestą 
darbams, o jų šeimos gyveno stovyk
loje. Pragėrę visą uždarbį, jie nepri- 
siųsdavo šeimoms pinigų, kad užsi
mokėtų už išlaikymą. Stovyklos admi
nistracija buvo priversta už šeimos 
išlaikymą išskaityti tą sumą iš 
darbovietės. Alkoholizmas pirmiausiai 
sumažina pareigos jausmą, o po to 
alkoholiką pradeda kamuoti protinis 
sutrikimas. Apie protinį sutrikimą 
veikale kalbama, girdi lenkai, ir rusai 
turėjo aukštą procentą šizofrenikų 
bei šiaip protiniai sutrikusių.

Bendrai paėmus dr. E. F. Kunz 
veikalas yra reikšmingas dokumentas, 
pagrįstas objektyvumu .ir kruopščiai 
surinktais faktais. Nėra abejonės, kad 
šį veikalą skaitys visi, kurie norės* 
praturtinti žinias apie pirmuosius 
imigrantus ir svarbią jų reikšmę 
Australijai, ypatingai kultūriniu at
žvilgiu. Agnė Lukšytė
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1918 metų lapkričio 1 dieną 
Vilniuje įsisteigė pirmoji lietuvių 
skautų draugovė, todėl ši diena yra 
skaitoma Lietuvos skautų įsikūrimo 
diena. Jai tinkamai atžymėti kas 10 
metų rengiamos Tautinės stovyklos. 
1988 metų Tautinė stovykla buvo 
Amerikoje. Australijos lietuviams 
skautams dėl didelių atstumų negalint 
dalyvauti, buvo leista surengti savo 
Tautinę stovyklą po Adelaidės 
Lietuvių Dienų. Tai buvo Amerikoje 
buvusios Tautinės stovyklos tąsa.

Šiais metais sausio 2-10 dienomis 
prie Adelaidės, gražioje Myior 
vietoje, įvyko VII Tautinės stovyklos 
tęsinys Australijoje. Dalyvavo 28 
skautai iš Adelaidės, Canberros,
Melbourno, Sydnejaus ir Tasmanijos. 
Stovykloje visą laiką stovyklavo 
Australijos Rajono vadas fil. v. s. 
Vytautas Vaitkus ir keletas 
skautininkų. Stovyklai sumaniai 
vadovavo Vasario 16 gimnazijos 
auklėtinė, Vilniaus tunto vadovė 
Danutė Baltutytė padedant sesutei 
Anitai.

įžodis stovykloje.

Jaunieji skautai gyveno trobelėse, o 
vyčiai pasistatė palapines. 
Stovyklavietė buvo labai gražiai 
įrengta. Moderni valgykla ir virtuvė. 
Salės sportui ir skautų pratimams. 
Laužavietė su visais įrengimais ir 
suolais. Vanduo ir elektra visoje 
stovykloje. Už keleto kilometrų nuo 
mūsų Woodhouse vietovėje buvo ir 
australų skautų Jamboree, kur 
stovyklavo virš 12.000 skautų iš visų 
Ramiojo ir Indijos vandenynų 
pakraščio tautų.

Sausio 6 dieną stovykloje buvo 
Jūros diena. Atvažiavę du didžiuliai 
autobusai nuvežė visus skautus prie 
jūros pasimaudyti, kadangi po keleto 
pasitaikiusių šaltų orų, kaip tik 
pasitaikė šilta ir saulėta diena. 
Skautams pajūryje buvo paruošta 
iešminė, kur jaunimas gerai 
pasistiprino. Vakare visi linksmi grįžo 
į stovyklą vėliavų nuleidimui ir 
skaniai vakarienei.

Sausio 7 dieną šeštadienį 
skautininkai aplankė australų skautų 
Jamboree ir įvairių tautų skautų 
vadovus apdalino lapeliais anglų 
kalboje apie Lietuvą ir Lietuvos 
skautus Kadangi dabar Lietuva yra 
rusų okupuota, todėl lietuviams 
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skautams yra užkirstas kelias 
dalyvauti Tarptautiniame Skautų 
Biure, kurio būstinė randasi Londone. 
Nebūdami to Tarptautinio Biuro 
nariais, lietuviai skautai negali 
dalyvauti Jamboree stovyklose po 
savo vėliava. Mes galime ten 
dalyvauti tik kaip australai ar 
amerikiečiai. Jeigu dabar Lietuvoje 
pavyktų atgaivinti Skautų Sąjungą ir 
ją įregistruoti Tarptautiniame Biure, 
tada ir lietuviai; skautai galėtų visur 
dalyvauti su savo vėliava.

Stovyklos metu, Rajono vado 
rūpesčiu veikė skautiškos veiklos 
parodėlė su nuotraukomis iš VI 
Tautinės stovyklos 1978 metais 
Melbourne ir VII-sios Amerikoje.
Taip pat veikė ir skautiškų reikmenų 
krautuvėlė, kur buvo galima 
apsirūpinti dainorėiiais, knygelėmis ir 
ženkliukais.

Stovyklos metu Rajono vadas fil. v. 
s. Vyt. Vaitkus įteikė L.S.S - gos 
vadovybės paskirtus už nuoširdų 
darbą skautijos labui medalius ir 
žymenis. Stovyklos viršininkei Danai 
Baltutytei buvo įteiktas skaučių 
vadovių Gintaro kursų baigimo 
pažymėjimas. Vilkiukų pastovyklės 
vadovui Povilui Kviecinskui - Ordinas 
Už Nuopelnus. Tėvynės Sūnaus 
žymeniu apdovanoti Petras Šurna, 
Gintaras Šimkus ir Vyt. Antanaitis.

Sausio 8 dieną buvo svečių diena, 
todėl suvažiavo daug svečių ir tėvelių 
pasidžiaugti lietuvišku jaunimu ir 
pasigėrėti jų gražiomis dainomis prie 
laužo.

Sekmadienio pamaldas atlaikė ku
nigas dr. A. Savickis ir kunigas J. 
Petraitis MIC. Per pamaldas gražiai 
giedojo mūsų jaunimas pritariant 
tėveliams ir svečiams. Daugumas 
priėmė šv. Komuniją, šv. Mišių 
skaitymus atliko v. s. Vyt. Neveraus- 
kas ir jaunimas. Po pamaldų buvo 
iškilmingas vėliavų nuleidimas sto
vyklos aikštėje ir vėliavų paradas. Čia 
svečiams, kurių buvo iš Amerikos ir 
Lietuvos, teko gera proga išmėginti 
savo fotoaparatus.
Baigiant vėliavų nuleidimo iškilmes, 

Rajono vadas pareiškė padėką sto
vyklos vadovybei už gražiai pravestą 
programą. Per visą stovyklavimo laiką 
niekas neturėjo kada tinginiauti, 
kadangi visą laiką vyko įvairiausi 
skautiški užsiėmimai ir pamokos. 
Nuoširdi padėka buvo pareikšta vi
soms stovyklos virėjoms ir jų vadovei 
J. Šereiienei. Taip pat nebuvo 
pamiršta padėkoti ir tiekimo skyriaus § 
talkininkams Donatui Dundai ir Vyt. 
Patupui. Padėka ir visiems, kurie 
suprasdami reikalo svarbą, atėjo į 
taiką.

§

§

§

f 
§

§

§

§
§

§

§

§

§

Po vakarienės įvyko Didysis laužas 
su labai įdomia programa.. Labai 
gražiai pasirodė patys jauniausieji su 
s. P. Kviecinsko paruoštu vaizdeliu 
apie Vilniaus įkūrimą "Gedimino 
sapnas”. Neatsiliko ir skautės su 
legenda apie Eglę žalčių karalienę. 
Neblogai pasirodė ir kiti vienetai, o 
dainos - sutartinės dar ilgai skambėjo 
tarp Adelaidės kalnų.

§

§

§

§ 
§ 
§ 
§

Baigiant laužo programą, Rajono 
vadas dar kartą padėkojo Stovyklos 
vadovybei Buvo gražiai įvertintas 
Danutės Baltutytės, jos sesutės 
Anitos, Andriaus Patupo ir Antano 
Pociaus darbas, pravedant stovyklą.

Tautinės stovyklos pamaldų metu kunigas J. Petraitis ir kunigas dr. A.
Savickis. ' Nuotrauka D. Bieri

Padėka kunigui dr. A. Savickiui ir dr. 
Brazaitienei, kurie mokė jaunimą 
lietuviškų dainų. Sunku išvardinti 
visus, kurie prisidėjo, tačiau reikia 
pasidžiaugti, kad Adelaidės lietuviai 
nuoširdžiai prisidėjo prie šios 
stovyklos pasisekimo. Nereikėtų 
pamiršti ir sesių Coxsaičių iš 
Sydnejaus, kurios buvo dažnos laužų 
programų vedėjos. Rajono vadas 
pasidžiaugęs stovyklos pasisekimu, 
pakvietė visus už dviejų metų atvykti

Skaitytojai pasisakb
Gerbiamas redaktoriau,

Mūsų Bendruomenės renginiuose, 
minėjimuose, organizacijų susirinki
muose ir sporto žaidynėse dalyvau
jančių skaičius kas metai mažėja.

Buvau maloniai nustebintas, tokia 
gausybe apsilankiusiųjų praėjusiose 
Lietuvių Dienose Adelaidėje. Nors, 
suprantama, kad tai nebuvo eilinės 
Lietuvių dienos, jas greičiau galima 
laikyti istorinėmis. Tačiau jos , tuo 
pačiu, pareikalavo dar daugiau darbo, 
pastangų, pasišventimo, lėšų planuo
jant jas, ruošiant ir pravedant. Ir visas 
šis didžiulis darbas gulė ant pečių tų, 
kurie buvo pakviesti į komitetus ir 
kuriems daugumoje vadovavo jau 
turintys patirties tokiuose darbuose. 
Grįžau iš Adelaidės parsiveždama 
pakilią nuotaiką ir širdyje išsiveždama 
padėką šventės rengėjams.

Bet..., kaip yra sakoma "šaukštas 
deguto bačką medaus pagadina". 
Turiu galvoje Naujų Metų balių. 
Kalbama, ir berods pačių rengėjų 
neneigiama, kad buvo pranešta jog 
baliuje galės dalyvauti tik 1.500 
tautiečių. Nemanau, kad kam nors iš 
norinčių baliuje dalyvauti, kilo abejo
nių dėl aukštos 28 dolerių bilieto 
kainos. O tai sudaro 42 tūkstančius 
pajamų baliaus rengėjams! Bet už 
tokią kainą tikėtasi ir vakarą praleisti 
atatinkamai padoriai - pasišoksi, 
gausi vakarienę ir N aujus Metus 
sutiksi. Pasirodo, geri norai liko tik 
svajonėmis. Baliui parinkta salė žema, 
be ventiliacijos, tvanku neišpasakytai, 
stalai ir kėdės sustatyti taip, kad 
kartą prasibrovus iki tau skirtos 
vietos, iš ten jau nebeišsikrapštysi. 
Susėdom visi kaip silkės statinėje ir 
sėdim, tik pirštų galus tepajudindami. 
Žvalgomės, apie šokius pamiršk, nuo 
stalo iki aikštelės, atrodo, taip toli.

§ kaip iki horizonto. Mačiau, kaip 
§ daugelis naujai atvykusių tik salės 
§ duris pravėrę ir vidun pažvelgę, 
§ pasuko atgal...net nebandydami įeiti. 
| Kiek pabuvus vienas, kitas, o toliau 
| jau ir desėtkais ropštėsi iš už stalų.

į Rajoninę stovyklą prie Melbourno, 
įvyksiančią po sekančių Lietuvių 
Dienų.

Laužo programa baigta visiems
giedant "Lietuva brangi" ir tradicinę 
"Ateina naktis". Norisi tikėti, kad ši 
gražiai pasisekusi stovykla susitiprins 
ne tik Adelaidės, Vilniaus tunto, bet ir 
visos Australijos lietuvių skautų 
veiklą.

Alb. Pocius

brovėsi link durų ir skubėjo laukan. Tą 
patį padariau ir aš. Pakvietė tokie 
patys, kaip ir aš "eime" girdi, "kartu 
kur nors kitur Naujus Metus atšvęsi- 
me". Išėjome... Naujus Metus pasitikti 
Lietuvių namuose...

Nenoriu kaltinti tų, kurie taip 
puikiai paruošė ir pravedė Lietuvių 
Dienas, bet tie, kurie užsakė šią salę 
mūsų baliui, matomai, tikrai patirties 
neturėjo. Teko girdėti, kad tokių 
"pabėgėlių" suglamžytomis sukniomis 
ir švarkais buvo apie 300. Gaila, kad 
tokioje kamšatyje, net prisibrauti ir 
atsiprašyti išeinančio niekas negalėjo 
ir iki šiol, atorodo, to padaryti 
nesiruošia. Buvusi

Gerbiamas redaktoriau,
Girdėjau, kad Vasario 16 - sios 

proga. Lietuvių namuose ruošiama 
dailininkų paroda. Tačiau nėra skel
biama kur ir pas ką galima kreiptis 
šiuo klausimu. Jeigu galėčiau, tai ir aš 
norėčiau dalyvauti. Mano darbas - 
tapyba aliejiniais dažais. Tapyba 
užsiimu nuo 1978 metų, tris su puse 
metų jos mokiausi pas vietos dailinin
kus.

Parodon norėčiau atvežti keturis 
savo tapybos darbus. Esu jau tris 
kartus dalyvavęs Long Getty High 
School meno parodose.

Su pagarba, O. Jasaitis, Nareen 
Gard. Hostel, 72 - R Yakkalla St., 
Bateau Bay.

Gerbiamas redaktoriau,
Lietuvių Dienos Adelaidėje jau 

nuskubėjo į praeitį, bet įspūdžiai vis 
dar gyvi.

Suvažiavimuose esu dalyvavus daug 
kartų, bet praėjusioji šventė paliko 
gausybę malonių prisiminimų. Nuos
tabiausia buvo matyti trispalves 
plevėsuojančias King William gatvėje.
o visi kultūriniai renginiai bei parodos, 
buvo tikrai susižavėjimą keliantys.

Sveikinu Lietuvių Dienų rengimo 
komitetą už nuveiktą darbą ir linkiu 
jiems daugeriopos sėkmės ateityje.

Z.Z.
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KUNIGO A. SVARINSKO k
KELIONIŲ MARŠRUTAS: f

Į MELBOURNĄ iš Vakarų Vokieti
jos atskrenda "Qantas" lėktuvu į 
Tullmarine aerodromą vasario 10 d., 
penktadienį, 10.20 vai. Melbourne 
išbus 10 dienų.

Į PERTHĄ svečias išskrenda "Aus
tralian Airlines" lėktuvu vasario 22 
dieną, antradienį, 14 vai. ir Perthe bus 
15.45 vai. Rekolekcijos čia bus 
baigiamos trečią Gavėnios sekma
dienį. Perthe išbus 6 dienas.

Į ADELAIDĘ iš Pertho išskrenda 
vasario 28 dieną, antradienį, 12 vai. ir 
Adelaidėn atskris 17.10 vai. Reko
lekcijos Čia bus užbaigtos ketvirtą 
Gavėnios sekmadienį. Svečias Adelai
dėje išbus 10 dienų.

I HOBARTĄ iš Adelaidės per 
Melboumą išskrenda kovo 10 dieną, 
penktadienį, 13 vai. ir į Hobartą 
atvyks 16.45 vai. Čia rekolekcijos St. 
Therese bažnyčioje 24 Hopkins St., 
Moonah, prasidės kovo 11 dieną, 
šeštadienį 8 vai. vakaro ir bus 
užbaigtos sekmadienį 12 vai. Po to 

Kunigas Alfonsas Svarinskas.numatytos suneštinės vaišės parapijos 
salėje. Hobarte svečias išbus 4 dienas.

Į CANBERRA iš Hobarto svečias 
išskrenda kovo 14 dieną, antradienį, 
10.15 vai. Melbourne persės į kitą 
lėktuvą ir Canberroje bus 14.40 vai. 
Canberroje bus dvi dienas ir per tą 
laiką praves rekolekcijas.

Į SYDNEJŲ iš Canberros išskrenda 
kovo 16 dieną, ketvirtadienį, 15.05 
vai. ir atvyks 15.40 vai. Sydnejaus 
rekolekcijos baigiamos Verbų sekma
dienį.

į COOLANGATTĄ iš Sydnejaus 
išskrenda kovo 20 dieną, pirmadienį, 

9.30 vai. ryto ir atvyks 10.40 vai. Iš 
čia Brisbanės lietuviai svečią persiveš 
pas save. Numatytos rekolekcijos.

Iš Coolangatta į SYDNEJŲ išskren
da Didįjį Penktadienį kovo 24 dieną, 
11.10 vai. ir atvyksta 12.25 vai.

Iš Sydnejaus į Frankfurtą išskrenda 
kovo 30 dieną, penktadienį "Qantas" 
kompanijos lėktuvu 15.30 vai.

Pasistenkime šį garbingą svečią 
sutikti iškilmingai ir gausiai dalyvauti 
jo vedamose Gavėnios rekolekcijose.

Kunigas dr. Pr. Dauknys

JAUNIMO KONCERTAS

ADELAIDĖJE
Gruodžio 27 dieną buvo surengtas 

jaunimo koncertas Scott teatre. 
Koncertą atidarė programos pranešė
jas R. Sabeckis pristatydamas P. 
Čelną, kuris pianinu pagrojo "The 
Entertainer".

Po to scenoje pasirodė jaunų 
lietuvaičių būrelis "Sutartinės" iš 
Sydnejaus ir padainavo tris lietuvių 
liaudies dainas. Adelaidiškis J. A. 
Pocius, akompanuojant I. Velgush, 

Scena iš jaunimo spektaklio "Austrą Australis".

pagrojo smuiku, o vėliau pianinu. 
Jaunasis Gintaras Radzivanas iš 
tolimojo Pertho su humoru paskaitė 
ištrauką iš knygos "Nusišypsok".

Mergaitės iš Melbourne V. Mockutė 
ir I. Brovedani pašoko šokį "bandu
tė", pagal D. Antanaitienės choreo
grafiją. Jaunyste ir sidabru spindinti, 
lydima modernios muzikos akompa- 
niamento, pasirodė L. čižauskaitė iš 
Melbourno ir padainavo dvi savos

. - --r -o——— — -y — .

vo ir prisidėjo prie laužų programų, o § įvykdė smarkius puolimus iš oro netoli 
svarbiausiai atnašavo šv. Mišias, kurių § Salang tunelio, jungiančio Afganista

ną su Sovietų Sąjunga. Taip pat buvo 
puolamos kitos vietovės arti plento iš 
Kabulo į Salang tunelį. Sugriauta visa 
eilė kaimų, užmušta šimtai civilinių 
gyventojų. Po bombardavimų likę 
pastatai nušluoti artilerijos.

metu gražiai papasakojo apie skauty- § 
bės ir religijos prasmę, kunigui Juozui ? 
Petraičiui už asistavimą sekmadienio 
pamaldose, Kristinai Brazaitienei, | 
kuri mielai prisidėjo prie stovyklos 
programų vedimo, visiems skautų 
tėveliams, kurie triūsė virtuvėje ir § 
padėjo virėjai, visiems Australijos § 
lietuvių skautų vadovams, kurie § 
ragino vykti skautus į stovyklą Ir net § 
patys juos atgabeno tuo prisidėdami § 
prie stovyklos pasisekimo. >

Dėkojame visiems, kurie rėmė 
stovyklą finansiniai, prie jau skelbtų 
pavardžių jungiame ir Anelės Urnevi- | 
čienės aukojusios 25 dolerius stovyk- 
los reikalams. $ kare.

Šioje stovykloje mūsų jaunieji § 
skautai turėjo progos arčiau susipa- § 
žinti, pakalbėti lietuviškai, pabūti § 
lietuvių jaunimo tarpe ir artimiau | 
susipažinti su skautybės idėjomis.

Tikimės, kad stovyklos laužo ki- 
birkštys neužges stovyklautojų širdy- 
se ir toliau visi vieningai dirbsime i 
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI. $

Visi budėkime!
Tautinės Stovyklos komitetas

Sulaukęs 101 metų amžiaus, sausio 
27 dieną mirė britų lėktuvų konstruk
torius Sir Thomas Sopwith. Jo supro
jektuotas "Sopwith Camel" lėktuvas 
pasižymėjo pirmojo pasaulinio karo 
metu, "Hurricane" tipo lėktuvai 
kovėsi antrąjame pasauliniame kare, 
gi Sopwith statyti bombonešiai "Ha
rrier" buvo naudojami Falklandų

Tibete po širdies priepuolio mirė 
Budistų religinis lyderis Pančen lama, 
svarbumu einąs antruoju po Dalai 
lamos. Kiniečiams okupavus Tibetą, 
Pančen lama pasiliko krašte ir 
taikstėsi prie kiniečių komunistinės 
valdžios, buvo jų naudojamas propa
gandos tikslais. Nors nežiūrint to, 

§ kiniečių "kultūrinės revoliucijos" lai- , 
§ kotarpyje, jis buvo kalinamas apie 
§ dešimtį metų. Išėjęs į laisvę, kartais 
4 pakritikuodavo žiaurius okupacinius
§ metodus Tibete.

Taip, mane likimas namažai pamėtė, §
Daug ilgų kelių apvažiavau.
Ir miriau ne kartą aš iš lėto -
Nu neskirta buvo, nežuvau.

* ' •: • .
Airių Sinn Fein partija prisipažino, '

'‘■i

: h
š̂ .kad jos teroristinė pogrindžio organi- 
| zacija IR A (Airių Respublikos Armi- 
įį, ja) nuo 1987 lapkričio mėnesio "per 
§ klaidą" nužudė 23 asmenis dėl' 
§ sumaišytos tapatybės ar dėl blogai. 

' § suplanuotų atentatų.

Daugel ko matyta, daug kur mano 
būta,
Stepėse žydėjo daug skaisčių gėlių, 
Tik visur ilgėjausi Tėvynės rūtų, 
Tėviškės padangės vakarų tylių.

Boleslovas Mačionis 
Sibiras

• i
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f Ill PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS
PADĖKA

liko K. LimausKas is ayunejaus ir 
trečiuoju Rob iš Canberros. Moterų 
nugalėtoja tapo R. Rupinskaitė iš 
Adelaidės ir antroji A. Miškinytė iš 
Brisbanės.

bilijardas

Šioje sporto šakoje nugalėtoju tapo 
G. Atkinson iš Adelaidės, antroji vieta 
teko D. Kalėdai iš Sydnejaus ir 
trečioji V. Burokui iš Sydnejaus. 
Moterų grupėje nugalėtoja tapo J. 
Vitkūnienė iš Adelaidės, antroji vieta 

•teko B. Jonavičienei iš Adelaidės ir 
trečioji R. Kubilienei iš Adelaidės.

GOLF AS
Golfo čempionu tapo A. Vaskas iš 

Adelaidės, antruoju A. Luscombe iš 
Geelongo ir trečiuoju V. Levickas iš 
Melbourno. Moterų nugalėtoja golfe 
tapo K. Ženk iš Geelongo, antroji 
buvo P. Patupienė iš Pertho ir trečioji 
B. Brazdžionienė iš Geelongo.

Šventės uždarymas

Gruodžio 31 dieną, pasibaigus 
krepšinio rungtynėms tarp lietuvių 
rinktinės ir Adelaidės "All Stars" 
vyrų komandų, įvyko III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių uždarymas.

Skambant maršo garsams, pirmą 
kartų per visų mūsų sporto švenčių 
istoriją, aikštėn sportininkai (žygiavo 
visi bendrai, susimaišę ir pasipuošę 
laimėtais medaliais. Uždaromąjį žodį 
tarė šventės rengimo pirmininkas J. 
Jonavičius. Padėkojęs visiems už . 
gražų ir sportiškų elgesį visos šventės 
metu, jis pranešė, kad IV Pasaulio 
Lietuvių Sporto šventė vyks Lietuvo
je. į susirinkusius sportininkus jaudi
nantį žodį tarė I Sporto Šventės 
Toronte organizatorius Pr. Berneckas, 
paminėdamas, kad 1 Tautinės Olim- 
"Mūsų Pastogė" Nr.5 1989.2.6. pusi. 

pianus, vynuoiuo xooo metais, žaidy
nių ugnis buvo uždegta Kaune ir ji 
neužgeso iki šiol. Ji degė Kanadoje, 
Amerikoje, dabar Australijoje. 
Džiaugsmui išreikšti, neturiu žodžių, 
pasakė jis. Sportininkų iš Lietuvos 
atvykimas pralaužė visus buvusius 
ledus. Mes visi norome būti ir žaisti 
kartu ir tegul niekas nebando mus 
išskirti. Jis paprašė V. Grybauskų 
įteikti šios šventės vadovui J. Jonavi- 
čiui dovanų.

Lietuvos sportininkų vadovas A. 
Poviliūnas, pasveikinęs visus laimėto
jus ir padėkojęs organizatoriams už 
pulkų šventės surengimų, pakvietė 
visus sporto šventės dalyvius dalyvau
ti IV Sporto šventėje Lietuvoje, kas 
buvo palydėta griausmingais ploji
mais. Po A. Poviliūno kalbos, J. 
Jonavičius perdavė jam I - sios Sporto 
šventės Toronte vėliavų, kuri ateityje 
bus nuolatinė pereinamoji Pasaulio 
Lietuvių Sporto švenčių vėliava ir bus 
laikoma pas būslmųjų žaidynių rengė
jus.

Pirmąjai Šiaurės Amerikos krepši
ninkų grupei 1964 metais buvo 
įteiktas bumerangas, jis savo darbų 
atliko - jie vėl grįžo pas mus. ir šį 
kartų, atsisveikinant su Lietuvos 
sportininkais, jiemš buvo įteikti bu
merangai, tuo išreiškiant viltį ir norų, 
kad ir jie turi sugrįžti atgal pas mus.

Uždarymo metu buvo perskaityta 
telegrama,* kuri, visų sportininkų 
vardu, pasiųsta į Lietuvą, šventės 
rengimo pirmininkui J. Jonavičiui 
oficialiai uždarius 111 Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynes. Jos užbaigtos 
Lietuvos Himnu.

SYDNEJUJE
Vasario 16 - ji Sydnejuje bus 
švenčiama vasario 12 dieną.

Džiaugiamės, kad Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės praėjo sėkmingai. 
Gražūs atsiliepimai apie žaidynes, 
mums yra geriausias atpildas už įdėtą 
darbą jas organizuojant. Tačiau 
komitetas vienas pats žaidynių pra
vesti nebūtų pajėgęs. Mums į talką 
atėjo daug puikių žmonių, kurie dirbo 
su entuziazmu ir atsidėjimu. Jų 
išvardinti neįmanoma, todėl tariame 
bendrą nuoširdžią padėką visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
gražiai praėjusių žaidynių organiza
vimo ir pravedimo. Dėkojame:

organizacijoms, institucijoms, klu
bams, sąjungoms, fondams ir pavie
niams rėmėjams suaukojusiems žaidy
nių surengimui reikiamas lėšas.

Sydnejiškiams, melbourniškiams, 
geelongiškiams ir adelaidiškiams ap
gyvendinusiems pas save svečius iš 
užjūrio arba sumokėjusiems už jų 
apgyvendinimą viešbučiuose.

Tiems, kurie Kalėdų dieną rado 
laiko ateiti mums į talką išvežioti 
atvykusius svečius.

Renginių komiteto nariams ir 
narėms, kurie dviejų metų bėgyje 
pietų gaminimu Lietuvių namuose, 
sutelkė virš 5000 dolerių, paruošė 
užkandą atvykusioms svečiams Lietu
vių namuose Kalėdų dieną ir surengė 
priėmimo vaišes Katalikų Centro 
salėje gruodžio 26 dieną.

Atskirų žaidynių varžybų vado
vams, pareigūnams ir talkininkams bei 
"Apollo" ir "Forestville" salių tarny
boms.

Asmenims atėjusiems mums talkon 
specifiniuose reikaluose, liečiančiuo
se vėliavas, medalius, muziką, plaka
tus ir kitą su žaidynėmis surištą
pagalbą. J. Jonavičius pirmininkas
•» -3K- «• «• «• «• «• «• «• -3K- •» •»> « «• •» » ** «• •»> «•

Lietuvos, Amerikos ir Australijos 
sporto vadovų nutarimai

šiame istoriniame posėdyje dalyva
vo: Lietuvos Kūno Kultūros ir Sporto 
Komiteto pirmasis pavaduotojas ir 
Lietuvos Olimpinio Komiteto prezi
dentas Arturas Poviliūnas, Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 

ir Sporto Sąjungos vicepirmininkas 
Rimgaudas Dirvenis ir vaidybos narys 
Vytautas Grybauskas, Kanados lietu
vių sporto vadovybės atstovas Pranas 
Berneckas, Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
pirmininkas Jurgis Jonavičius ir spau
dos atstovas Antanas Laukaitis iš 
Australijos.

Posėdyje, kuriam pirmininkavo J. 
Jonavičius, buvo nutarta:

1. IV Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes pavesti surengti Lietuvai.

2. I Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių vėliava stelbiama nuolatine

Pasaulio lietuvių sporto vadovybių posėdžio dalyviai, iš dešinės: P. Berneckas 
iš Kanados, Lietuvos Olimpinio komiteto prezidentas A. Poviliūnas, sporto 
žaidynių Adelaidėje org, komiteto pirmininkas J. Jonavičius, ŠALPAS narys iš 
Amerikos V. Grybauskas, ŠALFAS vicepirmininkas iš Amerikos R. Dirvonis, 
Australijos spaudos atstovas A. Laukaitis.

ALFAS klubų atstovų susirinkimas 
šiame posėdyje, kuriam pirmininką- dalyvavo : A. Poviliūnas - Lietuvos

vo ALFAS pirmininkas J. Jonavičius, , Nukelta į 7 pusi.

Žiūrovams, kurie savo gausiu apsi
lankymu į žaidynes, suteikė joms tokią 
puikią atmosferą.

"Mūsų Pastogei", "Tėviškės Ai
dams", "Adelaidės Lietuvių Ži
nioms", "Šventadienio Balsui" ir 
Adelaidės lietuvių radijo vadovybei 
už žaidynes liečiančios informacijos, 
padėkų ir kitos medžiagos skelbimą.

Jeigu buvo daleistos klaidos ar kiti 
trūkumai, tai įvyko todėl, kad tokio, 
iki šiol pas mus nebuvusio dydžio, 
renginyje, net ir geriausius norus 
turint, nėra lengva išvengti klaidos. 
Už visa tai visų atsiprašome.

- A U K O S -
Lietuvos sportininkų grupę parė

mė:
200 dolerių - Adelaidės Lietuvių 

Sąjunga, po 100 dolerių - A. Chorny - 
Linkuvienė, J. ir J. Pauliukevičiai, po , 
60 dolerių - F. Lange - Gerdauskienė, 
E. Kurauskas, po 50 dolerių - B. 
Launikaitienė, L. ir E. Staugai, J. 
Cibulskis, D. Gordon - Pyragiūtė, 
Isolda Poželaitė - Davis, 30 dolerių - 
S. Mulvinskas, po 20 dolerių - J. 
Rapševičius, P. Snarskis, I. ir R. 
Beinoravičiai, F. ir J. Beinoravičiai, P. 
Bielskis, I. Taųnys, F. Adamonis, L. 
Paišiūnas, N. Balsevičius, L. ir J. 
Bočiuliai, J. Abukevičius, V. Ratkevi
čius, K. Cieminis, po 10 dolerių - J. 
Petraitis, V. Vasiliauskas, K. Alseika, 
P. Marčinskas, V. Janulis, A. Pečiulis, 
V. Stalba, Z. Vabolienė, po 4 dolerius 
- J. Aleksandravičius, O. ir A. 
Mačiukai.

Visiems Lietuvos sportininkų rė
mėjams nuoširdžiai dėkojame.

pereinamąja Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių vėliava ir todėl ji yra 
perduodama Lietuvos delegacijai, 
rengiančios šalies atstovams.

3. Kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą su prašymu, 
kad į ją būtų įjungtas narys sporto 
reikalams.

4. Priimti Lietuvos atstovo A. 
Poviliūno pasiūlymą, 1990 metais 
Dainų Šventės metu Lietuvoje, su
šaukti pasaulio sporto vadovybių 
suvažiavimą, kurio metu būtų aptar
tos ir nustatytos gairės viso sportinio 
gyvenimo ir darbo ateičiai.

5. Posėdyje buvo išreikšta vieninga 
nuomonė, kad IV Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynės turėtų būti surengtos 
galimai anksčiau, jei tai įmanoma^ jau 
1991 metais.
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ALFAS klubų atstovų susirinkimas

Atkelta iš 6 pust
atstovas. V. Grybauskas - Šiaurės 
Amerikos sporto sąjungos atstovas. A. 
Laukaitis Sydnejaus "Kovo " atsto
vas, J. Paškevičius Hobarto "Perkūno" 
atstovas. P. Aras Melbourne "Varpo" 
atstovas, L. Bungarda, G. Valaitienė 
ir M. Volodkienė Geelongo "Vyčio" 
atstovai. R. Pocius Adelaidės "Vyčio" 
atstovas. Buvo nutarta:

1. Palikti esamą ALFAS metini 
mokestį 30 dolerių.

2. I būsimą jubiliejinę keturias
dešimtąją sporto šventę 1990 metais 
Melbourne pakviesti maždaug po 20

SVEIKINU K O VI E ČI US

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 
III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynė
se ne tik gausiai dalyvavo, bet 
parsivežė ir laimėjimų. Mūsų jauniai 
krepšininkai šiose žaidynėse laimėjo 
trečią vietą kartu parsiveždami 
bronzos medalį, šiam laimėjimui 
pasiekti daug dienų darbo įdėjo 
jaunųjų koviečių treneris P. Gustaf
son ir jo žmona Snaigė, kuri be to 
moterų krepšinio komandoje buvo 
visai netoli nuo medalio laimėjimo.

Australijos vyrų rinktinė,vadovau
jama P. Andriejūno. buvo stipriais 
priešais svečiams. Negaliu pamiršti ir 
plaukimo, kuriame jauniai Dainelė ir 
Viktoras šliteriai abu parsivežė virš

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

Gruodžio 18 dieną Sydnejaus sa
vaitgalio mokykla atšventė savo 
mokslo metų pabaigtuves, ši šventė 
prasidėjo Lidcombe bažnyčioje lietu
viškųjų pamaldų metu, kurias laikė ir 
šios dienos šventei skirtą pamokslą 
pasakė mokyklos globėjas prelatas P. 
Butkus. Pamaldų metu . mokyklos 
choras labai gražiai pagiedojo ketu
rias giesmes ir chorui giedant "Tėve 
mūsų" šią maldą išreiškė specialiai 
tam pritaikytu šokiu.

Savaitgalio mokyklos užbaigimo šventės metu iš kairės: G. Karpuškaitė, J. 
Ankutė, mokyklos vedėja J. Šliterienė, D. Šliterytė, J. Biretaitė, J. Karpuška, 
V. Šliteris, A. Didžiūnaitė, mokytoja V. Karpuškienė, E. Šliogerytė ir D. 
Biretas. Dirigentė A. Šliterytė - Markowskey.

Po pamaldų iškilmingoji uždarymo 
dalis vyko bažnyčios parapijos salėje į 
kurią susirinko gana didelis skaičius 
Žmonių. Atidarymo žodį tarus mokyk
los vedėjai J. Šliterienei, pati jauniau
sia mokinė C. Biretaitė paskaitė 
eilėraštį D. Šliterytei, E. Šliogerytei, 
A. Dičiūnaitei, J. Biretaitei, J. 
Karpuškaitei, J. Ankutei pritariant 
dainomis, gitara akompanavo A. 
Šliterytė - Markowskey

Pasibaigus gražioms mergaičių dai
noms, negalėjo nusileisti ir berniukai. 
J. Karpuška, V. Šliteris, D. Biretas, 
padedant S. Karpuškai vyresniajam ir 
G. Karpuškaitei, padainavo ir suvaidi
no nedidelį lėlių spektaklį.

sportininkų iš Lietuvos ir Šiaurės 
Amerikos, šventėje dalyvauti svečių 
teisėmis (be konkurencijos) ir tuo 
patvirtinti, kad šią šventę rengs 
Melboumo "Varpas".

3. Švenčių dalyvių mokestis pake
liamas iki 10 dolerių asmeniui. 
Pakėlimas galioja nuo 1989 metų 
sporto šventės Hobarte.

Posėdyje dalyvavę Lietuvos ir 
Šiaurės Amerikos atstovai, pasveikinę 
visus klubų vadovus, palinkėjo geriau
sios sėkmės Australijos lietuviams 
sportininkams. Antanas Laukaitis 

pustuzinio medalių, nuo jų neatsiliko 
ir Markus, Audrė ir Rasa Venclovai. 
Reikia pripažinti, kad visose sporto 
šakose "Kovo" sportininkai Sydnejų 
reprezentavo be priekaištų.

Taip pat kreipiuosi į visus "Kovo" 
sportininkus, ypatingai jaunimą, orga
nizuotai dalyvauti ir Lietuvos nepri
klausomybės šventėje, kuri Sydnejuje 
įvyks vasario 12 dieną, sekmadienį, 
pradedant ją pamaldomis, o vėliau 
minėjimu. Parodykime, kad atbundant 
Lietuvos laisvei, mes atbundame 
lietuvybėje.

E. Lašaitis
Sporto klubo "Kovas" pirmininkas

Po bendrų mergaičių ir berniukų 
pasirodymų, savo dainavimo ir vaidy
bos talentus scenoje parodė visi šios 
mokyklos mokiniai suvaidindami sce
noje net ir operetę "Lietuvos šalelėj".

Pasidžiaugus mokinių meniniais su
gebėjimais, svečiasms buvo parodytas 
vaidinimas "Rašinys", kuriame vaiz
duojama kaip ruošiamos pamokos ir 
kvartetas iš D. Bireto, D. Šliterytės, 
A. Dičiūnaitės ir E. Šliogerytės atliko 
keletą dainų.

Mokyklos užbaigimo ir atsisveikini
mo kalbas, jautriai su padėkos 
žodžiais mokytojams, tėvams ir glo
bėjams, tarė buvusieji kvarteto daini
ninkai. Mokyklos mokiniams sušokus 
dar porą tautinių šokių ir chorui 
sudainavus dar dvi dainas, A. Šliterytė 
pakvietė paskutines dainas " Atskrend 
sakalėlis" ir "Auga sode klevelis" 
padainuoti kartu ir visus svečius. Tai 
pavyko visiems nepaprastai gražiai ir 
pakiliai.

Programai pasibaigus padėkos žo
džius mokytojams, įteikiant jiems ir 
dovanų, tarė prelatas P. Butkus ir, 
Tėvų komiteto vardu, D. Ankienė. 
Metų bėgyje su vaikais dirbo J.

Šliterienė, V. Šliogeris, K. Atikus ir V. 
Karpuškienė. Mokinius, baigus mo
kyklą, pasveikino Sydnejaus Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės pirmininkas 
A. Giniūnas, įteikdamas jiems pinigi
nes dovanas. Savo tėvo C. Liutiko 
prisiminimui, jo duktė N. Liutikaitė 
piniginę dovaną įteikė visiems mokyk
los mokiniams.

Oficialus mokyklos užbaigimas bu
vo baigtas visiems giedant Lietuvos 
Himną.

Visa šios dienos programa buvo 
tikrai labai graži, palikusi nepamirš
tamą įspūdį, matant to didelio 
mokytojų įdėto darbo puikius vaisius. 
Gaila tik, kad mokinių skaičius 
nebuvo didelis. Reikia tikėti, kad ir 
šiais metais buvę mokytojai, vadovau
jami taip energingos ir pasišventusios 
savo darbui vedėjos, taip reikalingą ir 
svarbų darbą tęs toliau Sydnejaus 
savaitgalio mokykloje, o tėvai, ypa
tingai mažųjų vaikų, ras laiko ir noro 
juos įtraukti į lietuviškojo mokslo 
darbą.

Visa šventė baigėsi prie užkandžių 
ir kavos, kuriuos paruošė nuoširdus 
mokyklos draugas V. Šliteris.

Antanas Laukaitis

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
GARBINGAS VAIZDAS 

štai koks garbingas bus vaizdas 
naujosios gadynės, kuomet ji bus pilnai 
įsteigta! Permainos nuo vienos gady
nės į kitą būdavo atsižymėjusios ir 
prakilnios; tačiau šita permaina bus 
žymesnė už visas pirmesniąsias.

Nestebėtina, kad tokios žinios apie 
visos žmonijos sugrįžimą pas Dievą su 
gyriaus giesmėmis ir amžina links
mybe vainikuojant jų galvas, kai 
kuriems gali atrodyti per gera tikėti; 
mes tačiau žinome, kad Tas, kuris 
pažadėjo, gali įvykdyti visus savo 
geruosius nutarimus. Nors atrodo kad 
skausmai ir vaitojimas yra beveik 
neatskiriami sujungti su mūsų esybė
mis, tačiau tuomet skausmas ir 
vaitojimas bėgs šalin; nors verkimas, 
apsivilkimas maišais ir apibarstymas 
pelenais nusitęsė per ilgąją nuodėmės 
ir mirties viešpatavimo naktį, tačiau 
su Tūkstantmetiniu rytu ateina links
mybė, kuomet visos ašaros bus 
nušluostytos nuo visų veidų ir 
suteikta džiaugsmo vieton pelenų bei 
linksmybės aliejaus vieton nuliūdimo.
JO KARALYSTĖS PASIDIDINIMAS

Dievo Karalystė, įvairiose jos 
dalyse ir skyriuose, didinsis ir platinsis 
lygiai kaip ir žemiškos valdžios, kol iš 
jos pasidarys "didelis kalnas (kara
lystė), kuris pripildys visą žemę." 
(Dan.2:35) Pavyzdžiui galime imti 
Didžiosios Britanijos karalystę, kuri

Mylį tiesą, literatūrą gausite 
kas, 336 Gregory Terrace,
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REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

F O N D Ą
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

Australijos lietuvių Fondo Valdyba

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC I
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051 i

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: j
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic 3051 i

’’DAINOS" CHORE

Šiais metais pirmoji choro " Daina" 
repeticija įvyks vasario mėnesio 10 
dieną, penktadienį, 7.30 vai. vakaro. 
Visų choristų dalyvavimas yra būti
nas. Kviečiame praeityje chore dai
navusius ir taip pat norinčius chore 
dainuoti naujus choristus įsijungti į 
dainuojančių gretas, kad daug metų 
lietuviška daina svečioje šalyje skam
bėjusi nenutiltų. Laukiame visų!

šia proga reiškiame padėką visiems 
mus priėmusiems. Pereitų metų meti
nio choro koncerto proga, chorui 
aukojo: po 100 dolerių - Sydnejaus 
Apylinkės valdyba ir buvusioji pirmoji 
choro seniūnė 0. Grosienė, po 20 
dolerių - T. ir B. Amber, J. A. Jūragis, 
B. ir M. Pavasariai iš Qld., Toowoomba 
dalyvavę koncerte ir 4 dolerius - J. 
Jacevičius. Šv. Kalėdų mišių metu 
pravestoje rinkliavoje chorui paremti 
atskiru voku 20 dolerių aukojo J. 
Černiauskas ir mišių dalyvių auka 
350,18 dolerių.

Gerbiamiems kunigams ir aukoju
siems nuoširdžiai dėkojame.

Choras "Daina"

pirmiausiai susidaro iš karališkosios 
šeimynos; po to valdžioje dalyvauja 
seimas ir kiti valdininkai; dar plates
nėje prasmėje prie tos valdžios priguli 
kiekvienas pilietis ir kiekvienas 
kareivis, kuris yra prisiekęs būti 
ištikimas tai karalystei; ir dar galima 
sakyti, kad prie' jos priklauso visi 
nugalėtieji Indijos ir kitų kraštų 
piliečiai, kurie nėra griežtai priešingi 
tos viešpatystės įstatymams.

Taip pat yra ir su Dievo Karalyste. 
Pirmiausiai ji yra Tėvo Karalystė, 
turinti valdžios ant visų (Mato 13:43; 
26:29); tačiau Tėvui patiko pasiūlyti 
viešpatavimą per tūkstantį metų savo 
Atstovui arba Vietininkui-Kristui ir 
Jo sužiedotlnei,-išaukštintiems į die
višką prigimtį ir didenybę, kad 
valdytų ir naikintų pikta ir keltų 
aukštyn visus, kurie pilnai susitaikys 
su Tėvu, priimdami Jo Naujosios 
Sandoros sąlygas. Antroje prasmėje 
toje valdžioje dalyvaus žemės "kuni
gaikščiai" arba tarnai, krie bus 
matomais atstovais tarp žmonių. Dar 
platesnėje prasmėje prie šitos Kara
lystės priklausys visi žydai ir pagonįs, 
kurie, pastebėję jos įsikūrimą, parodys 
savo ištikimumą ir pasidavimą jai. 
Plačiausioje prasmėje prie jos priklau
sys visi pavaldiniai, kurie bus paklus
nūs jos įstatymams; visi kiti gi bus 
sunaikinti. - Ap. Darb. 3:23; Apr., 
11:18. Tęsinys. •

veltui Rašykite: P. Bačins- 
irisbane City 4000.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

J. Kirša Vic $ 50
K. Rašinskas Vic. $ 20
B. Leitonas Vic. 5 15
B. Vilkienė NSW $ 10
A. ir. L. Čeičiai NSW $ 15
J. Putvinas NSW $ 5
P. Darius ACT $ 5
A. Brunkienė N.S.W. $ 5
V. Jasiūnienė N.S.W. $ 5
Juozas Ramanauskas N.S.W. $ 25
III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių org. komitetas $ 50
I. Budrys Vic. $ 10
J. Šeštokas Vic. $ 15
J. Gružauskas Vic. $ 10
P. Stripeikis Vic. $ 5
L. Venslovas A.C.TS 5
S. Sagatys Qld. $ 15
Jonas Fedar Qld. $ 5
A. Viknius Tasm. $ 25

CANBERROJE
Lietuvos Nepriklausomybės diena 

Vasario 16—ji bus minima sekmadienį, 
vasario 19 dieną, šventė prasidės 
iškilmingomis pamaldomis St. Mary 
bažnyčioje, Braddon 11.30 valandą.

Po pamaldų, 1 valandą po pietų, 
Lietuvių namuose minėjimas. įdomią 
paskaitą skaitys, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, žurnalistas Tony Wright.

Canberros Apylinkės valdyba

ADELAIDĖJE
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 

- Vasario 16-oji bus minima sekma
dienį, vasario 19 dieną, sekančia 
tvarka:

Vėliavų pakėlimas: Lietuvių na
muose 10.30 valandą, Lietuvių Kata
likų Centre 10.45 valandą.

Pamaldos: šv. Kazimiero bažnyčio
je 11 valandą. Oraganizacijos daly
vauja su vėliavomis.

Minėjimas: Lietuvių namuose 13.30 
valandą.

Vėliavų nuleidimas: Lietuvių na
muose po minėjimo. Praveda L.K.V.S. 
"Ramovė".

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti šioje šventėje.

A LB Adelaidės Apylinkės 
valdyba

Melbourno "Dainos Sambūris" maloniai kviečia visus į Užgavėnių

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

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

DAINOS SAMBŪRIS

SYDNEJUJE
Lietuvos Nepriklausomybės šventę 

Vasario 16-ją minėsime sekmadienį, 
vasario 12 dieną.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo
mis šv. Joachims bažnyčioje, Lidcom- 
be, 11.30 valandą. Oraganizacijos 
kviečiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

Lietuvių namuose Bankstowne, 2.30 
valandą įvyks iškilmingas minėjimas. 
Paskaitą skaitys buvęs sąžinės kalinys 
dr. A. Statkevičius. Minėjimo progra
mą atliks jaunimas ir choras "Daina".

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga, Sydnejaus radijo stotis 2 MBS - 
FM transliuos per FM 102.5 mega
hertz laidą, programą skirtą lietu
viams ir visiems imigrantams, vasario 
10 dieną, penktadienį, 8 valandą 
vakare.

Kviečiame visus tautiečius pasi
klausyti programos ir savo įvertinimą 
- komentarus perduoti stočiai telefo
nu 4394777.

Programą paruošė dr. Rūta Kava
liauskaitė.

"SKAUTŲ AIDO" 
PRENUMERATORIAMS

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

Taip pat priimamos "Skautų Aidų" 
skolos ir aukos.

Sydnejaus Skautų Židinys

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo Ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
švietimo Ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis, jaunuolė gali baigti austra
lišką gimnaziją su lietuvių kalbos 
pažymiu. Taip pat kiekvienas mokinys 
turi progos giliau susipažinti klasėje 
su lietuvių tautos kultūra ir istorija.

Priimami ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 4 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Strathfield Girls 
High School, Albert Rd., Strathfield,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414 :

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;!

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais Įdubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

Lietuvos Nepriklausomybės šventę Vasario 16 - ją minėsime 
sekmadienį, vasario 12 dieną.

Vasario 12 dieną, sekmadienį, 2.30 valandą po pietą įvyks 
iškilmingas minėjimas. Paskaitą skaitys buvęs sąžinės kalinys dr. A. 
Statkevičius. Minėjimo programą atliks jaunimas ir choras "Daina".

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

9-11 vai. ryto.
Mokslas prasideda vasario 11 d., 

šeštadienį, 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktų metų studentams mokslas 

prasideda vasario 4 dieną.
Informaciją gausite skambindami 

telefonu 3321471.
A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių Kursų vedėja

MELBOURNE
Lietuvos Nepriklausomybės šventę 

minėsime vasario 19 dieną, sekmadie
nį.

Minėjimas prasidės 12 valandą 
iškilmingomis pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. Organi
zacijų nariai kviečiami pamaldose 
dalyvauti uniformuotai ir su savo 
vėliavomis.

Speciali šventinė programa per 
radijo stotį 3 EA bus perduodama 11 
valandą ryte.

Minėjimo aktas ir po to meninė 
programa prasidės 2.30 vai. Melbour
ne Lietuvių namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne.

Visi lietuviai ir jų svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Malbourno Apylinkės valdyba

PADĖKA

Nauju jų Metų baliaus šeimininkei 
Elenai Korsakaitei ir jos padėjėjoms 
bei padėjėjams už suruoštas puikias 
vaišes esame labai dėkingi.

Taip pat reiškiame nuoširdžią 
padėką Juozui Kvietelaičiui, Eddy 
Szęntimry, Genučiui Žvinakiui ir 
Stasiui Erminui prisidėjusiems prie 
bailaus suruošimo bei užbaigimo. Ačiū 
visiems!

Melbourno Apylinkės valdyba

Kvieči ame
Australijos Jaunimo Sąjunga rodys 

videojuostą "Lietuvos vėliavos pakė
limas Vilniuje ir Kaune." Filmas bus 
rodomas Lietuvių namuose, vasario 12 
dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų.' 

Petras Kružas
A.L.J.S. pirmininkas

HOBARTE
Antradienį, vasario 7 dieną į 

Hobartą atvyksta dr. Algirdas Stat
kevičius.

Trečiadienį, vasario mėn. 8 dieną jis 
susitiks su Kalinių Bičiulių Draugijos 
nariais bei rėmėjais Hobarto universi
tete. Ši draugija pakvietė dr. A. 
Statkevičių apsilankyti Hobarte ir 
apmoka jo kelionės išlaidas. A. ir P. 
Taškūnai globos dr. A. Statkevičių jo 
viešėjimo Hobarte dienomis.

Ketvirtadienį, vasario 9 dieną 
numatytas susitikimas su Hobarto 
Apylinkės lietuviais. Moterų komite
tas paruoš užkandžius ir kavutę, 
kainuos 5 doleriai asmeniui, gėrimus 
bus galima nusipirkti vietoje.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
apsilankyti ir susitikti su dr. Algirdu 
Statkevičium, kuris yra daug iškentė
jęs kalėjimuose ir specialiose psi
chiatrinėse ligoninėse, o dabar yra 
Lietuvos Laisvės Lygos narys ir jos 
atstovas užsienyje.

Vasario 16 - sios, Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo dieną minė
sime šeštadienį, vasario 18 dieną, 7 
valandą vakare H. ir B. Šikšnių 
patalpoje, 43 Easton Av., Moonah 
West.

Po minėjimo - užkandžiai ir 
pasilinksminimas.

Hobarto Apylinkės valdyba
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