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VASARIO 16—JĄ MININT

Mums brangios šventės, Vasario 16 - tosios dienos proga, sveikiname 
Australijos ir viso pasaulio lietuvius linkėdami asmeniškos sėkmės jūsų 
darbuose ir didesnio visų mūsų ryžto Lietuvos nepriklausomybės atstatymui.

1918 metų vasario 16 - tą dieną pasėta sėkla, kaip želmenys nutirpus 
žiemos sniegui, išleido Lietuvai nepriklausomybės reikalaujančius daigus. 
Minios mūsų brolių ir sesių, lyg šviežio oro ištroškę, pasipylė Vilniaus, Kauno 
ir kitų Lietuvos miestų gatvėmis, skelbdamos tautos atgimimą, reikalaudamos 
teisės patiems lietuviams tvarkyti savo krašto politini, kultūrini ir ekonomini 
gyvenimą. Vieningas lietuvių tautos šauksmas dalinai buvo išgirstas ir 
šiandien jau plevėsuoja mūsų trispalvė Gedimino pilyje, laisvai giedamas 
tautos himnas, lietuvių kalba grįžo i jai prideramą vietą - tapo Lietuvos 
valstybine kalba.

Mes, gyvenantieji už Lietuvos ribų, turime remti mūsų brolių ir sesių 
tolimesnes pastangas pilnam Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. Būkime 
vieningi! Nežiūrėdami savų, skirtingų nuomonių, junkimės kartu su visa 
bendruomene. Skelbkime ir rodykime pasauliui mūsų tėvynei Lietuvai uždėtas 
okupacijos grandines. Apgalvotai remkime Lietuvos laisvinimo darbą. Gausiai 
dalyvaukime Vasario 16 - tosios dienos minėjimuose. Šios šventės proga, savo 
auka paremkime lietuvių bendruomenės pastangas - telkti pagalbą Lietuvai.

Tegul Vasalo 16 - toji mums primena, kad mes turime teisę ir teisėtai 
reikalaujame nepriklausomybės Lietuvai, laisvės savo tautai!

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba
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Broliai! Iškeikime trispalves vė
liavas! Atgaivinkime sustiprintais Tė
vynės meilės jausmais savo širdis! 
Tegu gyvena šiandien mūsų širdyse 
Lietuva. Visa jos istorija, visa jos 
garbė, visas jos už laisvę pralietas 
brolių kraujas, visi patirti jos pralai- 
mėjimai ir skriaudos. Ir dabar atsigau
nančioje tautoje pražydusi laisvės 
vilties gėlelė...
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Broliai! Dvasia priartėkime prie 
Lietuvos. Priartėkime glaudžiai. Leis
kime savo širdims plakti kartu su 
tėvynėje gyvenančių lietuvių širdi
mis. Tuo pačiu taktu. Tuo pačiu ryžtu. 
Ta pačia valia. Uždekime savo 
sąmonę viena galinga mintimi: Lietu
va! Lietuva! Lietuva! Laisvė! Laisvė! 
Laisvė!
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Istorinė. Pirmoji. Naujosios Lie
tuvos valstybės gimtadienis. Ką 
galime mes padovanoti mūsų tautai 
jos valstybiniame gimtadienyje? Ką 
dabar jai galime padovanoti mes, 
gyvenantieji po svetimu dangum, 
tūkstančius kilometrų nuo jos nutolę, 
panardinti šio krašto kultūron ir 
gerovėn?

Mes galime mūsų tėvynei dova
noti atnaujintą savo meilę ir tos 
meilės pažadintus patriotinius darbus.

Kokia kukli moderniosios XX 
amžiaus Lietuvos valstybės pradžia. 
Vilnius. 1918 metų Vasario 16 diena. 
Lietuvos Taryba - dvidešimt tautos 
išrinktų vyrų. Dvidešimt drąsių, 
ryžtingų širdžių. Politiškai stovi 
tarytum ant gryno lauko. Tauta 
valstybiškai neorganizuota, jokios 
karinės jėgos. Kraštas okupuotas. 
Kiekvienas žingsnis priklauso nuo 
vokiečių žandarų malonės. Kiekvie
nas politinis užsimojimas blokuojamas 
vokiečių vyriausios karo vadovybės.

Ir štai tokiu laiku ir tokiose 
apystovose Lietuvos Taryba skelbia 
"...atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis."

Tas raštas sudrebino, sukėlė ir 
uždegė tautą. Vedė viena mintis, 
vykdė viena valia - Lietuva! Lietuva! 
Lietuva! Laisvė! Laisvė! Laisvė! Ir 
tas raštas tapo mūsų Laisvės Įstatymu 
visiems laikams. Ir stojosi nepriklau
soma Lietuva, ir buvo laisvė visiems, 
ir buvo kūrybingas darbščių žmonių 
gyvenimas. Lietuvos vardas buvo 
gerbiamas visoje Europoje ir visame 
pasaulyje.

Ką padovanosime, broliai, mūsų 
Tėvynei jos laisvės gimtadienyje? 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Daug Vasario Šešioliktųjų, 
skausmingų, pažemintų komunistinės 
Rusijos vergijoje. Visa raudonosios 
imperijos galybė ir klastingumas buvo 
sukaupti tam vienam tikslui, kad 
Lietuvoje Vasario Šešioliktosios idė
jos ir atsiminimai būtų ištrinti iš 
lietuvio sąmonės. Tautinės ir religinės 
dvasios pasireiškimai buvo temdomi, 
tautos švenčiausios tradicijos už
gniaužtos. Raudonarmiečiai, šnipų 
gaujos, visais komunikacijos keliais 
plūstanti begėdiško melo ir propagan
dos srovė, sukomunistintos mokslo 
įstaigos, visokie "sielos inžinieriai", 
"naujo tarybinio žmogaus" auklėtojai 
ir kitokios rusiškos bjaurasties gamin
tojai, visą tautinį gyvenimą paraiyža- 
vusi komunistinė krašto administraci
ja užčiaupė tautai lūpas, žudė ir vergė 
kūną, kankino dvasią, teroru klupdė 
prieš komunizmo stabus, apiplėšę ir 
įbauginę lietuvių tautą, pavertė ją
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baudžiaunininkų mase, nedrįstančia 
pakelti galvos.

Vai, kad augtų mano lūpose 
žodžiai, pralenkiantys kalbos galią! 
Gal sugebėčiau parodyti Lietuvos 
žaizdas. Jos sūnų ir dukterų kraują ir 
ašaras, gyvybės aukas, skriaudas ir 
pažeminimą, iškentėtą beveik per 
penkiasdešimt metų.

Užmiršo Lietuvos žmonių kan
kintojai, kad pats Dievas įdiegė į 
žmogaus širdį laisvės troškimą. Laisvė 
- žmogaus prigimtoji teisė. Kol 
žmogus bus gyvas, tol laisvės troški
mas liepsnos jo širdyje. Lietuva! 
Lietuva! Lietuva! Laisvė! Laisvė! 
Laisvė!
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Viltingoji. Šiemetinė. Rusijoje 
paskelbus persitvarkymo reformas, ir 
Lietuvoje buvo pajudinta komunistų 
valdininkija. Užkietėjusių stalinistų 
gretose kilo svyravimas ir sąmyšis. O 
tikrieji lietuviai staiga nugalėjo baimę 
ir, pasinaudodami dinozaurų rikiuotės 
pairimu, pareikalavo tikrų permainų. 
Iš beteisiškos padėties išsivadavimo 

troškimas išsiveržė nebesulaikomas. 
Masinės demonstracijos parodė, kad 
tautos valia gyva. Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdis pradėjo kalbėti tautos 
vardu ir atstovauti tautai. Lietuvos 
komunistinė valdžia, nesėkmingai pa
bandžiusi daužyti demonstrantams 
galvas, konfrontacijos vengė ir lyg 
atsitraukimo manevrą, lyg bandymą 
plaukti su pakilusia atsinaujinimo 
banga oficialiai šį tą tautai leido, šį tą 
tikintiesiems grąžino. Visi mes žinome 
ką. Bet tautai laisvės negrąžino ir 
tautos Sąjūdžiui spendžia visokias 
žabangas. Tie leidimai ir grąžinimai 
neduoda komunistams teisės skelbtis 
tautos geradariais, nes leido ir 
grąžino tik tai, ką neteisėtai okupa
cijos pradžioje buvo išplėšę, ką buvo 
uždraudę, ką persekiojo. Tai tik maži 
padarytų skriaudų atitaisymai.

Šiais metais Vasario Šešioliktoji 
bus viešai švenčiama ir Lietuvoje. Bus 
švenčiama kaip istorinio fakto pami
nėjimas, o ne kaip valstybinio sava-
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rankiškumo ženklas. Sveikiname VA
SARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS šventės 
sugrąžinimą į Lietuvos viešąjį gyveni
mą. Sveikiname visus kovotojus už 
tautos teises Lietuvoje. Sveikiname 
visus kilnios dvasios žmones, pasiry
žusius atgaivinti Lietuvoje dorą, 
blaivumą, sąžiningumą, gerumą, tiesą, 
teisingumą ir pagarbą žmogui. Sveiki
name tuos, kurie stengiasi atkurti 
viską, kas buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Mūsų linkėjimai, mūsų 
mintys su jumis. Mes žinome, koks 
sunkus bus jūsų kelias. Nelengvas 
buvo ir Lietuvos Tarybos darbas 1918 
metais, siekiant tautai nepriklauso
mybės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOS
TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS

Dėl Vasario 16 - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paskelbimo tautine 
švente

Atsižvelgdamas į Respublikos gyventojų, darbo kolektyvų, visuomeninių 
organizacijų, kūrybinlųsąjungų pasiūlymus, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas nutaria:

Vasario 16 - ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - paskelbti tautine 
švente.

Ryšium su tuo pavesti Lietuvos Ministrų Tarybai išspręsti darbo laiko 
sureguliavimo klausimus.

Lietuvos. Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas
V. Astrauskas

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo sekretorius
J. Gureckas

Vilnius, 1989 m. sausio 25 d.
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Vasario 16 - ios proga, džiaugdamiesi mūsų tėvynainių nauju atsiekimu, 
Australijos lietuvių vardu, Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba išsiuntė sveikinimą Lietuvai, per Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

REIKIA SOCIALINIO TEISINGUMO

Gyvename šalyje, kuri patyrė 
stalinizmą ir stagnaciją. Spalio revo
liucijos siekiai virto popierinėmis 
deklaracijomis. Demagogija apie 
"darbininkų valdžią" jau nieko nepa
tenkina, nes patys darbininkai ir 
toliau skursta, jų teisių niekas negina. 
Profesinės sąjungos virto administra
cijos priedėliu. Nemažiau sunki padė
tis ir inteligentų. Tuo tarpu biurokra
tija, ją pavadinčiau naująja klase, 
klesti.

Žmonėms trūksta kokybiško maisto, 
kitų pirmos eilės būtinumo prekių. 
Visur deficitas. Žmonės laukia ir 
nesulaukia butų. Būkim sąžiningi ir 
prisipažinkim, kad mūsų bendrabučiai 
civilizuotam žmogui - nakvynės namai 
bedaliams. Trūksta ligoninių, lopšelių, 
vaikų darželių, mokyklų, bet ne
trūksta viršininkams prašmatnių kabi
netų. Ypač sunku jaunimui, jeigu jis 
neturi įtakingų tėvelių ir dėdžių.

Lietuvoje ir toliau žaidžiama "eta
tų mažinimu". Valdininkai įsigudrina 
susikurti sau "naujas darbo vietas" ir 
laukia sugrįžtančių gerų laikų.

Irsta šeimos. Spaudoje skaitome: 
"dabar našlaičių yra daugiau negu 
pokario metais..." Negi vien moralė 
kalta? 0 kodėl ji taip smuko? Ar 
pasidomėjom, kokioje būklėje jauno
sios motinos? Dažna gyvena bendra
butyje, o neretai ir nelegaliai. 
Atlyginimas toks, kad be pašalinės 
paramos neišsiversi. 0 jei ir jos 
neturi? Ar žinome, kiek gimdyvių, 
pametusių savo vaikus, neturi kur 
gyventi?

Krašte susidarė kritiška situacija. 
Netyrinėdami priežasčių ar ignoruo- 
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PRIE LIETUVOS

Broliai! Šioje Vasario Šešiolik
toje arčiau kaip niekada iki šiol 
priartėkime prie atgimstančios, atsi
naujinančios Lietuvos. Priartėkime 
visa lietuviška prigimtimi, visais 
jausmais, visa siekimų jėga;

Lietuva! Lietuva! Lietuva! Lais
vė! Laisvė! Laisvė!

darni jas, neišvengsime sprogimo. 
Tada jau bus vėlu. Tuo pat metu 
turime sutikti, kad nėra visuomenės, 
kuri neturėtų savų problemų. Jų 
priežasčių ieškome ne tam, kad 
nubaustame kaltuosius, o tam, kad 
suvoktume istorijos vyksmą.

Mūsų tėvai su retomis išimtimis 
buvo mažamoksliai, tačiau iš savo 
tėvų paveldėjo moralines vertybes. 
Mes augome beteisėje visuomenėje. 
Nyko dvasingumas. Svetimėjo žmonių 
tarpusavio santykiai. Akivaizdus žo
džių ir darbų neatitikimas bukino 
jaunuolio sielą. Iškerojo netikrumo 
jausmas, šį jausmą stiprino mokslo bei 
technikos revoliucijos pasekmės. Pa
galiau žmogus suprato, kad nereikės ir 
atominio karo - pats teršdamas 
gamtą, uždus. Suprato, kad reikalin
gos permainos ir kad jos neišvengia
mos. Bet stagnacija atitiko dalies 
žmonių interesus. Juos vadiname 
biurokratais. Bet kokios permainos 
juos baugina.

Ką reiškia šalies demokratizacija? 
Kai nebuvo demokratijos, veikė nei
giamas kadrų atrankos dėsnis: virši
ninkas sau pavaduotoju pasirinkdavo 
klusnų, bevalį, be iniciatyvos žmogų, 
idant neišsiugdytų sau konkurento. 
Viršininkui iškilus "aukščiau" ar 
pasitraukus "į kitą pasaulį" (savo
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LIETUVIŲ DIENOSE
ADELAIDĖJE

valia iki mirties niekas kėdžių 
neapleisdavo), jo vietą užimdavo 
pavaduotojas. Taip bukėjo mūsų 
valdininkija.

Viršininkai žinojo, kad jų padėtis 
priklausė nuo "aukščiau stovinčiojo". 
Kvalifikacija ir įdėtas darbas neteko 
savo vertės, lėmė ryšiai ir sugebėjimai 
įtikti. Netekai kėdės, ir virsti nieku.

Atgimė ne kapitalizmas, o forma
vosi neofeodaliniai. bizantiškojo va
rianto, santykiai. Susiklostė parodak- 
sali situacija: šalies vadovybė, vado
vaujama M. Gorbačiovo, siekia išbristi 
iš stagnacijos, plačiosios masės, bent 
tą aš galiu pasakyti apie Lietuvą, 
pritaria reformoms, o dalis vadovų 
priešinasi joms, nes intuityviai jaučia, 
kad, demokratėjant mūsų visuomenei, 
reiks užleisti vietą kitiems, jaunimui. 
Jiems esamybė - turėtų privilegijų 
išsaugojimas.

Dabar ateina naujas mūsų veiklos 
etapas: spręsti pribrendusias proble
mas. Mes privalome ne tik kritikuoti, 
bet ir galvoti, ką daryti, kad nebūtų 
taip, kaip buvo. Turime siūlyti savo 
socialinių problemų sprendimų va
riantus, įsiklausyti į oponentų argu
mentus.

Mūsų reikalavimai turi būti konkre
tūs ir aiškūs. Dabar, mano supratimu, 
reikia nutraukti sąjunginių žinybų 
naujų įmonių statymą Lietuvoje, išvis 
nestatyti įmonių, kurios nebūtinos 
respublikai ir kurioms reikia impor
tuoti darbininkus iš svetur, gamybą 
plėtoti darbo intensyvinimu, naujų 
pamainų įvedimo keliu, išsilaisvinu
sias lėšas ir statybines medžiagas 
panaudoti gyvenamųjų namų staty
bai. Siekti, kad iš tikrųjų būtų 
mažinamas valdymo aparatas, o 
išsilaisvinusios patalpos turi būti
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| Vilniaus Gedimino Aikštėje

Senoji Gedimino aikštė vilniečius 
sutelkė dviem 1988 metų užbaigos 
šventėms - Kalėdoms ir Naujųjų Metų 
sutiktuvėms. Kalėdų rytą, pirmą 
kartą Vilniaus bažnyčioje giedojo 
žymiausieji vilniečių chorai, Gedimi
no aikštėje įvyko vaikštynės ir mugė. 
Kalėdoms skirtas koncertas buvo 
surengtas Vilniaus Sporto rūmuose. 
Vilniaus folkloriniai ansambliai; dai
nininkai iš Švenčionių, Trakų, Varė
nos rajonų senųjų kaimų rodė, kaip 
protėviai šventė Kalėdas. Artesnę 
praeitį priminė ekrane rodomų Igar- 
kos kapinių palinkę lietuviški kry
žiai...

Naujųjų metų išvakarėse daug 
vilniečių susirinko Gedimino aikštėje 
atsisveikinti su 1988 metais ir sutikti 
1989 - tuosius. Spalvotomis šviesomis 
spindėjo ten jų laukusi aukščiausia 
šventinė eglė visame Vilniuje, pro

perduotos ligoninėms, mokykloms, 
vaikų darželiams, kultūros įstaigoms. 
Panaikinti visas privilegijas. Vienin
teliu žmogaus gerovės rodikliu turi 
būti teisėtu keliu uždirbti pinigai.

Lietuvai reikalingi kvalifikuoti spe
cialistai. Dabartinė mokykla nepajėgi 
tokius paruošti. Pirmoji sąlyga aukš
tųjų mokyklų autonomiškumas. Jose 
turi būti skaitomi tie kursai, kuriuos 
nustatė pati aukštoji mokykla ir turi 
tam specialistus, o ne užplanuoja 
valdininkai. Kiekviena aukštoji mo
kykla turi būti savita.

Nuo krašto vadovybės didele dalimi 
priklauso žmonių likimas. Ji privalo 
būti kompetentinga. Ją turi sudaryti 
asmenybės, pąjėgiančios atstovauti 
ir ginti žmonių interesus, o ne virpėti 
prieš Maskvos monopolijas ir tenkinti 
jų užgaidas. Iki šiol respublikos 
vadovybė nepajėgė deramai atstovau
ti savąjai tautai. Tas pats pasakytina 
ir apie partinę vadovybę.

Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetas buvo neišrinktas, o parink
tas. Todėl būtina sušaukti neeilinį 
Lietuvos komunistų partijos suvažia
vimą, kuriame būtų aiškiai suformu
luotas požiūris į šalies persitvarkymą, 
išrinktas naujas centro komitetas. Aš 
kreipiuosi į Sąjūdyje dalyvaujančius 
komunistus siekti tokio suvažiavimo 
sušaukimo! Tuo pat metu manau, kad 
Lietuvos vyriausybė turi būti reorga
nizuota. Šūkiai "Visa valdžia tary
boms", kol jos yra biurokratinės 
kontoros, beprasmiški.

Manau, kad sąjūdiečiai negali likti 
pasyvūs stebėtojai ir kritikai. Ruoški
mės rinkimams! Išvesti Lietuvą iš 
kritinės situacijos gali nauji žmonės.

Bronius Genzelis 
("Sąjūdžio žinios")

žektorių šviesa nušviesta Vilniaus 
katedra, diskotekiniai šokiai jaunimui. 
Jiems priekaištų pažeria "Komjauni
mo Tiesos" korespondentė Gintarė 
Adomaitytė: "Aikštėje diskoteka! 
Diskoteka, žinoma šaunu, ir kad 
žmonėms linksma - šaunu. Deja, 
pamiršome, kad Katedra - jau ne 
paveikslų galerija, o iš tikrųjų 
Katedra. Vadinasi, šokome ir daina
vome, gėrėme ir rūkėme šventoriuje. 
Prie Šv. Kazimiero koplyčios, ten, kur 
žmonės, nesulaukdami Katedros ati
darymo, jau įprato melstis, dar 
gerokai prieš dvylika mačiau pirmąjį 
dūžtantį butelį. Daina keitė dainą, 
buteliai vis dužo, o tarp dainų 
skambėjo diskotekininkų prašymai tė
vams atsiimti pamestus vaikus..." 
Gintarė Adomaitytė diskotekai pata
ria surasti kitą įdėtą.
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DVI REIKŠMINGOS ŠIŲ METU 
SUKAKTYS

LAUK OKUPANTAI IS LIETUVOS!
Jurgis Janužaitls

Gražu ir prasminga, kai tauta 
nepamiršta savo gyvenimo istorinių, 
reikSmingų sukakčių ir jas tinkamomis 
progomis prisimena, mini išskirtinu 
būdu, su specialiomis programomis. 
Tokių sukakčių turi ir lietuvių tauta, 
amžių ir laiko tėkmėje pergyvenusi 
įvairius, tautai reikšmingus įvykius.

šie, 1989 metai mums taip pat žada 
keletą reikšmingų, minėtinų sukak
čių. TaCiau bene svarbiausios būtų dr. 
Vinco Kudirkos 130 metų nuo gimimo 
ir "Varpo" 100 metų sukaktys.

Dr. Vincas Kudirka, gimęs prieš 
šimtą trisdešimt metų, kada mūsų 
tėvynėje tebeviešpatavo gūdi naktis, 
carų priespauda, savo jaunystės 
metus pašventė lietuvių tautos žadi
nimui į tautinį atgimimą. Tai didžia
dvasis tautos sūnus, nors savo kelyje 
turėjęs įvairių vingių, bet galutinai 
savo gyvenimą atidavęs Lietuvos 
prisikėlimui, žadindamas ” Kelkite, 
kelkite, kelkite" ir parašęs Lietuvos 
himną, kurį giedojome nepriklausomy
bės metais, o okupacijų metais 
lietuvių tautos sūnūs ir dukros už jo 
giedojimą prokurorų ir teisėjų buvo 
pasmerkiami, ištremiami iš savo 
gimtosios žemės ir net mirė Sibiro 
taigose.

Šio straipsnio autorius Jurgis Janušaitis su giminėmis prie Vinco Kudirkos kapo 
Kudirkos Naumiesčio kapinėse 1988 metų vasarą. Kapas gražiai prižiūrimas, o 
paminkle buvę Lietuvos himno žodžiai, Kudirkos parašyti, tebėra sunaikinti.

Dr. Vincas Kudirka buvo didelis 
kovotojas prieš carų priespaudą ir 
savo darbais bei gyvenimu lietuvių 
tautoje išliko, kaip nemari asmenybė, 
lietuviškiausia šviesa švietusi tamsio
je tautos gyvenimo naktyje.

Tad ši sukaktis, manau, būtų labai 
prasminga kuo plačiausiai paminėti 
laisvajame pasaulyje, o taip pat, 
manoma, dabar ji bus iškilmingai 
minima ir Lietuvoje.

Dr. Vinco Kudirkos gyvenimas 
glaudžiai susijęs ir su prieš šimtą metų 
išleistu "Varpu". "Varpas", dr. Vinco 
Kudirkos užsidegimu, ryžtu, pastan
gomis, sutelkus būrin talkininkus, ano 
meto šviesuolius, pasirodė 1889 me
tais ir šešiolika metų ėjo į lietuvių 
tautą, nešdamas sąmoningumą, žadino 
tautinį atgimimą ir skatino gimtojoje 
žemėje siekti laisvės ir nepriklauso
mybės. Tai buvo galingas ginklas 
kovoje prieš carų priespaudą.

"Varpe" anuo metu bendradarbiavo 
daug bendradarbių, kuriems rūpėjo 
Lietuvos ir lietuvių tautos ateitis. 
"Varpas" anuo metu atliko didelį 
darbą lietuvių tautai, drauge sū kita 
spauda, įdiegęs tautinį sąmoningumą 
ir uždegęs ryžto dvasią kovoje už savo 
tautos laisvę. Todėl ypatingai yra 

gražu ir kilnu, kad JAV yra įsikūręs 
specialus komitetas šioms dviem 
sukaktims paminėti. Komitetui vado
vauja profesorius M. Mickevičius, o 
komiteto nariai - "Varpo" dvasiai 
artimi žmonės. Tai tik šių žmonių 
graži iniciatyva, bet sukakčių minėji
mai priklauso visai lietuvių tautai, 
gyvenančiai savo žemėje ar išeivijoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
•valdyba šiuos 1989 metus paskelbė 
"Varpo" metais. Tai puikus sprendi
mas ir šios sukaktys to tikrai vertos. 
Savo ruožtu komitetas, "Varpo” 
šimtmečiui minėti, jau kreipėsi į 
laisvojo pasaulio Lietuvių Bendruo
menes, prašydamas, ragindamas šias 
sukaktis iškilmingai paminėti. Nerei
kia abejoti, šis prašymas išeivijoje ras 
rimtą atgarsį. Ir visose lietuvių 
kolonijose šios sukaktys bus minimos 
su geromis programomis. Bus išlei
džiamas ano meto "Varpas" penkių 
tomų leidinyje.

Ir okupuotos Lietuvos spauda 
skelbia, kad dr. Vinco Kudirkos 130 - 
sis gimtadienis ir "Varpo" 100 - tasis 
Lietuvoje bus plačiai paminėti. Tam 
įsteigta net speciali organizacinė 
komisija, kuriai vadovauti pakviestas 
Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių

kalbos ir literatūros instituto direkto
rius J. Lankutis.

"Lietuvoje numatoma įgyvendinti 
plati programa: iškilmingas vakaras 
Akademiniame dramos teatre, moksli
nė - praktinė konferencija ir atkūri
mas, raštų leidimas, su rašytojo vardu 
susijusių vietų tolimesnė restauracija, 
Vinco Kudirkos vardo suteikimas 
kultūros bei švietimo įstaigoms ir 
kita."

Kaip matyti, Lietuva savo tautos 
sūnų pagerbs prideramai ir tuo bus 
sugrąžinta tai, kas mūsų tautai 
priklausė, ką okupantas buvo sunaiki
nęs.

Gautuose iš Lietuvos laiškuose 
skaitome, kaip visa Lietuva ruošiasi 
iškilmingai švęsti Lietuvos nepriklau
somybės šventę, kaip plačiai užsimota 
švęsti ir minėtas sukaktis.

Lietuvoje šiais metais laisvai, 
galingai skambės Vinco Kudirkos 
parašyto himno žodžiai ir tauta 
prisimins Jo šauksmą: "Kelkite, kelki
te, kelkite..." Tauta keliasi, naujo 
atgimimo dvasioje tauta minės ir šias 
sukaktis.

Mitingą organizavo Lietuvos Lais
vės Lyga ir Lietuvos demokratų 
partija paminėti Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos 1941 metais sausio 10 dieną 
pasirašytą slaptą protokolą, kuris 
perkėlė Suvalkijos ruožą iš Vokietijos 
įtakos sferos į Sovietų Sąjungos 
kontrolę. Už tą ruožą sovietai sutiko 
Vokietijai sumokėti 7,5 milijono aukso 
dolerių.

Anot Bogušio, mitingas Kalnų 
parke prasidėjo 18 valandą ir baigėsi 
20.15 vai. Terlecko apskaičiavimu, 
dalyvavo 50.000 žmonių. Bogušis 
sakė, kad buvo bent 50.000 dalyvių, o 
gal ir daugiau.

Valdžia netrukdė demonstrantams. 
Sausio 9 dieną "Vakarinės Naujienos" 
pranešė, kad valdžia davus leidimą 
'mitingui Kainų parke. Organizato
riams buvo leidžiama išsinuomuoti 
autobusą su garsiakalbiais. Anot 
Bogušio, oratorių kalbos buvo aiškiai 
girdimos. Vienintelis trūkumas, pasak 
Terlecko, buvo tai, kad nebuvo 
šviesų. Tad teko žibintuvus naudoti.

Kadangi valdžia iš anksto davė 
leidimus mitingui. Laisvės Lygos 
atstovai lankėsi bendrabučiuose, 
kviesdami jaunimą dalyvaiti. Ter
leckas sakė, kad mitinge dalyvavo 
daug studentų, nors turbūt vyravo 
vidurinė karta. Bogušio manymu, 
dalyvavo daug žmonių iš įvairaus 
amžiaus grupių, įskaitant ir jaunimo. į 
Kalnų parką atvyko nemažai lietuvių 
ir iš kitų miestų - Kauno, Panevėžio.

Demonstracijos pirmininkas Anta
nas Terleckas kalbėjo pirmas. Bogušio 
paskaičiavimu, į minią prabilo 26 
kalbėtojai. Oficialiai buvo atstovau
jamos keturios organizacijos: Lietu
vos Helsinkio grupė, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos demokratų partija ir 
Lietuvos tautinė jaunimo sąjunga. 
Kalbėtojų tarpe buvo šie asmenys: 
Antanas Terleckas, Valdas Anelaus- 
kas, Jonas Volungevičius ir Arnas 
Taujanskas iš Lietuvos Laisvės Lygos, 
Petras Vaitiekūnas, Antanas Pipiras, 
Artūras Skučas, Jonas Gelažius, 
Petras Cidzikas iš Lietuvos demokra
tų partijos, Viktoras Petkus iš 
Lietuvos Helsinkio grupės, Ričardas 
Jokinčius, Arijas Bernotas, Paulius 
Vaitiekūnas ir Stasys Buškevičius iš 
Lietuvos tautinės jaunimo sąjungos.

Tribūnoje nebuvo nei valdžios 
atstovų, nei Sąjūdžio vyriausybės 
narių. Stasys Buškevičius savo kal
boje kritikavo Sąjūdį už tai, kad 
neprisidėjo prie mitingo.

Terleckas ir Bogušis pabrėžė, kad 
mitingo kalbėtojai labai stipriai pasi
sakė prieš komunistų partiją ir už 
Lietuvos nepriklausomybę. Pasak 
Terlecko, "niekad nebuvo taip kolio- 
jama, kaip šiandien." Bogušis pritarė" 
"Bendrai kalbos labai drąsios, labai 
aštrios. Tokių tikrai niekados nebuvo 
anksčiau".

Kalbėtojai reikalavo, kad raudonoji 
armija pasitrauktų iš Lietuvos. Pasak, 
Bogušio, mitingo pabaigoje keletas 
kalbėtojų "kreipėsi tiesiog į Lietuvos 
motinas, tėvus, kad nebeleistų savo 
sūnų į kariuomenę, kad tai okupacinė 
kariuomenė. Ir bendrai kreipėsi jauni
mą, kad neitų į kariuomenę". Teisi
ninkas Jonas Gelažius aiškino, kad 
1949 metais priimta Jungtinių tautų 
rezoliucija suteikia teisę okupuoto 
krašto gyventojams atsisakyti stoti į 
okupanto kariuomenę. Kalbėtojas Ka
zimieras Bonkus ragino Lietuvos 
jaunimą išstoti iš komunistinių orga
nizacijų, nusiplėšti komunistinę atri
butiką, kaip raudonas žvaigždes, 
kaklaraiščius, atkurti senas ar steigti 
naujas jaunimo organizacijas.

Mitingo metu, buvęs partizanas 
Leonas Laurinskas perskaitė rezoliu
ciją nukreiptą į Jungtinių Tautų 
dekolonizavimo komisiją. Prašoma, 
kad Lietuvos Latvijos ir Estijos 
okupacijos klausimas būtų įtrauktas į 
Jungtinių Tautų generalinės asamblė
jos darbotvarkę.
Vaitiekūnas pareiškė, kad referendu
mas Lietuvoje gali įvykti tik išvedus 
raudonąją armiją. Viktoras Petkus 
tvirtino, kad Maskva pradeda kalbėti 
apie savivaldą Lietuvai, nes jos 
imperijai ateina galas. Palygino Mask
vos žadamą savivaldą su ta, kurią 
Lietuva turėjo nacių okupacijos 
laikais.

Vienas kalbėtojas prisiminė tragiš
ką Artūro Skalausko likimą. Sakalaus
kas, tarnaudamas raudonojoje armijo
je, nužudė kelis kareivius, kurie jį 
persekiojo ir išniekino. Kalbėtojas 
sakė, kad Sakalauskas kaltas dėl to, 
kad jis nedavė atkirčio pirmomis 
dienomis kariuomenėje, kai jį pradėjo 
persekioti. Kalbėtojas palygino Saka
lauską su lietuvių tauta: "Mes 
nedavėm atkirčio okupantui, todėl 
šiandien mes esame pavergti".

Petras Cidzikas susirinkusiems pra
nešė, kad sausio 16 dieną, 18 valandą 
bus piketas prie Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos dėl politinių kalinių bei 
tremtinių sugrąžinimo į Lietuvą. Jis 
paminėjo politinius kalinius Arūną 
Dainauską, Gintarą Muzikevičių ir 
Boleslovą Lizūną. O tremtiniai, kurių 
turi būti atsiprašoma ir kuriems turi 
būti leidžiama sugrįžti Lietuvon, tai 
kunigas Alfonsas Svarinskas ir Tomas 
Venclova. Cidzikas kvietė visus 
prisidėti prie piketo akcijos.

Mitingo oratoriai labai kritiškai 
atsiliepė apie Algį Klimaitį. Pasak 
Terlecko, "visi labai smerkė Klimaičio 
misiją". Tai buvo galima matyti ir 
lozunguose, kurie buvo įrašyti de
monstrantų laikomose plakatuose, 
pavyzdžiui: "A. Klimaitis, Maskvos 
agentas", "Algi Klimaiti, kiek moka 
Maskva už paslaugas?", "Kapsukas, 
Brazauskas, Klimaitis - Lietuvos 
duobkasiai".

Dar kiti lozungai: "Lauk okupacinė 
kariuomenė iš Lietuvos", "Okupantai 
neškitės iš Lietuvos", "Okupantai 
lauk", "Lauk okupantai iš Lietuvos", 
"Lauk okupacinė administracija iš 
Lietuvos", "Lietuvos komunistų par
tija ir Aukščiausioji Taryba jau 
gyvena komunizme, verge balsuok už 
juos", "Brazauskai ieškokis buto 
Maskvoje", "Brazauskai užleisk vietą 
Genzeliui", " Lietuvos komunistų par
tija Maskvos tarnaitė", "Lietuva 
grobikų jau nebijo", "Europa - 
pabaltiečių kančiai krikščionišką soli
darumą", "Pabaltijo valstybių dekolo
nizavimo klausimą į Suvienytų nacijų 
Organizącijos dienotvarkę".

Mitingo metu žmonės šaukė "Laivę 
Lietuvai, laisvę", o kai primindavo 
komunistus: "gėda, gėda, gėda komu
nistams". Jonas Volungevičius savo 
kalboje reikalavo, kad Lietuvos ko
munistai kreiptųsi į tautą prašydami 
atgailos.

Žmonės į Kalnų parką atėjo su 
trispalvėmis, perrištomis juodais kas
pinais. Bogušis aiškino, kad "daug kas 
griežtai pasisakė, kad mūsų tautinė 
simbolika yra išdarkyta, kad tai 
laisvės, nepriklausomybės siekiai, o jie 
dabar patrypti. Tiesiog gėda, kai virš 
KGB rūmų kabo mūsų trispalvė."

Mitingui pasibaigus, žmonės išsi
skirstė dainuodami tautines dainas.

(LIC)

"Mūsų Pastogė" Nr.6 1989.2.13 pusl.3
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Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau!

"MŪSŲ PASTOGES" Nr. 1-2, pus
lapyje 5 nr. Tamstos "VYKDOMŲJŲ 
ORGANŲ RINKIMAI" pagal gautų 
kandidatų balsų skaičiai neatitinka 
tikrenybei - klaidingi - sufalsikuoti.

Aš pats asmeniškai dalyvavau A LB 
Krašto Tarybos suvažiavime ir balsa
vau. Lentoje buvo surašyti visi 
kandidatai, kurie gavo šiuos balsus:
J. Kaksvytis - 51 
Protas K. - 50
P. Puilimen - 50, bet ne 49
K. Stašionis - 49, " " 50
J. Zinkus - 41. " ” 49
KANDIDATAI:
J. Kedys 17, bet ne 12,
Dr. A. Viliunas - 16, teisingai, 
Kramilius A. - 14,
A. Wallis - Grincevičiute 12, teis., 
E. Krupavičius - 12., klaidingai.

Atrodo, kad kipšai pridėjo savo 
ranką prie žudynių, bet ne prie 
kautynių!

///•

15. £ a k a r a s 
Al.B Krašto Tarybos

A t s t o va p
Straipsnio tekstas netaisytas 

(Red.).

Gavęs aukščiau spausdinamą M. 
Zakaro pareiškimą apie tai, kad 
anksčiau mano paskelbti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos rinkimų rezultatai neatitinka 
tiesos ir sąmoningai yra iškraipyti, 
"sufalsifikuoti", dariau žygių minimų 
faktų patikrinimui, kas užtruko keletą 
savaičių. Šiuo metu Spaudos Sąjunga 
yra gavusi Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo Mandatų komisijos pro
tokolo ištrauką patvirtintą trimis 
parašais.

Taigi, dar kartą spausdiname balsa
vimo rezultatus, iš kurių, manau visi 
laikraščio skaitytojai ir pats M. 
Zakaras ras, kad mano anksčiau 
skelbti rinkimų rezultatai buvo tei
singi:

1988.12.29 Krašto Vaidybos Rinki
mai

Mandatų Komisija patikrinus balsa
vimo korteles rado, kad balsai 
pasiskirstė sekančiai:
J. Maksvytis 51
K. Protas 50
K. Stašionis 50
P. Pullinen 49
J. Zinkus 49
A. Viliūnas 16
J. Kedys 12
A. Kramilius 14
A. Wallis-Grincevičiūtė 12
E. Krupavičius 16

Balsavimo kortelių grąžinta 65 iš 
kurių viena rasta negaliojanti. 
Mandatų komisija: V. Aleksandravi
čius, S. Dainius, J. Donela

Nežinia kodėl M. Zakaras padidino 
J. Kedžio gautus 12 balsų į 17 (!) o J. 
Zinkaus sumažino aštuoniais balsais iš 
49 j 41, E. Krupavičiaus iš 16 
sumažino į 12?

Kalbant apie tai, kas rašoma 
paskutiniame M. Zakaro pareiškimo 
sakinyje, nežinau ką autorius turėjo 
galvoje minėdamas kipšus (?), bet 
prieš ieškant su kuo kautis, gal 
geriausiai M. Zakarui būtų patikrinti 
faktus apie kuriuos kalba, o kautynes 
pralaimėjus visada pagirtina, kai 
žmogus randa pakankamai drąsos ir 
atsiprašyti. Su geriausiais linkėjimais

V. Augustinavičius 
"M. P." redaktorius

Gerbiamas Redaktoriau.
1989 metų "Mūsų Pastogėje" Nr. 1 

- 2 teko skaityti redaktoriaus dalj 
pranešimo Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavime. Jis 
kreipėsi į Apylinkių valdybas ir 
Seniūnijas prašydamas: "Neapkrauti 
spaudos padėkomis ir korespondenci
jomis, kuriose rašoma apie neesminius 
minėjimų ar kitokių renginių momen
tus, kiek kokiame minėjime ar kitame 
renginyje buvo suvalgyta pyragaičių, 
kas kepė tortus ir pyragus, kiek 
minėjime yra išgerta kavos..."

Atrodo, "Mūsų Pastogė" tapo 
žurnalu ar moksliniu vadovėliu, bet ne 
bendruomenės laikraščiu, kuriame 
atsispindėtų Australijos lietuvių dva
sia, jų gyvenimas, darbai, siekimai, 
džiaugsmas, liūdesys ir t. t.

Manau, ne visiems yra įdomu 
skaityti kilometrinius politinius arba 
tolimos praeities asmeniškus straips
nius, kaip gyvena ir laiką leidžia 
"High Society" Amerikoje. Atrodo, 
kad aprašymas apie vietinius Austra
lijos renginius, kavutes ir pyragus yra 
neesminis, nesvarbus dalykas. Bandy
tume prisitaikyti prie kiekvieno sko 
nio gai prenumeratų ir aukų skaičius 
nemažėtų kaip, kad parodė pereitų 
metų Spaudos Sąjungos apyskaita.

Jei asmuo padovanoja organizacijai 
keletą dolerių, jam padėkojama per 
"Mūsų Pastogę". Ponioms, kurios 
aukoja ir pinigus ir laiką ir darbą nėra 
laikraštyje vietos pasakyti ačiū! Iš 
kur gi pinigai mūsų veiklai ateina? Ar 
ne iš tortų, pyragų, kavučių?

Tamara Vingilienė

Nenorėčiau tvirtinti, kad šio laiško 
autorė ne visai teisingai suprato mano 
prašymą laikraščio korespondentams. 
Tačiau, atrodo, kad iki šiol "Mūsų 
Pastogėje" buvo spausdinami visi 
gauti lėliškai su visų Australijos 
lietuvių bendruomenėje vykstančių 
renginių ar kitų įvykių aprašymais, 
kurie iš tiesų atspindi visa tai kuo 
gyvena mūsų bendruomenė jų gyveni
mas, darbai ir siekimai, džiaugsmai ir 
liūdesys, visi minėjimų, švenčių, 
jubiliejų aprašymai, kuriuose, atrodo, 
atsispindi bendruomenės dvasinis gy
venimas. Tačiau, negaliu sutikti su 
autore, kad dvasinis penas, kurį mes 
gauname klasydami chorų koncertų, 
stebėdami jaunimo šokius, klausydami 
paskaitų apie didžią mūsų tautos 
praeitį, tiktų šalia peno mūsų 
skrandžiams. Mano nuomone net ir 
minimų aprašymų iš Amerikos aukš
tosios visuomenės gyvenimo laikraš
tyje niekada nebuvo, o jeigu mūsų 
korespondentas iš Amerikos Jurgis 
Janušaitis rašo tik apie mūsų sesių ir 
brolių lietuvių Amerikoje darbus ir 
rūpesčius, tai kodėl gi jų nespausdinti, 
kada tautiečiai Amerikoje beveik 
kiekviename savo spaudos numeryje 
nepamiršta ir mūsų, Australijos lietu
vių.

Man atrodo, kad aprašymai apie 
minėjimus, paskaitas, koncertus, pa
rodas, jaunimo gyvenimą yra tikrai 
daug svarbesni, kaip kad aprašymai 
apie kavutes ir pyragus. Nors, apie tai 
taip pat visada spausdinama, tik teko 
išreikšti pageidavimą, gai apie kavu
tes mažiau, kaip apie koncertus...

Drįstu tvirtinti, kad laikraštyje 
tikrai prisitaikoma prie kiekvieno 
skonio, kadangi rašoma apie politinį, 
kultūrinį, sportinį Australijos lietuvių 
gyvenimą. Per pereitus metus "Mūsų 
Pastogę" užsisakė 34 nauji laikraščio 
skaitytojai, o tiems, kurie iškeliauja 
anan pasaulin, mes dar neišsigudrino- 
me, kaip pratęsti laikraščio prenume-

VII Tautinės Skautų stovyklos metu.

"Mūsų Pastogės" Nr.5 aprašyme "Tautinė Stovykla Adelaidėje" padaryta 
klaida, Tautinėje stovykloje dalyvavo ne 28, bet 82 skautai. Už klaidą 
atsiprašome.

ratą, gaila...
Rašote, kad asmenims, kurie aukoja 

organizacijoms dėkojama laikraštyje. 
Tai iš tiesų visada yra daroma, nėra 
neatspausdinta nei viena dosnaus

SYDNEJUJE
Užgavėnių popiete

Lietuvių namuose Sydnejuje pirma
sis šių metų renginys įvyko vasario 5 
dieną. Po lietuvių pamaldų į vietos 
Moterų Socialinės Globos draugijos 
narių kvietimą apsilankyti jų ruošia
moje popietėje, atsiliepė retai kada 
bematytas toks gausus būrys tautie
čių. Didžioji Lietuvių namų salė vos * 
besutalpino susirinkusius. Ir nors 
skelbime žadėtus pažadus pavaišinti 
blynais teko pakeisti į vienaskaitą 
"vienu blynu", kurį ir taip dar ne 
kiekvienas gavo, bet blynai blynais, o 
programa tą vakarą buvo įdomi kaip 
niekad. Draugijos pirmininkė Tamara 
Vingilienė atidarydama vakarą, pri
minė, kad savo tarpe turime svečių iš 
JAV ir net keletą iš Lietuvos.

Pagal Užgavėnių paprotį, subarš
kėjus virtuviniams rakandams, scenon 
išbėgo Lina iš Lietuvos ir Martina iš 
Sydnejaus. Visi buvo tiesiog pritrenkti 
gražumu jų padainuotos "Užgavėnių 
dainos". Vandeniu pašlakstytos 
Martina su Vince sudainavo dar vieną 
nemažiau nuostabią dainą "Obeialė", 
po kurios sekė Aleksandros Storpirš
tienės "Lietuvių Užgavėnių papro
čių" pynė, kurią susrinko ir paruošė 
Martina. Ilgais plojimais susirinkusieji 
pasitiko scenon išėjusias "Sutartines"

HOBARTE
Kalbant apie šviesuolius, atsiradu

sius Hobarte iš kitur, kad ir trumpam 
laikui, negalime pamiršti ir Genovai
tės Kazokienės, visiems pažįstamos 
visuomeninkės iš Sydnejaus, amžinos 
garbingos atminties "Mūsų pastogės" 
redaktoriaus Vinco Kazoko našlės.

Genovaitė jau nuo 1987 - jų 
pradžios čia Hobarto universitete 
ruošiasi filosofijos daktaro laipsniui. 
Tai retos energijos ir pasiryžimo 
moteris, lietuvė patriotė iki kaulų 
smegenų ir savo tezei pasirinko 
lietuvišką temą - Lietuvių menininkai 
Australijoje. Tai platus ir didelis 
laukas, pareikalaująs daug ilgo ir 
rūpestingo darbo. Atrodo, kad tik 
Hobarte toks darbas ir tegalimas 
atlikti. Čia pasakiška gamta: kalnai. 

tautiečio pavardė, nėra praleistų,, 
nėra užmirštų. Tik leiskite suabejoti 
ar mūsų organizacijos laikosi tik iš 
pinigų už pyragus, tortus ir kavutes?

Redaktorius

į savo tarpą priėmusios Gražiną 
ir Liną iš Lietuvos. Kaip vėliau teko 
išgirsti. Gražina "Sutartinėse" jau 
sava, visada laukiama ir mėgiama. 
Moterų ansamblis pradžiugino klausy
tojus nuostabiomis dainomis "Šviesi 
naktis, "Žalias ąžuolėlis", "Mūs 
Marytė", "Bėk upela" ir "Sėdėjau po 
egle". Paskutinės trijose Lina su 
Gražina dainavo ir duetu. Mūsų 
mylimos "Sutartinės" visada užburia 
ir žavi klausytojus, o šį kartą Linos ir 
Gražinos sodrių balsų papildytos 
linksmino visus kaip niekad. Visiems 
patiko "Kanapinio" ir "Lašininio" 
jumoristinės dainos iš mūsų gyvenimo. 
Senas scenos vilkas Julius , talkinant 
Vytautui, meistriškai atliko "Kanapi
nio" ir "Lašininio" roles.

Po maloniai ir puikiai praleisto 
vakaro visi liko dėkingi šios Užgavė
nių vakaronės rengėjoms. Visi, ma
nau, keliavo namų link, apgailėdami, 
kad retokai tokie vakarai pas mus 
rengiami, kad gera būtų ir dažniau 
taip susirinkti ir dainų gražių gerai 
atliekamų pasiklausyti ir kartu lietu
viškų papročių vakarą praleisti tik
tai jaukioje aplinkoje.

V. A.

vanduo, žaluma ir saulė. Ramybė ir 
tyras oras veikia, kaip balzamas ir 
impulsas pasireikšti mokslininkės poe
tiškiems ir meniškiems gabumams.

Atitrūkdama nuo savo studijų 
Genovaitė mielai dalyvauja bendruo
menės subuvimuose, ant jos vienos 
pečių dažnai krenta šeimininkės 
našta, kai Universiteto Lietuvių 
Studijų draugija ruošia kokius nors 
seminarus ar susirinkimus. Jos taikli 
profesionali plunksna dažnai pagarsi
na bendruomenę mūsų spaudos pusla
piuose. Ji būna beveik kiekvienos 
vakaronės organizatorė. Didžiuoda
miesi ja, hobartiškiai linki pasisekimo, 
siekiant tokio aukšto mokslinio laips
nio.

A. Kantvilas
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Lietuvių Dienų metu Adelaidėje 
buvo suorganizuota ir tautodailės 
paroda. Ją ruošė ir rūpinosi Elena 
Varnienė. Tik nežinia kodėl ji buvo 
pavadinta "tautodailėsparoda". Gar
susis mūsų meno istorikas Paulius 
Galaunė aiškina, kad tautodailės 
terminas sudarytas iš dviejų žodžių: 
tauta ir dailė. Tad tautodailė turėtų 
apimti visos tautos dailę, ko iš tiesų 
nėra. Nežinia kodėl baidomės žodžio 
"liaudis", kurią sudaro paprasti kaimo 
žmonės. Todėl ir šios visuomenės 
dalies meninę kūrybą turėtume vadin
ti liaudies menu. Šioje parodoje, kaip 
tik ir buvo rodomi kaimo žmonių 
pavyzdžiu sukurti kasdieninio vartoji
mo dirbiniai, turintieji meninę vertę. 
Ateityje šios rūšies parodas gal geriau 
tiktų vadinti liaudies meno parodomis.

Paroda buvo eksponuojama Armou
ry Gallery. Ją atidarė lietuviams 
draugiškas švietimo ministras Hon. G. 
J. Crafter MP, savo kalboje parodęs 
lietuviams neabejotinų simpatijų.

Liaudies meno parodos visuomet 
pasižymi medžio dirbinių ir audinių 
gausumu. Ant sienų kabėjo mūsų 
nuostabiosios staltiesės, rankšluos
čiai, juostos ir kitokie audiniai. Ne visi 
jie mūsų nagingų kaimo moterų 
rankomis austi. Nyksta kaimo audėjos 
kartu su Lietuvos ūkininkija, kuri 
stalininiais metais buvo beveik visiš
kai sunaikinta. Tačiau kaimo audėjų 
nepakartojamo grožio audinių raštai 
tautoje išliko ir jie kartojami pramo
ninėje gamyboje. Tai liudija iš 
dabartinės Lietuvos atgabenamos lo
vatiesės, staltiesės, rankšluosčiai, 
servetėlės, takučiai ir kiti smulkesni 
audiniai, o taip pat ir medžiagos 
tautiniams rūbams. Išeivijoje taip pat 
yra bandymų austi liaudiškais raštais. 
Pav. Adelaidės moterų rankdarbių 
būrelis įsigijo audimo stakles, kuriomis 
audimo specialistas P. Žutautas yra

Vienas iš įdomiausių momentų, 
būnant Lietuvoje, o ypatingai Kaime, 
yra popietinis pasivaikščiojimas Lais
vės alėjoje ir einant toliau Vilniaus 
gatve, per senamiestį iki Rotušės 
aikštės. Laisvės alėja dabar yra tikrai 
labai graži, padaryta pėsčiųjų bulva
ru. Krautuvių vitrinos čia daug 
puošnesnės ir gražesnės kaip Vilniuje. 
Kadangi visos randasi vienoje gatvėje, 
tai žmogus gali pamatyti ir pasirinkti 
krautuvę, kurios tau reikia, ne taip 
kaip Vilniuje, kur viskas labai 
išmėtyta. Tačiau krautuvių viduje 
prekių nedaug ir tos, pasak vietinių 
gyventojų, blogos rūšies, batų tiesiog 
nešioti negalima. Tik patarnautojų gal 
net daugiau kaip prekių. Užėjau į 
vieną knygyną pasidairyti, knygų ar 
gerų atviručių nusipirkti. Gerų knygų 
ten nebuvo. Daugiausiai propagandi
nės, o ir tų nedaug. Tačiau dirbančių 
merginų geras tuzinas. Stovinėja prie 
staliukų ir žiūri į ateinančius pirkėjus. 
Pagalvojau, kad taip privačioje preky- 
bpoje, tai tokioje krautuvėje tikrai 
užtektų vienos pardavėjos ir vienos 
kasininkės. Nusipirkau šiokių tokių 
atviručių, gražių apie Kauną čia 
nebuvo ir, kaip paprašiau joms vokų, 
tai mergina pažiūrėjo į mane kaip iš 
mėnulio nukritusį, gana nemandagiai 
pasakydama, argi aš nežinau, ir turbūt 
pagalvojo, gal kvailas esu, kad 
nežinau, jog knygyne vokų neparduo
da. Nusijuokiau, atsiprašiau ir išėjau.

Kauno Laisvės alėja tai papuošalas 
ir pasididžiavimas prieš Vilnių. Užė
jau į "Tulpės" kavinę, anais laikais 
Konrado cukraine vadintą. Vidus 
labai gražiai išpuoštas ir dabar 
padidintas. Vasaros metu, lauke

TAUTODAILĖS ĖAFtODA

P. Čerakavičienė prie savo išaustų tautinių juostų, pagalvėlių, staltiesių.

išaudęs gana autentiškų liaudies 
audinių. Keli jo darbai buvo ekspo
nuoti ir šioje parodoje. Bendrai 
audinių skyrius parodoje buvo gausus 
ir imponuojantis. Šalia audinių, lanky
tojų dėmesį traukė ir puikūs medžio 
drožiniai: kryželiai, koplytstulpiai, 
žmonių figūros, išsiuvinėjimai ir 
gintaro papuošalai, kurių tam tikras 
kiekis buvo parduotas.

Vitrinoje, po stiklu, buvo išdėstyti 
dekoruoti kiaušiniai, margučiai. Dau
guma kiaušinių papuošti įvairiais 
šventųjų paveikslais atliktais išskuti- 
nėjimo technika. įdėta daug patirties 
ir darbo bei meninio talento, bet jie 
nėra liaudyje paplitę velykiniai mar
gučiai ir tokiais nelaikytini. Tai visai 
kita meno rūšis ant kiaušinio kevalo. 
Tuo būdu dekoruoti kiaušiniai netenka ’ 
tautinio charakterio ir gali būti 
priskirti bet kuriai tautai.

Buvo išstatyta Kalėdų eglutė, 

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
pastatyti staliukai, žmonės čia valgo 
ledus, geria kavą, stebi praeinančius, 
kas tikrai įdomu yra daryti. Tik, 
žinoma, čia nėra tų ankstyvesnių 
Lietuvos žurnalistų, rašytojų, meni
ninkų, kurie susirinkę prie kavos 
puoduko, aptardavo visus įžymiuosius 
Kauno atsitikimus. Ne tik čia, bet ir 
dar keliose vietose yra lauko vasaros 
kavinės, tiesiog po puikiosiomis Lais
vės alėjos liepomis. Viena iš jų 
garsėja, kaip visų miesto taip vadina
mų moderniųjų "pankų” (punks) 
susirinkimo vieta. Niekada netikėjau, 
kad jų sutiksiu Lietuvoje, tačiau jų 
yra ir čia, su gaidžio skiauterėmis ant 
galvų, perbalusiais veidais ir panašiais 
kaip Vakaruose drabužiais, tik gal jau 
ne tiek akį rėžiančiais, matyt, ten juos 
sunku gauti. Bandžiau pasišnekėti su 
jais, tačiau bendrą kalbą rasti buvo 
sunku. Viena bendra visų svajonė - 
kaip nors pasiekti savo bendraminčius 
Vakaruose.

Laisvės alėjoje, po kelių metų 
remonto, vėl atstatytas ir atidarytas 
lankytojams garsusis "Metropolis". 
Gražus viduje, tik keista, čia, kaip ir 
daugelyje kitų restoranų, naktinių 
klubų ir barų, tiek Kaune, tiek ir 
Vilniuje, apie vakarą jau ir marai prie 
durų žmonių susigrūdimą. Laukia jie. 
Ir ko? Ogi nori įeiti į vidų, kur patekti 
netaip jau paprasta, reikia duoti ką 
nors durininkui, kuris čia stovi, kaip 
koks generolas krūtinę išpūtęs, arba 
turėti pažįstamą vedėją, arba laukti 
ilgai, kol vieną kitą ir be to ir be ano 
įleidžia. Užsieniečiams lengviau, o su 
užsienio žurnalisto dokumentais, tai 
dar ir savo svečius įsivesdavau. Koks 

tautinės lėlės, keramikos dirbiniai ir 
daugelis kitokių eksponatų, kurių 
neįmanoma visų suminėti.

Parodos organizatorė Elena Var
nienė įdėjo daug darbo ir organizaci
nės išmonės, sutelkdama tokią gausy
bę rodinių, juos rūpestingai sugrupuo
dama ir pateikdama žiūrovams. Būtų 
buvę ne pro šalį visus šiuos dirbinius 
išdėstyti erdvesnėse patalpose. Bet ne 
visuomet yra lengva numatyti, kiek 
ruošiamai liaudies dirbinių parodai 
gali tikėtis eksponatų. 0 patalpos turi 
būti gautos parodos dar nepradėjus 
organizuoti.

Bet ir už tai, ką čia pamatėme, 
esame E. Varnienei ir visiems 
eksponatų savininkams nuoširdžiai 
dėkingi. Tikrai naudinga spintose ir 
stalčiuose užsigulėjusius liaudies me
no turtus laikas nuo laiko iškelti į 
saulės šviesą ir leisti jais pasigrožėti 
visiems. g s.

būdavo mano nustebimas, kai viduje 
trečdalis, o kartais ir daugiau, 
staliukų būdavo laisvų, o žmonių 
vidun neįsileisdavo. Pasirodo, kad 
niekas ten nėra sudomintas padaryti 
didesnį biznį, naudos iš to vis tiek 
mažai bus. Tik padidins išpildymo 
planą ir reikės dar daugiau dirbti. 
Antra, po Gorbačiovo paskelbtos 
kovos prieš girtuokliavimą, buvo labai 
sumažintas alkoholinių gėrimų prista
tymas į visus restoranus, todėl ir juos 
buvo "taupoma" lankytojų sąskaiton. 
Baltos vodkos ir šampano labai retai 
kur gaunama. Daugiausiai parduoda
mas konjakas, kurio kainos kone 
trigubai didesnės.

Pati Laisvės alėja, tai tikra Kauno 
moterų pasirodymo vieta. Buvau kone 
visame pasaulyje, mačiau tikrai labai 
daug, bet, kad taip moterys norėtų 
pasirodyti, kaip tas yra daroma Kaune 
ir šiek tiek mažiau Vilniuje bei 
Palangoje, tikrai niekur nemačiau. 0 
pasirodo jos gana keistai ir, daugeliu 
atvejų. Vakaruose jau atgyventomis 
madomis. Jeigu prieš kurį laiką čia 
moterims buvo madinga nešioti raš
tuotas juodas kojines ir kas jau baigia 
čia išnykti, tai Lietuvoje tiesiog 
juokas ima matant, kaip tos kojinės 
yra taip išmargintos, kad panašios 
daugiau į paveikslą. Ir kuo daugiau, 
tuo, atrodo, madingiau - Jeigu vaka
ruose moterys rengiasi gražiai, tai į 
akis nekrenta tas drabužių ryškumas. 
Viskas čia atrodo daug paprasčiau, 
daug kukliau.

Antanas Laukaitis

Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Sukilę kariuomenės daliniai nuvertė 

Paragvajaus prezidentą generolą Al
fredo Stroesser, kuris nuo 1954 metų 
buvo šios šalies diktatoriumi. Pervers
mo metu, panaudojus tankus ir 
artileriją, žuvo apie 300 karių ir 
nedaug civilių gyventojų. Pirmojo 
korpuso vadas, generolas Andres 
Rodrigue z, vadovavęs perversmui, 

perėmė prezidento pareigas, pažadė- 

§

§

§

§ damas sušvelninti diktatūrinį režimą 
§ šalyje. Buvęs diktatorius Stroesser su 
§ šeima ištremtas į kaimyninę Braziliją.

*
Australijos ministras pirmininkas 

Bob Hawke, lankydamasis Tailande, 
pažadėjo, kad australai suprojektuos 
ir pastatys tiltą per Mekongo upę. Šis 
tiltas jungs Tailandą su Laosu, 

§ palengvindamas ekonominius santy- 
§ kius tarp dviejų valstybių. Tiltas taip 
§ pat panaikintų Laoso izoliacijos 

priežastį. Paskaičiuota, kad tilto 
statyba kainuos apie 34 milijonus 
dolerių.

I 
§ 
§

§

I
§

§ 
§

Vengrijos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Karoly Grosz 
viešai susiginčijo su politinio biuro 
nariais Imre Pozsgay ir Janos Berecz. 
Pastarieji išdrįso kritikuoti komunistų 

. partijos rolę , įgyvendinant įvairias 
§ reformas. Jie 1956 metų vengrų 

sukilimą pavadino "populiariu sukili
mu prieš oligarchinį valdymą, kuris 
išniekino tautą." Grosz smarkiai 
užsipuolė savo politinio biuro kolegas.

Iš Afganistano pasitraukė paskuti- 
§ nės sovietų karinės pajėgos, nelauk- 
§ damos vasario 15 dienos termino.
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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§ 
§ 
§ 
§

Pasiliko tik vienas batalijonas, saugąs 
Kabulo areodromą.

*
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministras Edvardas Ševarnadze lan
kėsi Kinijoje, bandydamas paruošti 
dirvą numatomai "viršūnių konferen
cijai" tarp Gorbačiovo ir Kinijos 
lyderio Deng Ksiaoping.

*
Ligšiolinis Varšuvos pakto karinių 

§ pajėgų viršininkas Maršalas Viktoras 
§ Kulikovas, neva savo prašymu, buvo 
§ atleistas iš šių pareigų ir paskirtas 
| Sovietų Sąjungos krašto apsaugos 

ministerijos generaliniu in- 
Į spektporiumi. Jį pakeitė generolas 

Piotras Lušiovas, buvęs sovietų kari-
i nių pajėgų Rytų Vokietijoje viršinin- 

kas.
Š *
§ Moldavijos sostinėje Kišiniove dė- 
§ monstruojanti minia žygiavo per 
§ miestą, protestuodama prieš krašto 
§ rusinimą ir reikalaudama daugiau 
§ teisių moldavų kalbai ir kultūrai. 
| Sovietų policijai sulaikyti demonstra- 
Į ciją nepavyko.
$ *
įį Argentinos laivas "Bahia Paraiso" 
§ užplaukė ant uolų Antarktikoje, 
§ išliedamas savo krovinį - arti milijono 
§ litrų dyzelinio aliejaus. Visi laivu 
§ plaukę keleiviai ir įgula išsigelbėjo, 
> tačiau padaryta didelė žala Antarkti- 
| kos gyvūnijai. Manoma, kad ši 
| katastrofa pakenks ir įvairių moksii- 

nių tyrinėjimų eigai Antarktikoje.
§ *
§ Britų Scotland Yard gavo naujų 
§ informacijų apie Rudolfo Hess mirties 
§ aplinkybes, kas privertė policiją iš 
| naujo pradėti smulkesnius tyrinėjimus.

Hessas mirė Spandau kalėjime 1987 m. 
rugpjūčio mėnesį, mirties priežastimi 
buvo aiškinama, neva tai Hessas 

Š pasikoręs.
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Lietuvos Kūno Kultūros Sporto komiteto ir Tautinio Olimpinio komiteto 
vardu iš visos širdies dėkojame Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungai, III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizaciniam komitetui ir 
visiems tautiečiams Australijoje už gražų Lietuvos delegacijos priėmimą, 
rūpinimąsi.

Linkime Jums ir visiems tautiečiams Australijoje tvirtos sveikatos, 
visokeriopos sėkmės gyvenime, sportinėje veikloje.

Zigmantas Motiekaitis
Lietuvos Kūno Kultūros Sporto komiteto pirmininkas

Arturas Poviliūnas
Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto prezidentas

LIETUVOS KARININKO LIKIMAS
1941 - jų vasarą 29 teritorinis 

šaulių korpusas karo lauko stovyklą 
įrengė Pabradėje. Buvo eilinė darbo 
diena, vyko užsiėmimai, kai į stovyk
los teritoriją įvažiavo tamsiai žalios 
spalvos, skardos lakštais dengtas 
sukvežimis. Išlipusios kariškių grupe
lės vyresnysis stovyklos viršininkui 
perdavė įsakymą" Iškvieskite šiuos 
lietuvių karininkus, važiuosime į 
pasitarimą". Į sąrašą pateko ir 
Pabaltijo karinės apygardos fizinio 
rengimo viršininko pavaduotojas kapi
tonas Jonas Vabalas. Bevažiuojant į 
"pasitarimą", iš visų karininkų atėmė 
ginklus, o Vilniuje uždarė Vidaus 
reikalų komisariato rūsiuose...

Retas ketvirto dešimtmečio Lietu
vos sportininkas savo rezultatais ir 
populiarumu prilygo Jonui Vabalui. 
Na, pagal savo sugebėjimų universa
lumą jam tikrai nebuvo lygių. Jaunasis 
karininkas nuolat būdavo tarp pirmų
jų įvairiose lengvosios atletikos 
rungtyse, slidinėjimo, fechtavimosi, 
šaudymo, plaukimo, šuolių į vandenį 
varžybose, puikiai žaidė krepšinį, 
tinklinį, futbolą, tenisą. J. Vabalo 
sportinis talentas atsiskleidė dar 
mokantis Kybartų gimnazijoje. Be
rods, 1925 metais jis Prienų stadione 
peršoko 1 m 55 cm aukštį. Tais laikais, 
kai geriausi pasaulio šuolininkai dar 
retai įveikdavo 1 m 90 cm, moksleiviui 
buvo puikus rezultatas. Kybartuose J. 
Vabalą jau žinojo ir kaip vieną 
geriausių futbolininkų.

Patys ryškiausi jaunojo suvalkiečio 
sportiniai laimėjimai susieti su metais, 
mokantis Karo mokykloje, o vėliau 
tarnaujant Lietuvos kariuomenėje. 
Pagrindine meile tapo lengvoji atleti
ka. Rungtyniaudamas stadione, J. 
Vabalas 12 kartų tapo Lietuvos 
čempionu šuoliuose su kartimi į aukštį 
ir trišuoiyje, septyniskart gerino 
respublikos rekordus. Pats svarbiau
sias, matyt, buvo rezultatas šuoliuose 
su kartimi (3 m 63 cm). Retai kas J. 
Vabalą aplenkdavo karininkų penkia
kovėje (fechtavimas, šaudymas šau
tuvu ir revolveriu, 5 km krosas, 500 
m plaukimas, šuoliai į tolį). Ypač 
įspūdingą pergalę sportininkas iško
vojo 1930 metais, Vytauto Didžiojo 
metais, tapęs Lietuvos kariuomenės 
sporto šventės nugalėtoju. Ne tik 
nugalėti mokėjo J. Vabalas. Jis - 
daugelio sporto varžybų organizato
rius, teisėjas, 1940 metais išleisto 
"Fizinio lavinimo vadovėlio" autorius. 
Nenuostabu, kad kaip vieną ryškiau
sių to meto asmenybių, sportiniame 
gyvenime, Lietuvos vyriausybė jį 
pasiuntė į Belgiją, kur mūsų tautietis 
baigė Fizinio lavinimo institutą. 
Išbandyti taiklumą, susitikus akis į akį 
su priešu, jam jau neteko...
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Lietuvos kariuomenės pažiba Jonas 
Vabalas

- Kai jį ir kitus lietuvių karininkus 
suėmė, - pasakoja J. Vabalo žmona 
Sofija Vabalienė, - tardytojai (rusai) 
visus apkaltino tėvynės išdavikais, 
norėjo įrodyti, kad jie armijoje rengė 
sukilimą. Nei fizinėmis, nei moralinė
mis kančiomis tiems budeliams nepa
vyko sugniuždyti Jono psichikos, jis 
ryžtingai atmetė visus kaltinimus. Tai 
jam padėjo išsaugoti gyvybę. O 
palūžusius, kankinimų neatlaikiusius 
kai kuriuos draugus sušaudė. Ir nors 
teismas nesurado kaitės įrodymų, 
Vabalą nuteisė dešimt metų kalėti. 
Prasidėjo karas, kalinius evakavo, ir 
jis atsidūrė garsiajame Butyrkų kalė
jime. Čia vienutėje praleido penketą 
metų. Vėliau tai prisimindamas, 
sakydavo, "kad neišprotėčiau, pats su 
savim kalbėdavau anglų, prancūzų, 
vokiečių, lenkų kalbomis ir dainuoda
vau." Vėliau teko pamėginti Intos 
kalėjimo "patogumus", o 1948 metais, 
Stalinui be jokio teismo politinius 
kalinius iki gyvos galvos ištrėmus į 
neaprėpiamas Sibiro platybes, etapais 
atsidūrė Krasnojarsko krašte, prie 
Angaros ir Jenisiejaus santakos Mašu- 
kovskos gyvenvietėje. Č ia V abalui 
bekertant mišką, tiesiant kelius, mes 
ir susipažinom, apsivedėme. Ištremty
je mano vyras daug kam buvo 
pavyzdžiu, kreipdavosi į jį tik 
"Tamsta kapitone", net suplyšusi 
"šimtasiūlė" nepaslėpdavo kariškos, 
tvirtos laikysenos. Mokėjo Vabalas 
pakelti ūpą, pralinksminti, pats turė
damas puikų balsą, ragino likimo 
draugus dainuoti, suorganizavo chorą, 
kitus saviveiklos ratelius. Ne kartą 

pasiguosdavo, kam nepaklausęs Kipro 
Petrausko ir nestojęs į Konservatori
ją. Ir išdidus visuomet buvo, niekam, 
jau grįžęs į Lietuvą, savo vargais 
nesiskųsdavo, malonių neprašė. Iš
tremtyje kategoriškai atsisakinėdavo 
rašyti malonės prašymus dėl reabilita
cijos. "Kodėl aš nekaltas turiu prašyti 
malonės”, sakydavo. Matydamas tokį 
nusistatymą, vienas jo draugas, gene
rolas, pats parašė prašymą ir privertė 
pasirašyti. Į Lietuvą parvykome tik 
1965 metais.

Grįžęs į tėviškę J. Vabalas be 
sporto, aišku, gyventi negalėjo. Gerą 
dešimtmetį be jo neapsėjo nė viene- 
rios reikšmingesnės lengvosios atleti
kos varžybos respublikoje. Tautų 
spartakiada, Universiada, tarptauti
niai susitikimai, respublikos čempio
natai, krosai, - argi viską išvardinsi? 
Daugelyje jų J. Vabalui teko vado
vauti teisėjų darbui. Lietuvos lengvo
sios atletikos federacijos teisėjų 
kolegijos pirmininkui taip ir derėjo.

SUSITIKO PO 50 MET
Lietuvių Dienų Adelaidėje metu, 

Pirmosios Tautinės Olimpiados daly
viai, buvusi garsi atletė laimėjusi 
aštuonis medalius Danutė Vitartaitė, 
atvykusi į III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes iš Lietuvos, ir Viktoras 
Žeimys, šiuo metu gyvenantis Sydne- 
juje, buvęs Klaipėdos sporto klubo 
"Švyturys" futbolininkas, susitiko po 
50 metų! Susitiko du sportininkai ir 
kiek daug prisiminimų grįžo į tas 
seniai prabėgusias dienas, prisimenant 
jas, tada pelnytus savo tautai sporti
nius laimėjimus. Danutė su Viktoru 
buvo prisiminti ir šiose sportinėse 
žaidynėse, Tautinės Olimpiados vete
ranų pagerbime jiems buvo įteikti 
Lietuvos sporto veteranų pažymėji
mai ir medaliai.

Viktoras Žeimys ir Danutė Vitartai
tė.

MES SUTIKOME) E TIK GERUS 
LI ETŲ VI US

Mes, visi šešiolika oficialios Lietu
vos sporto delegacijos narių, kuriems 
teko laimė dalyvauti Pasaulio lietuvių 
III sporto žaidynėse Adelaidėje, 
parsivežėme iš Australijos pačius 
gražiausius prisiminimus, ir tai yra 
toks turtas, kad apsakyti ir aprašyti 
nepaprasta. Jeigu kam nors iš mūsų 
kartais būtų liūdna, užteks sugrįžti 
mintimis į tas 25 dienas, praleistas 
Australijoje, ir - nuotaika pasitaisys.

Skridome į tolimą šalį žinodami, kad 
esame laukiami. Tačiau, kad taip 
mūsų lauktų, negalėjome įsivaizduoti. 
Ankstų (bet jau karštą) gruodžio 17 
dienos rytą Adelaidės aerouoste 
buvome apipilti bučiniais, apdovanoti 
gėlėmis ir aplaistyti džiaugsmo ašaro
mis.

- Ačiū, kad atvažiavote!
- Pagaliau sulaukėme!
- Dievulėliau; atvažiavo, tikrai 

atvažiavo!
- Tai vaikinų aukštumėlis! Turbūt 

pačius aukščiausius, pačius gražiau

Nepadėjo į šoną ir plunksnos. 1972 m. 
pasirodė J. Vabalo knyga "Jaunuolio 
fizinis rengimas". Ramybės jis nepri
pažino, nepripažino menkaverčių, bet 
kaip atliekamų darbų, viską darydavo 
iki galo, atiduodamas visas jėgas. O 
jėgos seko, stalininiai kalėjimai, 
katorginiai darbai Sibiro taigoje jų 
tikrai nepridėjo. Ne kartą streikavusi 
širdis 1978 metų gegužės 13 dieną 
sustojo.

Manome, daugelis skaitytojų tik 
dabar sužinojo J. Vabalo pavardę. 
Apie Stalino lagerių gyventojus, o dar 
baisiau - Lietuvos kariuomenės kari
ninkus, ilgą laiką mūsų spauda nebuvo 
linkusi rašyti. Tad nors liūdna ir gėda, 
bet nenuostabu, kad "Sportas" anks
tesnių J. Vabalo jubiliejų "nepastebė
jo". Išperkame kaltę. Jaunime, atmink 
ir didžiuokis tokiais savo tautos 
sūnumis, kaip Jonas Vabalas.

A. Karpavičius, £. Žičkus 
("Sportas")

PIRMOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS OLIMPIADOS S0 METU

SUKAKTIES MEDALIS BUVO PAGAMINTAS PAGERBTI Į

UI PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES. 1988

METAIS ATVYKUSIUS PIRMOSIOS TAUTINĖS OLIMPIADOS

VETERANUS.

SIS MEDAUS PEIKIAMAS 1938 METU LIETUVOS TAUTINĖS

OLIMPIADOS VETERANUI: 

Viktorui ŽEIMIUI

KURIS DALYVAVO................................................................. ............ .

VARŽYBOSE

III PJ-.S.Ž. K-TO PIRMININKAS

ADELAIDĖ. 1988M. GRUODŽIO 26 D.

J. JONAV1CIUS

sius iš visos Lietuvos surinkote?!
...Mes Australijoje nesutikome blogų 
lietuvių. Visi, su kuriais teko ben
drauti, mums buvo nepaprastai geri, 
nuoširdūs, padėjo, kuo galėjo. Duok- 
die, kad tokio gerumo ir nuoširdumo 
sulauktume iš kiekvieno Lietuvoje 
gyvenančio lietuvio.

„SPORTAS“

••••••••••••••

PA DĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
svečių sportininkų priėmimui iš užjū
rio ir Lietuvos:
J. Sadauskas - 100 dolerių, E. Kubbos 
-100 dolerių, A. Reisgys - 30 dolerių, 
I. Reisonienė — 20 dolerių, St. 
Venskus - 20 dolerių, Ė. Grinius - 10 
dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
sportiškas ačiū.
Svečių Priėmimo komitetas Sydnejuje
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AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI A. A.

STEFANIJAI ŠPO KEVI ČIENEI
mirus, jos sūnų Vytą, dukterį Iną, jų šeimas ir gimines skausmo 
valandoje giliai užjaučia

LSS Australijos Rajonas

Parvykę iš Lietuvių Dienų Adelaidėje 
ir prisigardžiavę "dvasinio peno” 
grupė Sydnejaus lietuvių buvo išvykę 
paiškylauti ir pasisemti fizinės 
mankštos j garsųjį Burrinjuck 
Nacionalinį parką. Iš kairės pirmoje 
eilėje: A. Adomėnienė, O. Maksvytie- 
nė, J. Maksvytis. Antroje eilėje iš 
kairės: M. Bukevičienė ir T. Vingilie- 
nė ir V. Bukevičius.

MI RE
Vasario 3 dieną, savo namuose mirė 

Gertrūda Zenkevičienė, gyvenusi 
Sydnejaus priemiestyje Kingswoode. 
G. Zenkevičienė, jau prieš daugelį 
metų netekusi vyro, gyveno viena.

A. A. Viktorui D augvilai Melbourne 
mirus, vietoje gėlių:
20 dolerių - J. Balčiūnas (1000), 15 
dolerių - V. ir 0. Šalkūnai (175), po 
10 dolerių - E. Marganavičius (65), J. 
Balbata (295), R. ir E. Šemetai (250), 
J. ir S. Meiliūnai (1032), V. ir G. 
Ališauskai (720), 5 dolerius - A. ir A. 
Ramanauskai (144).

A. A. Edvardo Eskirto atminimui 5 
dolerius aukojo J. ir V. Žitkevičiai.

Sveikiname naują tūkstantininką 
Juozą Balčiūną. Jis kartu su savo 
žmona A. A. Eleonora pirmą 2 dolerių 
auką įmokėjo 1975 metais rugsėjo 6 
dieną. Po to įvairiomis progomis 
aukodami pasiekė 1000 dolerių sumą. 
Ačiū visiems už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei

A. A 
JULIJAI IVINSKIENEI

mirus, dėkojame kunigui P. Martūzui už atlaikytas šv. Mišias ir atliktas 
laidotuvių apeigas. Esame dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
dalyvavusiems laidotuvėse bei pareiškusiems užuojautas asmeniškai ir 
per spaudą.

Dukra Danutė ir šeima

VI ETOJ GELI u

pagerbdama
A. A.

GRAŽINĄ PETRAUSKIENĘ
25 dolerius aukoju "Mūsų Pastogei".

Magdalena Šidlauskienė

A. A.
GERTRŪDAI ZENKEVlClENEI

mirus, jos dukrai Aleksandrai Gudaitienei ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Pakalnių šeima, Gosford
A. A.

GERTRŪDAI Z E N K E VI C I E N EI

mirus, dukrą Aleksandrą su šeima, anūkus Edvardą, Ričardą, Joną ir 
Paulių giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Onutė, Antanas Leveriai ir šeima

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai

PADĖKA
Iškeliavus į Amžinybę,

A. A.
ZENONUI RAULIU K O NI UI

reiškiame gilią padėką tautiečiams ir kaimynams atsilankiusiems 
atiduoti pagarbą paskutinėje jo kelionėje. Dėkojame visiems už gėles 
ir šv. Mišias.

Taip pat dėkojame už pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu ir per 
spaudą. Prelatui P. Butkui už bažnytines apeigas, ramovėnų 
organizacijai ir V. Petniūnienei už atsisveikinimo žodį. Dėkojame 
"Dainos" choro dalyviams už giesmes. Ačiū.

Žmona Anelė, duktė Irena ir sūnus Vidas su šeimomis

JO KARALYSTES PASIDIDINIMAS

Toki bus Kristaus atstovaujamosios 
Dievo Karalystės tvarka prie pabai
gos Tūkstantmetinio karaliavimo; nu
galėjimu laimėtoji ramybė ir privers
tinai įsteigtoji teisingumo valdžia, 
kurioje visi paslpriešintojai bus sunai
kinti geležinės lazdos viešpatavimu 
(Apr. 2:27), kaip apie tai parašyta 
pranašo Izaįjo: "nusidėjėlis mirs 
sulaukęs šimtą metų ir bus prakeiktas 
(nukirstas)"; nors tokio amžiaus jis 
bus tiktai kūdikis"; nes parodant nors 
išviršinį paklusnumą protingiems ir 
teisingiems Karalystės įstatymams, 
žmogus galės gyventi net iki Tūks
tantmetinio amžiaus pasibaigimui. - 
Izaijo 65:20; Ap. Darb. 3:23.

Bet šitokį ramybė, nugalėjimu ir 
priverstinu paklusnumu įgyta ramybė,

iaus pabaigoje bus laikas "pjūties", 
sijojimui ir atskyrimui tarp tuomet 
gyvenančių bilijonų žmoginių esybių, 
kuomet jau kiekvienas bus turėjęs 
pilniausią progą pasiekti tobulumą. 
Tuomet (vykstąs sijojimas bus panašus 
sijojimui "Babilono," "Krikščionijos," 
dabartinės "pjūties" metu; ir tai bus 
taip pat panašus sijojimui žydų 
amžiaus "pjūtyje." Tūkstantmetinio 
amžiaus pjūtyje įvyks galutinas atsky
rimas "ožių" nuo Viešpats "avių," 
kaip yra parodyta Viešpaties prilygi
nime. - Mato 25:31-46.

Nors žydų ir Evangelijos pjūčių 
pasekmės parodo surinkimą tik mažo 
būrelio, ir prisipažinimą nevertais 
didelių minių, todėl kad iki šiam laikui 
šėtonas suvedžioja ir apakina žmonių 
minias, mes galime priderančiai lauk
ti, kad Tūkstantmetinio amžiaus

^ASMENINES DOVANOS GIMINĖMSį 
$ LIETUVOJE $

9 Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines Lietuvoje. 9
* Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti Jiems dovanas ten, arba, *
* galima paremti finansiniai. ■
9 Pageidaujamos prekės iŠ užsienio yra šios: 9
g Striukės - anorakai, sportiniai batai. Uiuskutės, suknelės, sportiniai š 
T kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava.

SIUNTINYS 1 - 1988 $

g Vyriška arba moterišką striukė - anorakas, į
vyriški arba moteriški sportiniai batai,

9 puiki bihmkutė, nailoninė gėlėta skarelė, 9
g pasiunčiant oro paštu kainuoja $300. į

9 9
6 Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai.

nors ir tinkama bei naudinga parody
mui kokių palaiminimų ir kokios 
naudos galima gauti iš teisingos ir 
bešališkos valdžios; tačiau tai yra toli 
nuos tikrojo Dievo Karalystės tikslo. 
Tobuloje Dievo Karalystėje kiekvie
nas turės laisvę daryti kas jam 
patinka, nes tuomet kiekvienas steng
sis daryti tai, kas patinka Dievui; nes 
kiekvienas tuokart mylės teisingumą 
ir neapkęs neteisybės. Šita taisyklė 
pagaliau viešpataus visoje visatoje, ir 
pabaigoje Tūkstantmetinės Kristaus 
Karalystės, ji bus pritaikoma visai 
žmonijai.

Toliau, Apreiškimo 20:7-10, yra 
parodyta, kad Tūkstantmetinio amž-

Myiį tiesą, literatūrą gausite
kas, 336 Gregory Terrace, Brisbane City 4000.

pjūties pasekmės bus kaip tik priešin
gos, - didesnė dalis žmonijos - 
paklusnios "avys," bis įvestos į 
amžinąjį gyvenimą; mažuma gi, kuri 
prilyginta prie "ožių," bus sunaikinta. 
Viešpaties ištyrimo pasekmės bus 
suradimas kokybės, o ne didelio 
skaičiaus. Jis garantuoja, kad nuodė
mei ir nusidėjėliams ir tiems, kurie 
pritaria piktam, nebus leista eiti 
toliau kaip iki Tūkstantmeties pabai
gai. Niekam nebebus leista gadinti 
amžinosios laimės ir ramybės, nes 
tuomet "mirties jau nebebus, nė 
gedėjimo, nė rėksmo, nė skausmo 
nebebus, nes kas buvo pirma, praėjo."
- Apr. 21:4. Tęsinys.

veltui. Rašykite: P. Bašins

9 Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 9
š išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas. *

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu įp
9 naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU. 9
$ Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. g

9 Z. Juras, $
į 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. į

Telef. 01 460 2592. ’
9 » ■»> .»> .x. .x. ,x. y ^9

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
TeL 724 5406. Veikia 24 valandas per parą.
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AUKOJO

Pr.. Alekna N.S.W. $ 7,50
A. Vaičaitis Vic. $ 5
S. Dauginas N.S.W. $ 5
I. Žemaitis N.S.W. $ 5
P. Antanaitis N.S.W. $ 5
J. Koliavas N.S.W. $ 5
P. Vaičius Vic. $10

NAUJI
M.P.’ SKAITYTOJAI

H. Morgan, N.S.W.

MELBOURNE
Dailininkės - grafikės, vilnietės 

Dalios Mažeikytės ir dailininkės 
Irenos Jokubauskienės meno kūrinių 
paroda vyks Lietuvių namuose, North 
Melbourne, vasario 12 ir 19 dienomis. 
Vasario sekmadieniais viršutiniame 
fojė, prie Bendruomenės kambario. 
Parodą atidarys arch. J. Zaikauskas 
vasario 12 dieną, sekmadienį, 2 
valandą po pietų.

Maloniai kviečiami visi apsilankyti 
parodoje ir įsigyti vertingų paveiksiu 
prieinama kaina.

Per paskutinį Melbourne Lietuvių 
klubo posėdį, nauja valdyba pasiskirs
tė šiomis pareigomis:
Pirmininkas - dr. Jonas Kunca, 
pirmasis vicepirmininkas - G. Statkus, 
antrasis vicepirmininkas - B. Bosikis, 
sekretorius - G. Statkus, iždininkas 
(baro) - R. Mickus, iždininkas (nario 
mokesčio) - V. Bosikis, ūkio vedėja - 
M. Žiogienė, renginių vedėjas - A. 
Karazija, atsakingas už virtuvės 
priežiūrą.

Gediminas Statkus 
ML K valdyba

Melbourno lietuvių pensininkų pir
mas šių metų susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 14 dieną, antradienį, 1 
vai. po pietų, Lietuvių namuose. 
North Melbourne.

Bus aptarta šių metų pensininkų 
veikla. Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

Pensininkų valdyba

Melbourne "M. P." prenumeratą 
priima Feliksas Sodaitis.

SIDNĖJUJE
Vasario mėn. 18 d., šeštadienį, 2 

vai. po pietų. Lietuvių namuose 
Bankstowne, mažojoje salėje šaukia
mas Sydnejaus ramovėnų svarbus, 
metinis informacinis susirinkimas. Bus 
renkami atstovai į šaukiamą Skyriaus 
atstovų suvažiavimą Amerikoje šių 
metų gegužės mėnesį. Kartu bus 
aptarti opūs mūsų skyrių liečią 
reikalai. Po susirinkimo, apie 3 
valandą 30 min. bus rodomas iš 
Lietuvos atvežtas filmas, kuris Syd- 
nejuje dar nebuvo rodomas.

Sydnejaus ramovėnai maloniai pra
šomi dalyvauti susirinkime. Tuo pačiu 
bus galima apsimokėti nario mokestį ir 
"Kario" prenumeratą.

Filmą pažiūrėti kviečiame Sydne
jaus ir apylinkių lietuvius. įėjimas - 
auka "Kario" žurnalui paremti.

Sydnejaus Skyriaus valdyba

Sydnejaus Lietuvių namų bibliote
ka praneša, kad pagaliau gautos ilgai 
lauktos knygos: "Lietuvos Ginkluoto
sios Pajėgos" ir "Lietuvos Tautininkai 
komunizmo Kankiniai", kurias galite 
įsigyti savoje bibliotekoje.

Ta pačia proga, prašau apsimokėti 
"Pasaulio Lietuvio" prenumeratą, kol 
Australijos dolerio vertė yra aukšta. 

Bibliotekos vedėjas

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
no Lietuvių namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne.

Visi lietuviai ir jų svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Malbourno Apylinkės valdyba

PERTUE
Nepriklausomybės šventės minėji

mas ruošiamas vasario 26 dieną. 
Paskaitą skaitys kunigas A. Svarins

Vasario 18 dieną, šeštadienį, 7 valandą vakare. Lietuvių namuose
Bankstowne vyks

EI LTV1TJ

apie Lietuvių Dienas Adelaidėje ir ištraukos iš Persitvarkymo 
Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo Vilniuje. Prieš filmų rodymą, 
Persitvarkymo Sąjūdžio narys praves pokalbį .. atsakys į jūsų 
klausimus apie Sąjūdžio veiklą.

įėjimas veltui.

kas. Bus bendri pietūs ir loterija. 
Tautiečiai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

Kunigas A. Svarinskas į Perthą 
atvyksta vasario 22 dieną " Australian 
Airlines" lėktuvu 2.45 vai. po pietų. 
Perthe kunigas A. Svarinskas bus 6 

dienas ir vasario 24 (penktadienį) ir 
vasario 25 (šeštadienį) 7 valandą 
vakaro mūsų bažnyčioje praves reko
lekcijas.

Kviečiame visus tautiečius pasitikti. 
svečią aerodrome.

Tautiečiams pageidaujant, buvo 
suorganizuotas Naujų Metų sutiki
mas. Naujųjų Metų išbvakarėse, apie 
trys dešimtys tautiečių susirinko 
Lietuvių; namuose palydėti senuosius 
ir sutikti naujuosius metus. Pasistip
rinę atsineštais valgiais, 12 valandą 
nakties, pakėlėme šampano stiklus ir 
palinkėjome vienas kitam kuo laimin
gesnių 1989 metų.

Kava pasirūpino M. Stankevičienė, 
o juostelių muzika - J. Čyžas.

IEŠKO

Ieškomas Vladas Masiokas, gimęs 
Karsinaukoje, Panevėžio valsčiuje, 
Lietuvoje 1920 metais rugpjūčio 
mėnesį.

Ieško jo sesuo Marija (Mona) 
Jaruševičienė, Lithuania, Vilnius, Vo- 

f kiečių gt. 9 - 18. Telefonas 623241. 
I Kas žino apie Vlado Masioko likimą 

prašome pranešti jo seseriai.

i
(Ieškomas Vytautas Jurskis. Prašo

me pranešti į "Mūsų Pastogės" 
j redakciją telefonu 7903233.

AUKOS LIETUVIŲ PAMINKLUI

20 dolerių aukojo Viktoras Lazaus
kas, S. A. ir 10 dolerių Jonas Radinas; 
N.S.W.

B. Vingilis
Komiteto lėšoms teikti narys

SKELBI MAS

Priimame užsakymus automobiliams 
pirkti. Jūs galite nupirkti automobilį 
savo giminaičiui, gyvenančiam Lietu
voje, žymiai papiginta kaina. Mokant 
australietiškais doleriais, mašinos 
kaina sumažėja beveik perpus.

Galite nusipirkti LADA 2104 už 
8140 dol., LADA 2105 už 7690 dol., 
LADA 2106 - 8480 dol., LADA 2107 
už 9160 dol., LADA 2108 už 9700 dol. 
ir vėliausią LADA 2109 už 10.440 
dolerių. Apmokama australietiškais 
doleriais. Jūsų giminaitis Lietuvoje 
gaus automobilį laike 6 savaičių nuo 
mašinos apmokėjimo.

Jūs taip pat galite persiųsti 
paveldėjimus pinigais į Lietuvą. Už 
šias sumas gavėjams nereikia mokėti 
muito ir jos išmokamos užsienio 
valiuos sertifikatais.

Mes galime Jums suteikti patarimų 
keliaujant į Lietuvą, iškviesti savo 
gimines aplankyti Jus Australijoje. Jie 
dabar gali patys apsimokėti už savo 
kelionės bilietą Australijon, kuris 
kainuoja 1200 rublių į abi puses.

Dėl smulkesnių informacijų prašo
me rašyti:

EAST-WEST 
CONSULTANTS

177 Rundle Street, Adelaide S. A. 
5000, P.O. Box 108 Rundle Mall.

arba paskambinti tarp 10 vai. ryto ir 4 
vai. po pietų telefonu (08) 2337544.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
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