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V AS A RI O

KAUNE
Atvykome į Australiją kupini įspū

džių apie Vasario 16 - sios minėjimus 
Lietuvoje. Mums pasisekė, kad galėjo
me patys asmeniškai dalyvauti mitin
ge Kaune, matyti per televiziją 
mitingą Vilniuje, išgirsti atsiliepimus 
apie minėjimus Šiauliuose ir Panevė
žyje.

Kiekviename mieste vyko savo 
Vasario 16 - sios minėjimo programos, 
todėl plačiau papasakosime apie 
įvykius Kaune. Pasiruošimas šventei 
prasidėjo keletą savaičių prieš ją, 

■pradedant J. Zikaro "Laisvės" pa
minklo atstatymo darbus Karo muzie
jaus sodelyje. Visi, kas dirbo prie 
paminklo atstatymo, kas tašė granito 
postamentą, nereikalavo jokio atlygi
nimo. Paminklas buvo atstatytas.

Jau vasario 15 d. žmonės pradėjo 
puošti savo namus tautinėmis vėliavo
mis. Nebuvo nė vieno tikro lietuvio, 
kuris neiškeltų mūsų trispalvės. 
Vakare įvyko iškilmingas Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo posėdis 
Kauno Muzikiniame teatre. Posėdžio 
metu buvo priimta rezoliucija, nušvie
čianti Sąjūdžio ir visos Lietuvos kelią 
į aukščiausią tikslą - nepriklausomy
bę.

Kitą rytą suėjo, suvažiavo žmonės į 
Kauną iš visų apylinkių. Buvo ir iš 
kitų miestų. Neries krantinę užtvindė 
automobiliai. Šventė prasidėjo 7 
valandą ryte iškilmingomis mišiomis 
Katedroje. Po mišių minios žmonių, 
pasipuošusių truspalvėmis vėliavomis, 
patraukė į Vienybės aikštę. Pusę 
vienuoliktos prasidėjo iškilmingas mi
tingas. Niekada anksčiau, nei per 
vieną valdišką šventę ar demonstraci
ją nemačiau tiek linksmų veidų, tokių 
spindinčių džiaugsmu akių, tokio 
tautinio pakilimo. Ir visi susirinko 
savo noru, nė vieno nereikėjo varu 
varyti, versti dalyvauti ar siūlyti 
kokio nors užmokesčio. Juk tai mūsų 
nepriklausomybės minėjimas. Iškil
mingai atidengiamas Laisvės pamink
las. Po to susirinkusius pasveikino 
Lietuvos kardinolas V. Sladkevičius, 
skambėjo Lietuvos patriarcho V. 
Landsbergio - Žemkalnio, buvusio 
Lietuvos užsienio reikalų ministro J. 
Urbšio, kitų žymių Lietuvos žmonių 
balsai. Jaunalietuvių organizacijos

16-OJI LIET
šventė baigėsi vėlai vakare.

Labiausiai džiugino lietuvių susi
telkimas, dvasinis pakilimas. Anksčiau 
nė viena sovietinė šventė nepraeidavo 
be išgėrimo. Šį kartą nesimatė nei 
vieno išgėrusio. Visi buvo ištikimi M. 
Valančiaus blaivybės draugijos 5 
priesakams: "Negerk. Negamink. Ne
vaišink. Nepirk. Neparduok." Buvo tik 
vienas, mano manymu, neigiamas 
aspektas: valdiškos įstaigos, pagal 
specialų nurodymą, privalėjo šalia 
mūsų trispalvių vėliavų, iškelti rau
doną sovietinę vėliavą. Bet kitais 
metais, reikia tikėti, plevėsuos tik 
Lietuvos vėliavos.

J. ir R. Virbickai

TELEFONU IŠ VILNIAUS

"Europos Lietuviui" pasisekė susirišti 
telefonu su Gabija Juozapavičiūte- 
Petrauskiene, PLB valdybos nare, 
esančia Vilniuje.

Kaip praėjo Vasario 16-ios Šventė?
Buvome liudininkais ypatingos 

Šventės Lietuvoje. Kaune dalyvavome 
Laisvės paminklo atidengime Kauno 
Karo muziejaus sodelyje, koncerte 
Neries ir Nemuno santakoje Tauti
niame vakare, kuris tęsėsi iki 3 
valandos ryto. Kaune įvykusioje 
iškilmingoje Sąjūdžio Seimo sesijoje 
buvo priimta Seimo deklaracija Lietu
vos ateitis reikalu. Grįžę į Vilnių 
buvome Rasų kapinėse. Valstybi
niame dramos teatre vyko iškilmingas 
minėjimas, mokslinė konferencija apie 
Nepriklausomybės aktą, o vakare 
Katedros aikštėje vyko Šventinis 
koncertas.

Sakoma, kad Vasario 16-ją šventė 
dauguma Lietuvos gyventojų. 
Skaičiais?

Kauno katedroje-bazilikoje ir prie 
jos buvo 5000 žmonių minia, o Kauno 
Karo muziejaus sodelyje, sakysiu, 250 
tūkstančių žmonių dalyvavo. Vilniuje, 
Gedimino aikštėje, susirinko 80 tūks
tančių minia.

Koks bendras įspūdis?
TIESIOG STEBUKLINGA ! Esu 

labai laiminga, kad galėjau čia 
dalyvauti. Bendrai, visur jaučiamas 
laisvės troškimas, ypatingai masėse, ji 
aiškiai reikalauja nepriklausomybės 
Lietuvai.
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U V OJE
tik vienuolikti. Nedaug ką išmaniau. 
Bet nuo tos dienos mūsų kaimą apėmė 
tokia patriotizmo banga, kad net mes, 
vaikai, netrukome susigauduyti, ką 
reiškia Nepriklausomybė. Mūsų kaimo 
vyrai visada buvo smarkūs ir niekam' 
nenorėjo tarnauti - nei rusui, nei 
vokiečiui, nei lenkui. O tada tiesiog 
mūru stojo už nepriklausomą Lietuvą.

Stepono Dariaus dukra, gydytoja, 
kultūros veikėja Nijolė Dariūtė - 
Maštarienė:
- Prieš karą tai buvo tokia šventė, 

kai visa Lietuva išsipuošdavo, susi
kaupdavo, pasitempdavo. Prisimenu, 
kai buvau dar vaikas ir gyvenau 
Aukštojoje Panemunėje pas senelius - 
tėtis tuo metu buvo Amerikoje ir 
ruošėsi savo didžiajam skrydžiui - 
man didžiausią įspūdį darė, kaip 
iškilmingai ir pagarbiai mano senalis 
Andrius Škėma, tikras lietuvis, tikras 
patriotas. Vasario 16 - sios rytą 
keldavo vėliavą. O senelė tądien 
būtinai suruošdavo iškilmingus pietus. 
Su labai skaniais tortais. Ateidavo 
svečių. Kai mama mokytojavo Rūdiš
kėse, švęsdavome ten. Mokiniai atei
davo į mokyklą nekasdieniškai pasi
puošę. Kai mokiausi Kauno Jono 
Jablonskio mokykloje, mus būtinai 
vesdavo į Karo muziejų. Vasario 16 - 
ją visa mokykla giedodavome Lietuvos 
himną ir verkdavome - tiek patrioti
nių jausmų tai sukeldavo.

O paskui teko verkti kruvinomis 
ašaromis. Ir minėti Vasario 16-ąją 
paslapčiomis, mintyse. Nepaprastai 
džiaugiuosi, kad vėl atgavome teisę į 
šventę, kuri tokia brangi Lietuvai.

Vilniaus 39 vidurinės mokyklos 
septintokai Arūnas Meškauskas, To
mas Dilys ir Gintas Klišys pasakoja 
vienas per kitą:
- Mums iki šiol ir mokykloje ir 

namuose sakydavo: "Vasario 16 - tąją 
niekur neikit, nieko neprasimanykit, 
nes susems milicija". 0 mes žinojom, 
kokia tai diena... Ir labai norėdavosi 
ką nors "tokio" sugalvoti. Ypač - 
pernai. Kai labai labai ir dar 
neteisingai draudžia, visada norisi 
daryti atvirkščiai. Mes gal ir trispalvę 
vėliavą būtume sugalvoję iškelti, bet 
niekur nebuvo žalios spalvos medžia
gos. Šiemet eisime į mitingą Gedimino 
aikštėje.

Vasario 16-tą dieną, 10.30 vai., 
Kauno karo muziejaus sodelyje, buvęs 
savanoris, architektas Žemkalnis - 
Landsbergis atidengė Laisvės pa
minklą toje pačioje vietoje, kur jis 
anksčiau stovėjo.

atstovas prisiekė, kad Lietuvoje 
jaunimas dės visas pastangas, kad 
sekanti vasario 16 - oji būtų 
švenčiama jau nepriklausomoje Lietu
voje. Tylos minute buvo pagerbtas 
nepriklausomybės kovose kritusių at
minimas. Karo muziejaus sodelyje, 
plazdant nulenktoms vėliavoms, iškil
mingai padėtas akmuo iš kovų su 
bolševikais laukų.

Po pietų šventė tęsiama sporto 
halėje. Septintą valandą vakaro 
tūkstančiai žmonių susirinko Nemuno 
ir Neries santakoje. Visi dainavo 
lietuviškas dainas, pasirodė lietuviškų 
dainų ir šokių ansambliai, degė laužai, 
padangė . švytėjo - nuo fejerverkų.

- Ką Jums iki šiol reiškė Vasario 16 - 
oji? Kokią ją prisimenate? Ar 
džiaugiatės, kad dabar tai Lietuvoje 
vėl oficialiai pripažinta šventė?

1928 metų Olimpinių žaidynių 
dalyvis Viktoras Ražaitis:
- Aš prisimenu ir tą Vasalo 16 -ją. 

nuo kurios ši diena lietuvių tautai ir 
Lietuvai tapo neeiline diena. Gyveno
me tada Suvalkijoje. Prisimenu, einu 
tądien iš Sasnavos namo ir, girdžiu, 
mūsų mokytojas Kazimieras Bakūnas 
kažkam sako: "Ar jau žinai, kad 
Lietuva nepriklausoma? Ne - pri - 
klau - so - ma!" Na, galvoju, ką tai 
galėtų reikšti? Gal, kad Lietuva 
nenori nieko klausyti? .Man tada ėjo
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SĄJŪDŽIO SEIMO DEKLARACIJA
Kaune įvykusioje iškilmingoje Sąjūdžio Seimo sesijoje buvo svarstomos 

Lietuvos ateities gairės ir priimta Sąjūdžio Seimo deklaracija:

Lietuvių tauta niekada nesusitaikė su valstybės suvereniteto praradimu. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis reiškia tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo 
teises, gyventi nepriklausomai nuo bet kurio diktato. Sąjūdis žengia keliu į 
politinį, tęsinį, ekonominį bei kultūrinį Lietuvos savarankiškumą. Sąjūdis, kaip 
tarp svarbiausių žmogaus teisių, deklaruoja Lietuvos piliečių teisę, 
nepriklausomai rinktis savas valstybinio gyvenimo formas. Šiandien prie 
atidengto laisvės paminklo Vienybės aikštėje Kaune, Sąjūdžio Seimas prieš 
visą tautą prisiekė siekti šio tikslo. Trumpai jis nusakomas dviem žodžiais:

LAISVA LIETUVA!
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PAGĘRBĮMAS, KURIO SENIAI 
REIKĖJO

Ražo Jurgis Janušaitis

Lietuviškosios išeivijos, pasklidu
sios visame laisvame pasaulyje, pačiu 
svarbiausiu uždaviniu ir toliau lieka - 
išlikti savajai tautai ir išauginti 
tautiškai sąmoningas jaunąsias kartas, 
kurios perimtą vadovavimo darbus iš 
pa vargstančių ir tęstų kovą už 
Tėvynės laisvę.

Tuo rūpinasi Lietuvių Bendruome
nė, jos globojama Švietimo Taryba, o 
lituanistiniam švietimui paramą teikia 
lietuviškoji išeivija per Lietuvių 
Bendruomenę ir Lietuvių Fondas.

Jaunųjų kartų išugdymo, sąmonin
gais lietuviais, pirmoji pareiga pri
klauso lietuviškoms šeimoms, tėvams. 
Tą, reikia manyti, dauguma ir daro. 
Pirmieji, lietuvybės išlaikymui, įsipa
reigoja tėvai, besirūpiną savo vaikais, 
ir pirmasis lietuvybės lopšys yra 
šeima. Toliau seka lituanistinės mo
kyklos. Jos veikia išeivijoje jau beveik 
visą pusšimtį metų. Veikė tuojau 
pokario metais Vakarų Vokietijoje, o 
vėliau visur, kur tik susitelkė lietuviš
kos šeimos.

Taigi lituanistinė mokykla, jos 
mokytojas yra taip pat nepaprastai 
svarbūs faktoriai, ugdant sąmoningas 
lietuvių kartas. Prie šių pastangų, be 
abejo, jungiasi ir lietuvių jaunimo 
organizacijos - skautai, ateitininkai, 
neolituanai.

Bet pagrindu lieka lituanistinė 
mokykla, šeima, tėvai ir tik nuo tų 
institucijų pasiaukojimo priklauso ir 
priklausys lietuviškojo gyvenimo atei
tis.

Todėl ypatingai susimąstome ver
tindami lituanistinių mokyklų pastan
gas, lietuvių mokytojų pasišventimą ir 
meilę savam lietuviškam atžalynui. 
Lietuvis mokytojas, dirba lituanisti
nėse mokyklose tik už simbolinį 
atlyginimą, dažnai net baramas, 
kritikuojamas, bet dirba su meile 
Lietuvai ir lietuviui, aukodamas savo 
talentą, pasiruošimą ir sveikatą. Tad 
visa lietuviškoji išeivija turi būti 
nepaprastai dėkinga tiems idealistams 
- lituanistinių mokyklų mokytojams ir 
tuo besirūpinančioms institucijoms.

Netekdavo matyti, kad kada nors 
iškilmingai, nuoširdžiai būtų prisime
namas, pagerbiamas lietuvis mokyto
jas. Jis nebuvo apdovanotas ordinais, 
ženklais, premijomis, nesodinome jų 
net garbės stalan.

Pagaliau sukrutome. Štai Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos centro 
valdyba šių metų sausio mėnesio 29 
dieną Tautiniuose namuose Čikagoje, 
surengė, bene pirmą, viešą iškilmingą 
lietuvio mokytojo pagerbimą.

Rūpestingai dirbo didžios energijos, 
sumanumo ALT Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, jo sekretorė E. Va- 
liukėnienė, na ir žinoma, visa valdyba. 
Pagerbimas šaunus. Dalyvaujančių 
nepajėgė sutalpinti net ir erdvi 
Tautinių namų salė. Speciali progra-' 
ma. Pagerbimui garbės svečiais pa
kviesti visi Čikagos ir apylinkių 
mokytojai. Pagrindinis pagerbimo va
karo kalbėtojas Lietuvos atstovas 
Vašingtone ir prie Vatikano St. 
Lozoraitis Jr.

IŠ BALTU
Kadangi Baltų Tarybos veiklos 

pranešimai reguliariai pasirodydavo 
spaudoje, šis raportas bus trumpas, 
tačiau jis atžymės dviejų metų 
kadencijos pabaigą. Ši kadencija, 
kurios metu lietuvių bendruomenė 
parūpino pirmininką Australijos Baltų 
Tarybai, sutapo su pačiu sunkiausiu 
periodu nuo VVhitiamo laikų. Ji 
"Mūsų Pastogė" Nr.9 1989.3,6 pųsl.2;

Lietuvos konsulas Vaclovas Kleiza.

Jis plačiu žvilgsniu aptarė lituanisti
nio Švietimo ir pasišventusio mokytojo 
darbą ir reikšmę išeivijai ir Lietuvai.

Atidaromąjį pagerbimo žodį tarda
ma E. Valiukėnienė, taip pat išsakė 
dėkingumą lietuviui mokytojui. Pager
bimui vadovaujanti skautė akademi
ke, baigusi K. Donelaičio ir pedagogi
nį lituanistinį institutą, šauni lietuvai
tė Renata Variakojytė, prisiminė savo 
mokytojus, mūsų jaunimui atidavusius 
meilę ir širdį. į dėkingumo ir pagarbos 
mokytojui žodžius, nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus sudeda 
vyskupas Vincentas Brizgys, genera
linis Lietuvos konsulas Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkė M. Remienė, JAV LB 
Kultūros Tarybos pirmininkė Dalia 
Kučėnienė, PLB Švietimo komisijos 
pirmininkė Milda Lenkauskienė, JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma, Skautų Seserijos vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudienė. Svei
kintojai, garbūs svečiai, išreiškė savo 
dėkingumą lietuviui mokytojui už 
nepavargstantį ryžtą, gražiausius sa
vo gyvenimo metus, poilsį aukojusiam 
Tėvynei Lietuvai ir augančioms lietu
vių kartoms.

Švietimo Tarybos pirmininkė Regi
na Kučienė padėkojo taip pat lietu
viams mokytojams ir šio pagerbimo 
rengėjams ALT sąjungos valdybai, o 
ypač pirmininkui dr. Leonui Kriauče - 
liūnui ir E. Valiukėnienei, daugiausiai 
darbo įdėjusiems pagerbimą organi 
zuojant. Garbės svečiai - mokytojai 
pagerbti prisegant po gyvų gėlių

Meninę programą atliko K. Done
laičio lituanistinių mokyklų mokiniai 
ir mokytojai, vadovaujant Dariui 
Polikaičiui.

Pabaigoje žodį tarė ALT Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, dėkodamas prele
gentui, E. Valiukėnienei, programos 
atlikėjams ir mieliems mokytojams bei 
svečiams taip gausiai dalyvavusiems 
šiame prasmingame lietuvio mokytojo 
pagerbime.

Kunigui J. Kuzinskui sukalbėjus 
maldą, visi dalyviai sugiedojo Mairo
nio "Lietuva brangi". Pagerbimas 
nuotaikingas, kupinas meilės, pagar
bos ir dėkingumo lietuviui mokytojui, 
ne tik pagerbime dalyvavusiam, bet ir 
laisvąjame pasaulyje dirbančiam li
tuanistinėse mokyklose. Pagerbimas 
seniai lauktas. Būtų gera, kad jį 
pasektų ir kitos lietuvių kolonijos.

T A R YBOS 
pareikalavo iš Tarybos padidintų 
pastangų ir pasišventimo, kas buvo 
noriai suteikta. Taip pat pasireiškė 
žymiai glaudesnis ryšis tarp Baltų 
Tarybos ir trijų Krašto valdybų bei 
artimesnis bendradarbiavimas tarp 
atskirų Krašto valdybų.

Negalima paneigti fakto, kad Baltų 7 - 
Tarybos veiklos profilis politinėje 

plotmėje niekada nebuvo ryškesnis. 
Mes stengėmės baltus pristatyti kaip 
vieningą, iškalbią, protingą ir sukal
bamą grupę. Kadencijos pabaigoje, 
tiek politikai, tiek platesnė visuomenė 
baltus tebelaiko iškalbia, protinga, 
sukalbama, gal būt ne visada vieninga, 
aukštos reputacijos grupe, kurios 
pačios bei jos jaunosios kartos geras 
vardas nepaliestas nacizmo ar antise
mitizmo apkaltinimais. Baltų Taryba 
džiaugiasi, kad tiek jos, tiek tuo pačiu 
ir bendruomenių santykiai, tiek su 
vyriausybe, tiek su opozicija niekada 
nebuvo geresni.

Baltų Taryba turėjo būti nuolat 
pasiruošusi stoti akistaton su svar
biausiomis politinėmis asmenybėmis, 
žurnalistais, televizijos kameromis ir 
net senato komisija. Per paskutinius 
trejus metus penkios delegacijos 
siųstos į Canberrą, ir penkios pas 
N.S.W. politikus, kad paminėti tik 
vieną pavyzdį. Gaila, kad kai kurie 
mūsų susidūrimai buvo ne su tais, su 
kuriais manėme turėti konfrontacijas, 
o su žmonėmis, iš kurių turėjome 
tikėtis paramos vieningai baltų linijai, 
o ne susiskaidymo.

Per pastaruosius dvejus metus, tarp 
pasisekimų ir dalinu nesėkmių iš

R A MOVE N U SS U V A Ž I A VI MAS

Per kiekvienas Lietuvių Dienas, 
šalia kitų visuomeninių ir kutūrinių 
renginių, vyksta ir Australijos ra- 
movėnų atstovų suvažiavimas. Toks 
suvažiavimas įvyko pereitų metų 
gruodžio 31 dieną Adelaidėje. Jame 
dalyvavo Sydnejaus, Canberros, Per- 
tho, Melboumo ir Adelaidės skyrių 
atstovai.

Suvažiavimas vyko Lietuvių Kata
likų Centro salėje. Devintą valandą 
ryto buvo pakeltos vėliavos ir prie 
Lietuvos Žemės paminklo padėtas 
vainikas, tuo pagerbiant mirusius 
ramovėmis. Kunigas J. Petraitis per
skaitė invokaciją. Suvažiavime daly
vavo 26 atstovai.

Suvažiavimą atidarė Adelaidės 
"Ramovės" skyriaus valdybos pirmi
ninkas V. Vosylius. Suvažiavimui 
pravesti, į prezidiumą pakviesti pir
mininku V. Šimkus ir sekretoriais R. 
Ž i ūkelis ir P. Nagys.

Kalbėti pakviestas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas dr.V. 
Bieliauskas. Buvo pabrėžtas karių

SU TAUTOS. SU LIETUVOS 
ŠVENTE!

Šiandien - Lietuvos valstybės atkūrimo diena - Vasario 16 - oji. Šventė, 
kurią susigrąžinome iš istorijos. Kaip vėliavą, kaip himną, kaip teisę saugoti ir 
puoselėti lietuvių kalbą. Kaip Lietuvos Tautinį olimpinį komitetą.

Daug ką susigrąžinome iš to, kas buvo uždrausta, paniekinta, bandyta 
sutrypti. Tačiau tai dar ne viskas, ką mes turime susigrąžinti, ką privalome 
padaryti Lietuvos labui ir garbei. Dar daug darbų mūsų laukia ir kūno 
kultūros, sveikatos, sporto baruose. Tik stipri, sveika, žinanti savo vertę ir 
galimybes tauta gali pasiekti, ko siekia, tapti tikra savo likimo, savo krašto 
šeimininke.

Su Tautos, su Lietuvos švente, gerbiamieji! Visiems linkime stiprybės, 
sveikatos ir sėkmės visuose geruose darbuose!

LIETU VOS TAUTINIS 0 LIMPI N IS K OMITET AS > :

Australijos Baltų Tarybos pirmininkas 
Laury Cox.

kurių susidarė "politika", vienintelė 
karti patirtis buvo tai, kad kai kurie 
Australijos baltai, per teisinės satis
fakcijos nepasiekiamą užsienio skilčių 
prieglobstį, spausdino neteisingus, 
neturinčius pagrindo užsipuolimus ant 
savo bendruomeninių organų, kaip 
Krašto valdybos, Baltų Tarybos, 
bendruomeninė$spaudos ir pan. Ar tai 
ekstremizmas, ar viską viršijanti 
ambicija?

Nuo savęs noriu padėkoti savo 
bendradarbiams Baltų taryboje, tiek 
buvusiems, tiek tebeęsantiems; bei 
Danai Baltutienei, Jurgiui Rubui bei 
visai buvusiai Krašto valdybai už jų 
paramą ir patarimus. Jūsų atstovai 
labai aukštai vertina jų didelę 
paramą per Krašto tarybos suvažiavi
mą.

Baltų Taryba tikisi, kad sekančių 
dviejų metų kadencija galės pasišvęs
ti, vieningai su trijomis Krašto 
valdybomis, svarbiausiam tikslui - 
pavergtų Pabaltijo valstybių bylai.

L. Cox
A.B. Tarybos pirmininkas

veteranų vaidmuo savoje visuome
nėje, ypatingai lietuvybės išlaikyme 
jaunosios kartos tarpe. Pranešta, kad 
1989 metai skelbiami "Varpo" metais.

Suvažiavimą sveikino iš Lietuvos 
atvykęs Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovas išeivijoje, ilgus metus išken
tėjęs Sibiro lageriuose dr. A. Stat- 
kevičius, kuris savo kalboje ragino 
visus kiek galint prisidėti prie siekio 
Lietuvai ir Pabaltijui laisvės. Visas 
gyvenimo pagerėjimas Lietuvai ateis 
tik su visiška nepriklausomybe. Dali
nis palengvėjimas Lietuvos likimo 
neišspręs. Kai Atgimimo Sąjūdis siekia 
tautai iškovoti autonominių laisvių, 
Lietuvos Laisvės Lyga kovoja už pilną 
Lietuvos nepriklausomybę.

Albinas Pocius savo gerai paruošto
je paskaitoje nušvietė lietuvių tautos 
atgimimą ir jos pastangas atsikratyti 
okupacija.

Po paskaitos buvo užduota įvairių 
klausimų ir padiskutuota ateities 
veiklos klausimais. Suvažiavimas 
baigtas Tautos Himnu. B.straukas
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GORBAČIO V AS
Kai po okupacijos, Lietuva pirmą 

kartą oficialiai šventė savo nepri
klausomybės minėjimą, Gorbačiovas 
savo kalboje darbininkams komentavo 
užsienio spaudos pranašystes, kad jo 
dienos Kremliaus soste gali pasibaigti 
už metų kitų. Kartu ramino komunis
tų partiją, kad Sovietų Sąjungoje ji 
viena liks valdyti kraštą, nes daugia
partinė, atseit demokratinė, santvar
ka yra netikęs šlamštas.

Tai, kad jis skaito užsienio komenta
rus, nėra nuostabu. Kas kita - viešai 
apie juos kalbėti. Tai, ir partijos 
raminimas rodo, kad Gorbačiovas 
nesijaučia visagalis ir turi reikalą save 
ginti, matomai, nuo partijos konserva
torių. Vos trys dienos prieš jo kalbą, 
buvęs KGB viršininkas Cerbikov 
viešai kritikavo glasnost iššauktą 
betvarkę, leidžiant nacionalistams 
skaldyti visuomenę. Atrodytų, kad 
Gorbačiovas, vietoje to, kad sudrausti 
savo pavaldinį, pats privalėjo teisin
tis. Tai jo pozicijos silpnumo ženklas.

Po keturių metų kalbų apie tai, 
kaip perestroika sudemokratins ir 
pagerins sovietų masių gyvenimą, 
Gorbačiovas nieko radikalaus nėra 
pasiekęs. Priešingai: prekių trūkumas 
ir betvarkė padidėjo, nesimato jokių 
ekonominio pagerėjimo prošvaisčių.

Visų laikomas inteligentiškiausių 
sovietų vadu, Gorbačiovas, deja, 
pasirodė labai klystąs. Išorine inteli
gencija ekonomijos pakelti negalima, 
atrodo dar reikia privatinės nuosavy
bės grąžinimo, laisvos rinkos, kurioje 
paklausa, pareikalavimas nustato pre
kių kainas. Šiuos ir daugelį kitų 
būtinų principų jis naiviai ignoravo, 
galvodamas, kad galima ir be jų 
sukurti naują sovietinę sistemą, ku
rioje bus apseinama be jų. Tai yra 
neabejotinas požymis, kad Gorbačio
vo logika šlubuoja. Ji šlubuoja ir 
politinėje plotmėje, ypatingai kai 
kalbama apie naujo tipo sovietinę

LYG BUČĮ AU
I R VĖL

N UMARI NT AS
ATGIJĘS

Amerikoje lankėsi rašytojas Kazys 
Saja iš Lietuvos ir kalbėjosi su vienu iš 
garsiausių lietuvių poetų Bernardu 
Brazdžioniu:
- Gerbiamas Poete, mano pažintis su 

Jūsų kūryba prasidėjo prieš penkias 
dešimt mėtų, kai, pramokęs skaityti, 
"Vyturio" žurnale radau Jūsų eilėraš
čių vaikams. Prieš dvidešimtį metų, 
atvykęs į Kaliforniją pas savo brolį, 
turėjau progą su Jumis susipažinti iš 
arčiau.Grįžęs į Lietuvą perdaviau 
Jūsų linkėjimus M. Vainilaičiui, kuris 
nepabijojo viešai pasakyti, kad B. 
Brazdžionį, Vytę Nemunėlį laiko savo 
mokytoju. Jūs tikriausiai žinojot, kad 
Jūsų vardą. Jūsų poeziją ilgus metus 
Lietuvoje buvo stengtasi užmiršti. 
Vienas poetas parašė piktą parodiją: 
"Per pasaulį keliauja šuva". Dabar 
Lietuvoje daug kas pasikeitė. Perskai
tę Jūsų 1941 metais parašytą eilėraštį 
"Šaukiu aš tautą, GPU užguitą", 
daugelis nebeslepia simpatijų Jūsų 
kūrybai. Paaiškėjo, kad Lietuva 
anaiptol nėra užmiršusi nei Bernardo 
Barzdžionio, nei kitų išeivijos poetų. 
Sakykit, ar Jūsų nestebina tokios 
permainos mūsų Tėvynėj?
- Per maža būtų atsakyti, kad 

stebina. Ir stebina, ir jaudina, ir 
nuteikia taip, lyg būčiau numarintas ir 
vėl atgijęs. Poetui tai didelė laimė, 
kurios tegali sulaukti tokie tautos 
žmonės, kaip Maironis, kaip Kudirka, 
Vydūnas.

Dėl permainų tėvynėje. Jos seniai 
lauktos. Jų ilgėtasi kelios dešimtys 
metų ir čia ir Lietuvoje.

NĖRAMUS
demokratizaciją, apie politinę realybę 
Pabaltyje, kuriam tą realybę - 
sovietinę okupaciją - reikia priimti ir 
nesvąjoti apie nepriklausomybės at
gavimą.

Koks reikalas pabaltiečiams likti 
Sovietų Sąjungos sąstate? Ar tam, 
kad toliau skursti ir leisti sunaikinti 
tų kraštų gamtą, istoriją, kultūrą, 
vien todėl, kad rusų imperialistai ir 
Gorbačiovas to nori? Be vyresnės 
sesės, kaip okupuotoje Lietuvoje 
vadina Rusiją, Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų dabar gyvenusios, kaip 
kad gyvena suomiai, o gal dar geriau. 
Juk prieš karą Suomija buvo vargin
giausias kraštas Baltijos pakraštyje. 
Skirtumas mūsų nenaudai atsirado tik 
todėl, kad nemoką tvarkytis rusai 
neleido pabaltiečiams tvarkytis pa
tiems ir vertė juos gyventi pagal 
Kremliaus "išminčių" įsakymus.

Pabaltiečių laimė, kad Gorbačiovas, 
apsiriko. Jis manė, kad mūsų žmonės 
pasitenkins jo utopinėmis reformomis 
ir pradės maitinti okupantą tinginį 
pamiršę, kad savistoviai gyvendami, 
jie dirbtų savo tautų naudai, panaiki 
nę komunistinę sistemą - visų 
blogybių priežastį - ir atsikratę 
nekompetetingų kolonialistų.

Tiesa, anksčiau ar vėliau, išeina 
aikštėn. Taip išėjo ir su Gorbačiovo 
netikusiais planais. Ne tik Sovietų 
Sąjungos žmonės, bet ir užsienio 
optimistai jau mato, kad Gorbačiovo 
perestroika baigiasi katastrofa, kurios 
pasekmes dar sunku numatyti.

Tai liūdna realybė, kurios lietuviai 
negali pakeisti, nes jiems neleidžiama 
tai daryti. Visi žinom, kad glasnost 
mūsų tautai leido šiek tiek atgauti 
prarastą lygsvarą ir, kad dabartinė 
padėtis, bent dvasiniu atžvilgiu, yra 
naudinga mūsų tautai. Reikia ja 
skubiai naudotis, kadangi nežinia, 
kiek ji dar gali užsitęsti.

Dr. Jonas Kunca

Susitikimo metu kalbasi rašytojas 
Kazys Saja (kairėje) ir poetas 
Bernardas Brazdžionis.

...Dar visai neseniai Lietuvoje žmo
nės, pas kuriuos buvo rasta mano 
eilėraščių, buvo baudžiami, tremiami į 
Sibirą kaip Bieliauskienė. Taigi ir 
mano daugelis posmų gimė iš skausmo, 
iš sielvarto, iš ilgesio. Būdamas namie 
ramiais laikais, nebūčiau parašęs 
"šaukiu aš tautą" arba "Baltas baltas 
kaip vyšnios viršūnė per pasaulį, per 
amžius keliauja žmogus". Tai ne 
linksmos operetės bonvivanas, o 
gyvenimo prasmės ieškotojas.
...Skaudu buvo girdėti, kad už mano 
poetinius žodžius Lietuvoj žmonės 
persekiojami, o dabar džiaugiuosi, kad 
tas žodis vis dėlto nepaskendo be 
atgarsio, kad jis gyvas ne tik čia...

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių atidarymo metu Adelaidėje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
FOTOGRAFIJOS EAR ODA

Lietuvos Fotografijos meno draugi
ja, kartu su "Tėviškės" draugija, 
siekdamos plėtoti kultūrinius ryšius su 
Lietuvos išeivija, taip pat 150 - ųjų 
fotografijos atsiradimo metinių pro
ga, organizuoja svetur gyvenančių 
lietuvių fotografų apžvalginę parodą 
"Lietuvių išeivijos fotografija".

šią parodą numatome atidaryti 
1989 metų lapkričio mėnesį Vilniaus 
Dailės parodų rūmuose. Vėliau paroda 
bus eksponuojama ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Kviečiame dalyvauti visus lietuvius 
fotografus.

Galima siųsti neribotą skaičių 
juodai - baltų, arba spalvotų meninių, 
taip pat dekoratyvinių, reklaminių 
fotografijų.

Fotografijos turi būti nepaklijuotos. 
Fotografijų formatą galima pasirinkti 
laisvai.

Kadangi ruošiama apžvalginė paro
da, fotografijų temos gali būti 
įvairios, tačiau mums labai įdomu 
būtų pamatyti ir vyresniųjų fotogra

KAUNAS

Saugumas atliko kratą Lietuvos 
Laisvės Lygos nario bute, pranešė 
trys nepriklausomi šaltiniai Lietuvių 
Informacijos Centrui New Yorke.

Pasak jų, saugumo asmenys sausio 
31 dieną įsiveržė į Lietuvos Laisvės 
Lygos Kauno skyriaus sekretoriaus 
Arno Taujansko butą, esantį 16-tos 
Divizijos Plente nr. 14-2, Kaune, ir 
ten padarė kratą. Neva ieškota 
alkoholinių gėrimų. Nors kratai 
vykdyti buvo pateiktas orderis su 
prokuroro sankcija, nė vienas kratą 
vykdžiusių žmonių nepasirašė savo 
pavardžių išskyrus Kvietkauską, kuris 
taip pat nebuvo orderyje įrašytas. 
Taujanskui apskambinus draugus ir 
pranešus, kad pas ji daroma neteisėta 
krata, jos vykdytojai kratą nutraukė.

BROLIAI TARASEVIČIAI ROMOJE

Broliai Gintaras ir Mečislovas 
Tarasevičiai sausio 29 dieną per 
Vieną atvyko į Romą, kur laukia 
emigracijos dokumentų į JAV-bes.

Broliai Tarasevičiai buvo suimti du 
kartus bandant pereiti Suomijos sieną. 
Juos pirmą kartą suėmė 1983 metais 
gegužės mėn., atsisakius tarnauti 
kariuomenėje, ir pasodino į psichiat
rinę ligoninę keturiems mėnesiams. 
Antrą sykį, 1988 metais gegužės mėn., 
jie buvo pasodinti į kalėjimą. Praeitą 
rugp jūtį, solidarizuodami su bado 
streiku Gedimino aikštėje, jie pradėjo 
badauti kalėjime. Po aštuonių bada

fų nuotraukas, darytas dar Lietuvoje, 
perskaityti tų nuotraukų komentarus, 
paaiškinimus.

Mes norėtume paruošti ir išleisti 
parodos katalogą. Šiam tikslui reikali
ngi fotografijų kataloginiai duomenys 
- autoriaus vardas, pavardė, fotogra 
fijos pavadinimas, fotografavimo me
tai, taip pat autoriaus portretas, 
įdomu būtų sužinoti ir dalyvaujančių 
parodoje biografinius faktus - gimimo 
datą, gimimo vietą, kur autorius 
mokėsi, kur dirba, kur gyvena, nuo 
kada dalyvauja parodose. Prašytume 
dalyvių atsiųsti parodų, kuriose teko 
dalyvauti, katalogus. Jais papildytume 
ekspoziciją.

Informaciją apie dalyvavimą paro
doje, žinias katalogo sudarymui, bei 
fotografijas ekspozicijai prašome 
siųsti iki gegužės 31 dienos adresu: S. 
Paukštys, Lithuanian Photo Art So
ciety, Universiteto 4, Vilnįus 232600, 
Lithuania.

Informaciją apie šią parodą galima 
gauti telefonu 610642 Vilniuje.

vimo dienų, juos sugrąžino į Lietuvą. 
Broliai Tarasevičiai savo išlaisvinimą 
riša su " politinės padėties šalyje 
pakeitimu ir plačiosios viešosios 
nuomonės spaudimu." Jiems grįžus iš 
kalėjimo, Vidaus reikalų ministerija 
stipriai "pasiūlė" išvažiuoti į Vakarus.

1988 metais gruodžio 8 dieną 
Lietuvos televizija padarė su broliais 
Tarasevičiais irterviu, kurios metu jie 
viešai atmetė savo tarybinę pilietybę 
ir reikalavo leisti tėvui ir seseriai 
emigruoti į Vakarus.

Gintaras nevedęs, o Mečislovas 
emigravo su žmona ir mažu sūnumi. 
Abu tikisi Ir laukia tėvo ir sesers 
išvykimo. Broliams išvykstant, tėvo ir 
sesers emigracijos byla jau buvo 
užvesta, nors milicija grąsino galė
sianti jų emigraciją sutrukdyti.

Gintaras ir Mečislovas Tarasevičiai 
taip pat yra Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovai užsienyje

(LIC)

NELEIDŽIA
I LIETUVĄ

Vasario mėnesį žadėjus važiuoti į 
Lietuvą "Europos Lietuvio" redakto
riui, teko kelionę atidėti. Sovietų 
ambasados konsulato darbuotojas 
redaktoriui pranešė, kad įvažiavimo į 
Lietuvą per Sovietų Sąjungą, negaus. 
Priežasties nenurodė. Taigi, atrodo, 
persitvarkymas ten nevyksta, arba gal 
jau ir baigėsi...

'-’-Mūsų Pastogė" Nr.9 1989.3.6 pusl.3
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DAINAVIMAS

pripuoliau prie ratų, apsikabi
nau tau kaklą, Elzė šaukia.

Brangiausias brolėli!

Romualdas Granauskas 
("Literatūra ir Menas")

kokie 
būti, 

ramiai 
dirbti, 
paskui

GYVULĖLI l(
/5TČ4UK4 IS KASOMOS KNYGOS

Tęsinys.
Juk nei valdžiai, nei 

žmogui nieko pikto nebu
vom padirbę. Tad dėl ko 
valdžia mumis taip kan
kino? Juk mes anai nė 
kokie priešai nebuvom. 
Nei mes su ginklais prieš 
stojom, nei mes 
veikėjai galėjom 
Norėjom tykiai, 
gyventi, žemelę 
vaikus auginti, o 
numirtis, laikui atėjus. O 
ana... Ko tik mums neda
rė! Kokioj baimėj laikė, 
kaip su paprastu žmogum 
nesiskaitė, - to negali nei 
laiške aprašyti, nei api
pasakoti. Bet juk tu viską 
tą geriau už mane žinai. 
Aš bent vietoj likau su 
Kaziūne, o tu kame 
atsidūrei? Tik negalvok, 
kad mes čia vargo nema
tėm. Su vargu kėlėm, su 
vargu gulėm, ant to 
vargo ir gulėjom.

Bet aš ne nuo to galo 
pradėjau rašyti - juk tu nieko nuo pat 
keturiasdešimt devintųjų apie mane 
nežinai. Toks tykus, miglotas buvo 
Velykų rytas, atmenu, Kaziūnė' kiau- 

lelėmis sirgo, o aš sėmenis kaitinau, 
pyliau į terbelę, taisiaus vaikui 
karštus prie kaklo dėti, tiktai girdžiu 
- lakstymas, verksmai miestelyje! 
įbėgo į kiemą senoji Baltiejienė, 
šaukia į langus: "Bėk, Kontrimiene, 
bėk!.. Ir tavo brolį veža!.." Mečiau 
viską į aslą; išpuoliau kaip stoviu. 
Veiziu - ilgiausia vežimų virtinė - 
kaip į kapus - palengva važiuoja į 
kalną. Senasis Baltiejus, ant lazdos 
pasirėmęs, stovi prie krautuvės ir 
skaičiuoja: "... Septyniasdešimt du... 
septyniasdešimt keturi..." Aplinkui - 
migla, akyse - migla, neatpažįstu, kas 
ratuose sėdi: visus pavardėmis žinau, 
o neatskiriu, ir tiek. Susiedas susiedą 
veža. Iš visų valsčiaus kaimų kartu. 
Matau vyrus, moteriškas, vaikus, 
ryšulius, maišus, o nei tavęs, nei Elzės 
nė vienuose ratuose nėr. Tik Mikala
jus, šautuvu mojuodamas, laksto iš 
vieno galo į kitą: "Risčia per miestelį 
varykit, risčia!.." Bet purmonai neva
ro, sėdi galvas nudūrę. Pripuoliau prie 
Mikalajaus" "Kame brolis yr?!" 0 tas 
atstatė šautuvą: "Šalin nuo ratų!.." 
Kiti stribokai lydi iš šalių, bet taip 
nesiardo, kaip tas, - eina, nedrįsdami 
akių pakelti. Mikalajienė, vaiką ant 
rankų pasiėmusi šaukoja prie savo 
trobos: "Važiuokit, liaudies priešai!.. 
Važiuokit banditai!.. Veizėk, veizėk, 
Borisėli, kaip buožes į Sibirą veža!.." 
0 vaikas nieko nesupranta, rodo 
pirštu į Mikalajų: "Tete!.. Tete!.." 
Pajutau kaip senasis Baltiejus sugrie
bė mane už peties ir papurtino: 
"Nestovėk kaip mietas! Bėk kiemais 
už miestelio, - anuodu pirmuose 
vežimuose važiuoja!.." 0 pirmieji 
vežimai jau už krautuvės kertės 
užsukę, jau ten Mikalajus rėkauja. 
Kojas pakirto, pabėgti negaliu, pavir
tau bėgdama Baltiejaus darže, išplus- 
tėjau purvina ant vieškelio. Atsimeni,
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klykia, visuose vežimuose sūdna 
diena, o aš nei žodžio pasakyti 
negaliu, nei įduoti kelionei 
nieko neturiu, tuščios rankos, 
nors juodos duonos kepalėlį 
būčiau pasigrobus išbėgdama. 
Mikalajus tempia mane šalin už

vienos rankos, aš su kita - tave 
už kaklo, mažne iš ratų 
ištempiau. Ir stribokas Gedmi
nas pribėgo, nutvėrė mane už 
plaukų, nė dviejau negali at
plėšti. Tu šokai iš ratų ant 
Mikalajaus: "Ar jūs seseriai 
dar rankas laužysit?".. Mikala-, 
jus tau - žybt!.. - su buože į 
dantis; pamačiau, kaid iš burnos 
kraujas pasipylė - ir nualpau. 
Be atsigavau savo troboj, senoji. 
Baltiejienė, iš naujo ugnį užkū
rusi, žoles beverdanti. Tad toks 
vedums atsiskyrimas ir tebuvo. 
0 šį pavasarį, balandžio mėnesį, 
suėjo lygiai trys dešimtys metų, 
jau trys dešimtys pirmieji už
stojo. Ar bepamatysiv kuomet, 
brangiausias brolėli, ar kuomet 
žodžiu persimainysiv? Pirmiau, 
kad ne. Juk ir tu neb jauniklis 
esi, pernai gruodyje septintą 
malkelę praėmei. Ir tavo gyve
nimas ne pataluose praėjo, - iš 
kur tu begali ilgą amžių turėti?

Nors tu man ir nerašei, bet aš pati 
numanau, kad per tris dešimtis metų 
speiguose miškus kirsdamas ir tu tos 
sveikatos neturi prūdus prisipylęs. 
Senka ir tie, senka...

Jau prieš dešimtį ar daugiau metų 
rašei, kad tavo kaltė nuimta, kad esi iš 
ten kaip ir paliuosuotas. Nuo to laiško 
ir pradėjau laukti, bet daugiau dėl to 
dalyko nesi užsiminęs. Kitame laiške 
davei žinoti, kad Bronis į mokyklą 
eina, kad vienas gyveni beveik 
apvalius metus, nes Bronis mieste yra 
į internatą atiduotas, tiktai vasarą 
trumpai tepabūnatav. Ir kad trobą esi 
pasistatęs, ir darželį turi ant kokios 
ten upės kranto. Okas ten pas jus gali 
augti tokioj šaltybėj? Ar yra vasaros 
bent porą mėnesių?

Aš tavęs tokių dalykų klausinėju, o 
žinau, kad nei tavo laiško, nei tavęs 
paties nesulauksiu. Aš tiktai ne vieną 
kartą, tavo laiškelį skaitydama, liuobu 
pagalvoti: ar tu man teisybę rašei? Ir 
dėl tos tavo trobos pasistatydinimo, ir 
dėl to tavęs vieno gyvenimo? Kad 
trobą statydinais - ne vienas težadė
jai gyventi, ne vienas... Pats dėl savęs 
vieno nieks nesistatydina. 0 Broniui 
kam anos reikia? Juk rašei, kad, 
aukštą mokslą baigęs, Irkutske paliko 
gyventi. Viešpatie, kai aš pagalvoju - 
juk ir Broniui jau trisdešimt metų 
suėjo, jau ir tas nebe jaunas vaikis 
bėra. Sibire gimęs, Sibire augęs - 
mūsų Lietuvos nė sapne negali 
susapnuoti! Nežino, vargšas, nė kaip 
saulė čia atrodo... dėl to aš ir 
numanau, kad ne visą teisybę man 
teparašei. Kai Elzę medis nuspaudė, - 
Broniui penki meteliai tebuvo. Kaip 
tu, mišką bekirsdamas, galėjai vienas 
užauginti, kur tau aną liuobi palikti? į 
mišką išsivedęs, prie medžio nepririši. 
Kitaip nėra - turi moterišką pasiėmęs, 
tiktai nenori rašyti. O gal turi 
lietuvę? Juk ten puikių puikiausių 
lietuvių buvo privežta. Čia nė kokios 
kaltybės tavo būti negali: palikai 
našlys su mažu vaikeliu ant rankų, -

reikėjo vienaip ar kitaip verstis. 
Tiktai aš galvoju: jeigu turėtum 
lietuvę - būtum iš karto parašęs, o kad 
naparašei, - tai dalykas bus toks, kaip 
aš širdyje numanau... Jeigu taip yra, -

Rašomos knygos autorius Romualdas 
Granauskas

aš vistiek negaliu tavęs kaltinti. Kur 
tau reikėjo dėtis su mažu vaiku? Ged 
ana doriausia moteriška yra? Galų 
gale, ne ana tave ten veždino, ne ana 
su šautuvu tau į dantis dėjo. Rusų 
tarpe yra žmonių už kitus mūsuosius 
šimtą kartų geresnių. Aš pati per karą 
regėjau. Sakysi, tau rusas dantis 
išmalė, Mikalajus? Koks anas rusas? 
Gal tu neatmeni, kaip tėvas liuob 
pasakoti: prieš pirmąjį karą kažkaip 
užsiliko rusų kareivis, Mikalajevas 
pavarde, tai mūsų žmonės aną 
Mikalajum vadino. Apsiženijo su 
bubelio dukteria, ėjo su kitu tokiu per 
žmones lentas pjaudami. Ir ano 
vaikas, tas stribokas Mikalajus, taip 
pat. 0 rusiškai tiek temoka, kiek ir aš. 
0 Gedrimas? Ir tas gryniausias 
žemaitis, - kokių tas dalykų nėra 
miestelio žmonėms pridirbęs? Nė 
paskutinis pasalkanda šuo nėra toks 
baisus... Gal ana pati geroji pasaulyje 
tau yra? Ruskės vargo nebijo, o kas 
vargo nebijo, kas pats yra ano kandęs, 
- tas ir kitąjį žmogų gali atjausti. 
Kaip aš galvoju: be atjautimo už 
tremtinio, o dar našlio, o dar su mažu 
vaiku, ana nebūtų ėjusi.

Bet jeigu yra taip, kaip aš galvoju, - 
vistiek galėjai parašyti, juk aš tau 
tikroji sesuo esu. Kad aš nesuprasiu, - 
kitas nė tiek. O dėl atvažiavimo - 
galėjai ir vienas atvažiuoti. Ar nė 
senatvėj nenori Lietuvėlės matyti?

Aš suprantu: tolima kelionė, ne 
vieną šimtą reikia ant to dalyko 
padėti. Pirmiau liuobu galvoti: kaip 
atvažiuos, gal neišleidžia? Bet iš 
anojo išvežimo ne vienas atgal 
pargrįžo, kurie gyvi buvo likę. 
Atsipirko iš kolūkio savo trobas, jeigu 
bestovėjo nenuardytos, vėl iš paleng- 
vo pradėjo kurtis. Juk aš tau rašiau; ir 
mūsų tėviškė tebėr - aplūžusi, 
apgriuvusi, bet tebėr. Gyveno ten 
visokie svieto perėjūnai, nieko ne
tvarkė, nieko neremontavo. Ir dabar 
vieni tokie gyvena. Bet visas svarbu
mas, matyti, ne tame, širdy svarbu
mas, niekur kitur. Juk tu man 
pastaraisiais metais, kol dar nebuvai 
išėjęs į pensiją, pats pinigų esi 
parsiuntęs. Pirmąjį kartą - šimtą 
rublių, antrąjį - aštuoniasdešimt, o

TRANSATLANTINIS ŽYGIS

LSS Čikagos Lietuvių Jūrų Skauti
ninkų ir Skautininkių Grandis (drauge 
su Š ALF AS) palaiko ryšį su Lietuvos 
buriuotojais, kurie yra pasiryžę trans 
atlantiniam žygiui iš Lietuvos į 
Niujorką. Kelionė įvyks šių metų 
balandžio pabaigoje arba gegužės 
pradžioje. Vyks trys burlaiviai: "Lie
tuva" (kapitonas 0. Kubiliūnas), 
"Audra" ( kapitonas I. Miniotas) ir 
"Dailė" (kapitonas Z. Drėma). įgulas 
sudaro arti 40 buriuotojų.

paskutinį, - arti pusantro šimto. Už 
tuos pinigus galėjai nors vienai 
dienelei pargrįžti. 0 kad nepargrįžai 
nė apsisukti, aš numanau, kad širdy 
didelę skriaudą tebturi, lig pat 
smerčio nešiosies, niekas tau anos, 
amžius nebeišims. Dėl to ir negali 
prilaužti širdies važiuoti, nenori vėl iš 
naujo skriaudos kelius pereiti.

Atėjo seselė, suleido ampolę, norė
jau dar rašyti, bet baisiausiai pradėjo 
miegas imti. Pačios akys merkias, ir 
tiek. Ir popieriaus nebėr, - nupirko 
vakar sanitarė sąsiuvinį - jau paskuti
nį lapą rašau. Duosiu kapeikų, lai 
rytoj nuperka kokius kelis.

Palatoj mes gulim trys: mudvi dvi 
senės ir viena dar jauna moteriška, 
bet pati sunkioji: vaistų prileista 
miega per dienas. Kitą savaitę anai 
dirbs operaciją, o man dėl tos 
operacijos nieko nesako, tiktai žada: 
pareis iš atostogų koks tenai dakta
ras, parodysim, pažiūrėsim, ką anas 
pasakys. Laukiu to daktaro kaip 
kažko. O ta kita ligonė, tokia 
Ronkienė iš Juodeikių, baisiai dejuoja 
per naktis, skauda vargšei, ir man 
skauda, bet aš tyliu dantis sukandus. 
Kad per visą amžių tylėjau, gėda 
senatvėj paskutinių skausmų nebiš- 
kentėti.

Dabar laiko turiu daug, apie kitus 
galvoti nebreikia, tad apie savo 
praėjusį gyvenimą ir begalvoju.

Rašysiu nuo to laiko, kai tavęs 
Lietuvoj jau nebuvo, ko tu negali 
bežinoti. Prasidėjo viskas taip.

Rudenį suvarė visus į salę, kur 
pirmiau buvo žydų šiūlė, pradėjo 
rašydinti į ko Ik ozą. Ūkininkų didelių 
mūsų miestelyje nebuvo, o tuos kur 
buvo, - tuos jau prieš tave visus 
išveždino. Begyveno šiokie tokie: 
šiaučiai, kliaučiai, davatkėlės, kelios 
našlės, naujakuriai, iš pamiškių į žydų 
trobas subėgę, stribokų šeimų kelios 
dešimtys, šiaip dar visokių, kurie kaip 
ir aš, tik iš savo daržo ir iš penkių 
pirštų vertėsi.

Kas nei savo žemės, nei gyvo 
vabalo neturėjo - tie, žinoma, lengva 
širdžia rašėsi. Ar taip ar taip šikinę 
delnu užsidengę tevaikščiojo, o ki
tiems dėl to visko širdys krauju pylėsi. 
Aš pati taip save teguodžiuojau: 
"Tegu daro ką nori, tegu rašo kur nori. 
Ar aš kolkoze, ar aš ne kolkoze - 
vistiek našlė". Atidaviau savo penkis 
jektarėlius, kur amžiną atilsį tėvas į 
dalį buvo nupirkęs. Žinojau: neduosiu 
geruoju, ateis laikas - atims bloguoju. 
Vėliau iš visų atimliojo, nė vienas 
nepaliko ant savo žemės sėdėti. Kurio 
neprivertė su žodžiais, - kitaip 
privertė, šautuvą po nosimi kišdami. 0 
paskui liuob per susirinkimus visus 
bepročiais laikys: savo noru, girdi, į 
kolkozus sustojot, tad dabar iš širdies 
ir dirbkit!.. Kad balta meška per langą 
veizėjo, - kaip neatsiras tas noras? 
Jau per patį pirmąjį susirinkimą 
negalėjai nė žodelio prieš pasakyti, 
toks iš miesto atvažiavęs su kumštė
mis stalą trankė, šaukė išraudonavęs, 
ką darys su tab, kurie nenori į 
laimingą ateitį eiti, o už visų Siūlės 
langų šautuvai kyšojo.

Tęsinys sekančiame "M. P." numeryje.

Burlaivio "Audra" kapitonas I. 
Miniotas rašo: "Esame pasiryžę 
(plaukti į Niujorko uostą su trispalve. 
Plauksime beveik ta pačia trasa, kuria 
iš Niujorko į Kauną, per Atlantą, prieš 
56 metus, skrido Darius ir Girėnas. 
Atlantas mus perskyrė, tegul Atlantas 
mus sujungia!"

Tai būtų pirmas kartas Lietuvos 
istorijoje, kai šiuo būdu ryžtamasi 
įveikti Atlanto vandenyną.

x
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

ADELAIDĖJE
Adelaidiškiai Vasario 16 Šventė 

dviem kartais. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės valdyba va
sario 17 dieną Lietuvių namuose 
suruošė politinio pobūdžio pobūvi 
australų ir kitų tautybių svečiams. 
Saviškiai dalyvavo su pakvietimais, 
viso 90 asmenų. Iškilmingas vaišes 
suruošė Moterų sekcija, taikinant 
valdybos narių ponioms. Pobūvis 
pradėtas Tautos Himnu ir pirmininko 
J. Stačiūno angliškai pasakytu, spe
cialiai tai dienai pritaikytu žodžiu. Po 
to sekė australų pareigūnų sveikini
mai ir pakeltos Sampano taurės už 
Lietuvą. Bendruomenės dalyviai už 
vaišes apsimokėjo patys.

Sekmadieni, vasario 19 dieną V asa- 
rio 16 dienos minėjimas pradėtas 
pamaldomis Šv. Kazimiero lietuvių 
koplyčioje, minėjimo aktas ir progra
ma vyko Lietuvių namuose. Įvykiai 
Lietuvoje adelaidiškiams sukėlė dva
sios pakilimą ir entuziazmą ne tik 
vyresniųjų, bet ir jaunimo tarpe. 
Programa prasidėjo patriotiška pirmi
ninko J. Stasiūno kalba. Lidija

IZIDORIUI J O 1ST AI Cl UI 80 I
Nuoširdžiam ALB darbuotojui, buvusiam Krašto valdybos pirmininkui inž. 

IZIDORIUI JONAIČIUI, 80 - ties metų amžiaus sukaktį švenčiant, linkime 
geros sveikatos, sėkmės darbuose ir daug, daug ramių, saulėtų dienų.

ALB Krašto valdyba

Jaukioje Lietuvių klubo salėje, 
vasario 25 dieną, kaip bičių spiečius, 
suskridę dūzgė, ūžė, dainavo - valiavo 
didelis būrys Sydnejaus tautiečių, 
švęsdami žymiojo visuomenininko, 
kultūrininko, skautų veikėjo - Izido
riaus Jonaičio 80 - mėtį!..

Susirinkusių pagerbti tarpe - plati 
giminė ir visa eilė artimų bičiulių, 
šventę veda Vytautas Bukevičius. 
Kilo į viršų putojančio šampano 
stiklai, visų gerbiamam solenizantui 
belinkint geros sveikatos ir viso 
geriausio. Atatinkamus žodžius tarė 
prelatas Petras Butkus, ALB Krašto 
valdybos pirmininkas Juozas Maksvy 
tis, "Atžalos" teatro vardu - Julius 
Dambrauskas, Lietuvos Skautų Sąjun
gos tarybos pirmininko ir Akademikų 
Skautų Sąjūdžio centro valdybos 
vardu - Balys Barkus, šeimos vardu - 
dukra Eglė Garrick, Sydnejaus Skautų 
Židinio ir Sydnejaus Moterų Sociali
nės Globos draugijos vardu - Tamara 
Vingilienė. Vėliau, kalbėjusius, savo 
atsiminimais iš gimnazijos laikų, dar 
papildė aktorė Ksana Dauguvietytė - 
Šniukštienė.

Nuskambėjus tradicinei giesmei 
"Ilgiausių metų..." ir įteikus dovanas, 
žodį tarė pats sukaktuvininkas, padė
kodamas šios sukakties ruošėjams, 
pareiškusiems linkėjimus ir visiems 
apsilankiusiems. Baigdamas paprašė 
susirinkusius pagiedoti giesmę "Lie
tuva, brangi, mano tėvyne...", kuri 
tikrai gražiai nuskambėjo, kadangi 
susirinkusių tarpe buvo nemažai 
buvusių ir tebeesančių choristų. Ta 
pačia proga, Elenai Jonaitienei primi
nus, pakelti stiklai už solenizanto 
vienmetę, dvynukę - seserį Petrutę, 
gyvenančią tėvynėje.

Sukaktuvininkas gerai pažįstamas 
ne tik Sydnejaus, bet ir visos 
Australijos lietuviams, taigi tik trum
pai paminėsime jo nueitą gyvenimo 
kelią.

Gimė 1909 metais kovo mėnesio 5 
dieną, Paežerių kaime, Šeduvos vals
čiuje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o ją 
baigęs, 1928 - 1935 metais mokėsi 
Vytauto Didžiojo universiteto Tech
nikos fakultete Kaune, kurį baigė • 
statybos inžinieriumi. Po to atliko 
karinę prievolę Karo mokykloje. Du su

Šimkutė - Pocienė pasidalino Įspū
džiais iš atgimstančios Lietuvos, 
kuriuos ji labai glaustai, įdomiai ir 
vaizdžiai perdavė susirinkusiems. A. 
Miškinio eilėraštį "Lietuva" puikiai 
padeklamavo S. Kubilius. Apylinkės 
valdybos paruoštą telegramą - sveiki
nimą Lietuvai, kuri buvo pasiųsta nuo 
Pietų Australijos lietuvių, perskaitė 
Alfredas Vitkūnas. Tautinių šokių 
grupės "Žilvinas" šokėjai ir šokėjos 
programoje sušoko net penketą šokių. 
Vadovas V. Sabeckis, R. Vaičiūtė 
lyriškai ir švelniai padainavo dar porą 
dainų. Choras "Lituania" nuostabiai 
atliko B. Budriūno kantatą "Per 
pasaulį keliauja žmogus", žodžius 
deklamavo S. Kubilius, solo partiją 
atliko J. Mažeiienė, dirigavo G. 
Vasiliauskienė, pianinu akompanavo 
Nemyra Masiulytė - Stapleton. Pro
gramos pranešėja Birutė Stalbaitė. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvą. 
Vėliavą nuleido ramovėnai.

Elena Dainienė

puse metų tarnavo karo aviacijoje 
lakūnu - leitenantu. Nuo 1939 metų 
kurį laiką vertėsi statybos parangomis 
ir dirbo statybinėse firmose. 1944 
metais iš Lietuvos pasitraukė į 
Austriją, o po karo persikėlė į 
Vokietiją, kur 1945 - 1949 metais 
mokytojavo Ravensburgo lietuvių 
gimnazijoje ir dėstė UNRRA statybi
ninkų kursuose. 1949 metais atvyko į 
Australiją. Čia, atlikęs dvimetę val
diško darbo sutartį, išlaikė užsienie
čiams privalomus egzaminus ir, gavęs 
architekto teises, iki pat išėjimo į 
pensiją, dirbo Sydnejuje, N.S.W. vals
tijos architekto įstaigoje, prie viešųjų 
pastatų, daugiausiai mokyklų bei 
ligoninių statybos planavimo.

Sukaktuvininkas yra labai daug 
nusipelnęs Australijos Lietuvių Ben
druomenei, ilgą laiką dirbdamas, kaip 
vienas jos vadovų, kartais net 
užimdamas pačias svarbiausias parei
gas. 1959 - 1960 ir 1963 - 1964 metais 
buvo Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmininku. 
Ilgametis ALB ir Pasaulio Lietuvių 
Tarybų narys. Surengė pirmąsias 
Australijos Lietuvių Dienas, kurios ir 
dabar, įėję į tradiciją, ruošiamos kas 
dveji metai. Savo antrosios kadencijos 
metu daug pasidarbavo tuo metu 
vykusio bendruomenės skilimo likvi
davimui. Yra buvęs daugelio ALB 
Sydnejaus Apylinkės valdybų bei jos 
pagalbinių komisijų nariu. Savaitraš
čio "Mūsų Pastogė" redakcinės kole
gijos narys 1971 - 1972 ir 1976 metais.

Priklauso Pasaulio Lietuvių Inži- 
nierių - Architektų Sydnejaus skyriui,
buvo jo pirmininku. "Mūsų Pastogės"

Nusiskundžiama, kad pavienių as
menų kviestiems svečiams atvykus į 
Australiją, jų globą ir finansavimą 
stengiamasi pavesti Australijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyboms.

Primename organizacijų vadovams 
ir visiems suinteresuotiems, ilgalaikį 
Krašto Tarybos nutarimą: IŠ UŽSIE
NIO ATVYKSTANČIUS MENINIUS 
AR BENDRUOMENĖS SVEČIUS, 
ĮVAIRIEMS RENGINIAMS, KVIE
ČIA TIK KRAŠTO VALDYBA.

ALB valdybos neįsipareigoja globo
ti bei teikti paramą atskirų asmenų ar 
organizacijų iškviestiems solistams ar 
didesnėms grupėms.

ALB Krašto valdyba

ir "Mūsų Vyčio" bendradarbis.
Bet didžiausioji solenizanto meilė - 

skautai!.. Net paklaustas kokiai 
politinei pakraipai priklauso, jis ne
dvejodamas atsakys: "Visą gyvenimą 
buvau skautu!.."

įstojęs į skautus 1926 metais 
gimnazijoje, juo jis buvo visą savo 
gyvenimą. Ir ne tik buvo - skautiškoji 
ideologija buvo jo gyvenimo kelrodis. 
Jis buvo vienas pirmųjų Vytauto 
Didžiojo universiteto skautų akade
mikų organizatoriumi - vadovu (iki jų 
persiorganizavimo į korporaciją "Vy
tis"). Vėliau Australijoje buvo Aka
deminio Skautų Sąjūdžio įgaliotiniu 
šiame kontinente (1974 - 1981), 1962 
- 1963 metais - Sydnejaus Skautų 
Židinio tėvūnu, 1976 - 1981 metais - 
LSS Australijos rajono vadijos nariu, 
1978 metais įsteigė ASS Sydnejaus 
skyrių ir iki 1984 metų jam vadovavo. 
1981 metais pakeltas į vyr. skautinin
kus, 1985 - apdovanotas LSS Lelijos 
ordinu.

Nežinia ar solenizantas yra pasida
ręs kokį "jaunystės eleksyrą", ar ką 
kitą (šventės metu kalbėjusieji tai 
priskyrė žmonai E. Jonaitienei!..), bet 
jis, ir 80 - mečio sulaukęs, vis dar 
vikrus, vis dar pilnas įvairių sumany
mų, vis dar randa gerą žodį 
kiekvienam sutiktam!..

Šia proga, - dar daug sveikų, ilgų ir 
saulėtų dienų šeimos ir bičiulių 
ratelyje, Sukaktuvininke!

B.Ž.

LIETUVOJE
Šių metų vasario 5 dieną išėjo 

pirmas "Katalikų Pasaulio" religinio 
dvisavaitinio leidinio numeris.

Leidinys pradėtas kardinolo V. 
Sladkevičiaus pamokslo prie Vilniaus 
Katedros 1988 metų spalio 23 dieną 
ištraukomis.

Leidinio vyriausio redaktoriaus, 
leidybinės grupės pirmininko V aclovo 
Aliulio vedamajame straipsnyje skai
tome: "Niūrioje carizmo naktyje prieš 
106 metus užtekėjo Lietuvai Jono 
Basanavičiaus "Aušra". Prieš 100 
metų suskambo Vinco Kudirkos "Var
pas", žadindamas snūduriuojančius, 
nusiminusius: " Kelkite, kelkite, kelki
te!" 1940 metų permainos atnešė ilgą 
tylą. Tik apie 1970 - uosius pradėjo 
rodytis varginga savivalda. Nauji 
vėjai įsismarkavę Lietuvoje 1988 
metais, nuvertė daug užtvarų ir 
katalikiškajai spaudai.

TRUMPAI
IS VISUR

Prahoje teisiami disidentai, kurie 
buvo suimti per demonstracijas, 
skirtas paminėti dvidešimties metų 
sukakčiai nuo Jan Palach susidegini
mo. Nežiūrint į protestus ir peticijas, 
paremtas tūkstančiais parašų, garsu
sis čekų dramaturgas ir Chartos 77 
narys Vaclav Havel nuteistas 9 
mėnesius kalėti. Vis dar suimami nauji 
disidentai.

*
Etiopijoje siaučia didelė meningito 

epidemija. Nuo Kalėdų jau mirė virš 
8000 žmonių. Dauguma mirčių ištinka 
žmones, nepraėjus nei parai nuo 
pirmųjų ligos simptomų pasirodymo.

*
Jugoslavijos vyriausybė siunčia ka

rinę policiją ir tankus į Kosovo 
provinciją, tuo siekdama palaužti 
visuotinį streiką paskelbusius albanus. 
Mitrovicos cinko kasyklų darbininkai 
paskelbė neišlipsią į kasyklų paviršių, 
kol negaus vyriausybės užtikrinimo, 
kad nebus siaurinamos Kosovo provin
cijos savivaldos teisės.

*
Katastrofa ištiko United Airlines 

keturmotorį keleivinį lėktuvą "Boeing 
747", pakeliui iš Honolulu į Aucklandą 
ir Sydnejų. Skrendant iškrito bagažo 
durys ir dalis lėktuvo sienos. Per 
pasidariusią skylę besiveržiąs oras, 
kartu su kėdėmis, išsiurbė 9 keleivius. 
Žuvusių keleivių tarpe du australai iš 
Sydnejaus. Su dviem tebeveikiančiais 
motorais, lėktuvas sėkmingai grįžo į 
Honolulu, parveždamas 327 keleivius 
ir 18 žmonių lėktuvo įgulą.

Po dvi savaites trukusių derybų ir 
ginčų, Afganistano sukilėliai sudarė 
egzilinę vyriausybę, prezidentu iš
rinkdami nuosaikių pažiūrų Sibgatulą 
Mojadedi, o ministru pirmininku mu
sulmoną fundamentalistą Abdul Rasul 
Sayaf.

Kinija ir Indonezija nutarė už
megzti diplomatinius santykius, kurie 
buvo nutrūkę prieš 22 metus, po 
nepasisekusio komunistų bandymo, 
perversmo keliu, paimti valdžią Indo
nezijoje.

*
Religiniam Irano lyderiui ajatplai 

Khomeini kurstant musulmonus nužu
dyti Anglijoje gyvenantį rašytoją 
Rushdie, Didžioji Britanija atšaukė 
savo ambasados personalą iš Irano. 
Taip pat pasielgė dar dvylika kitų 
Europos šalių, kai tuo tarpu Australi
ja, Irano ambasadoriui Canberroje, 
įteikė formalią protesto notą.

»
Išnaudodamas susidariusius įtemtus 

santykius tarp Irano ir Vakarų 
demokratijų, sovietų užsienio reikalų 
ministras E. Ševarnadze apsilankė 
Irane, kur buvo priimtas paties 
ąjatolos Khomeini.

»
Vasario 22 dieną "Pravda” apkalti

no Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį 
simpatizuojančiu "atvirai antisocia- 
listiniems lozungams".

»
Sovietinės Estijos prezidentas Ar

nold Ruutel pasakė drąsią kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad estai sau 
nusistatė teisėtą tikslą - atstatyti 
Estijos suverenitetą, nors ir turi 
skaitytis su vidiniais ir išoriniais 
faktoriais, siekdami šio tikslo.

*
Krokuvoje, per priešvalstybines 

riaušes, policija naudojo lazdas, 
ašarines dujas, stiprią vandens srovę, 
tačiau minia atsakė akmenimis. Su
žeista apie 40 policininkų.

"Mūsų Pastogė" Nr.9 1989 3:6 •putf:5':‘?££***
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III PASAULIO LI€TUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ 
i. AMERIKOS U6TUVIU FIZINIO AUKL6JIMO IR SPORTO SĄJUNGOS 

IŠVYKOS KOMITETAS
D E K O J AME

150 Šiaurės Amerikos sportininkų ir trisdešimt keturi palydovai bei turistai 
grįžo iš Australijos su šypsena veiduose ir glėbiu neužmirštamų prisiminimų. 
Jie turėjo progos dalyvauti istorinėse ir puikiai suorganizuotose III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse, turėjo progos susidraugauti su garsiais Lietuvos 
sportininkais, turėjo progos patirti Australijos lietuvių vaišingumą ir širdį, ir, 
pagaliau pamatyti įdomų ir gražų kraštą su įspūdinguoju Sydnejumi, kuris, 
Lietuvos krepšininkų trenerio R. Sargūno žodžiais tariant, savo grožiu 
prilygsta Paryžiui ir Panevėžiui, su žalia ir žydinčia Adelaide, didžiuliu 
Melbournu.

Todėl 184 Šiaurės Amerikos dalyviai kartu su ŠALFAS sąjungos centro 
valdyba ir išvykos organizaciniu komitetu liks neužmirštamai -

Dėkingi - Sydnejaus svečių priėmimo komiteto pirmininkui V. Šliteriui, B. 
Sidarienei, A. Wallis, J. ir T. Dambrauskams, A. Laukaičiui, o taip pat ir sporto 
klubo "Kovas" pirmininkui E. Lašalčiui bei D. ir M. Atkinson už transportą iš 
ir į aerodromą, nežiūrint, kad lėktuvų laikas ir linijos buvo taip skirtingi, už 
salę treniruotei, už įdomią ir linksmą išvyką laivu, už iškilmingas bendras 
Kūčias ir specialiai sportininkams šv. Bernelių Mišias.

Dėkingi Melbourne LSK "Varpas" pirmininkui P. Šalkūnui ir jo priėmimo 
komiteto nariams P. Arui, C. Brovedani, E. Ragauskui ir D. Sadauskui, o taip 
.pat ir jam ranką ištiesusiems Melbourne Apylinkės valdybos pirmininkui K. 
Lynikui, buvusiai Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkei D. 
Baltutienei, dr. A. ir 0. Pranskūnams ir ypatingai Viktorui ir Birutei 
Adomavičiams už gerai organizuotą transportą iš ir į aerodromą bei autobusų 
stotį, sklandų nakvynių paskirstymą, draugiškas tinklinio rungtynes ir 
ypatingai puikų priėmimą ir vaišes Lietuvių namuose.

Dėkingi Geelongo LSK "Vytis" pirmininkui S. šutui ir komiteto nariams L. 
Bungardai, K. Starinskui, G. Valaitienei ir J. Volodkienei už ypatingas 
pastangas, nuoširdumą ir vaišingumą, pikniką, draugiškas krepšinio ir tinklinio 
rungtynes bei transportą į Melbourną.

Dėkingi Adelaidės III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizacinio 
komiteto nariams S. Urnevičiui, A. Skipariui, R. Pociui, P. Andrijaičiui, V. 
Ramonaičiui, S. Visockiu! ir E. Taparauskui, krepšinio varžybų komiteto 

nariams A. Talanskui, A. Reivyčiui, A. Skipariui ir E. Taparauskui, kitų 
varžybų vadovams A. Laurinaičiui tinklinio, V. Leipui lauko teniso, 0. Bone 
stalo teniso, R. Rupinskaitei skvuoš, V. Užubaliui plaukimo, V. Ramonaičiui 
golfo, V. Lazauskui bilijardo, M. Pociui ir R. Arlauskui šachmatų, milžiniškam 
pagalbiniam komitetui, o labiausiai jų visų pirmininkui ir vadui Jurgiui 
Jonavičiui už be priekaištų ir taip sklandžiai suorganizuotas istorines ir 
įspūdingas žaidynes, už tvarką, drausmę ir punktualumą, už I Tautinės 
Olimpiados dalyvių pagerbimą ir už vaišingą priėmimą.

Dėkingi visiems Australijos lietuviams, kurie taip plačiai atidarė savo namų 
duris ir širdis ir parodė tokį nepaprastą vaišingumą ir draugiškumą!

Tos kelios savaitės Australijoje mūsų sportininkams liks neužmirštamos.
Vytautas Grybauskas

Šiaurės Amerikos sportininkų vadovas
——————————————————

DVI SESUTĖS IR BROLIUKAS 
SU DEŠIMTIM MEDALIU

Rasa, Audrė ir Markus Venclovai.

ADELAIDĖJE
Visuotinio metinio susirinkimo 

Adelaidės Lietuvių namuose, kuris 
įvyks 1989 metų balandžio mėnesio 2 
dieną, darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos sudarymas;
4. Klubo pirmininko pranešimas.
5. Klubo iždininko pranešimas.
6. Apylinkės kontrolės komisijos akto 
skaitymas.
7. Naujos klubo valdybos rinkimai.
8. Klubo veiklos tvirtinimas.
9. A.L.F.A.S. valdybos pirmininko 
pranešimas apie praėjusias III Pašau
site Lietuvių Sporto žaidynes.
10. Klausimai ir sumanymai.
11.Susirinkimo uždarymas.

E. Taparauskas
• Adelaidės sporto klubo "Vytis" 

sekretorius
• ••••••••
Bendruomenės veikėja Isolda Pože- 

laitė - Davis keliauja po pasaulį.
- > Gavome jos laišką rašytą vasario 8 

dieną iš Toronto, kuriame Isolda 
džiaugiasi baltu sniegu ir saulutės 
šiluma - 10 laipsnių C. Linkime 
laimingai parskristi Adelaidėn, jau 
pasiilgom.
"Mųsų Pastogė” Nr.9 1989.3.6 pu&$”

100 dolerių aukojo - Juozas 
Balčiūnas (1100), Vic. - žmonos A. A. 
Eleonoros prisiminimui.

Melbourno - lietuviai Vasario 16 
proga aukojo:

po 20 dolerių - R.: ir E. Šemetai 
(270), V. Ročienė (218), K. Zdanius 
(207) ir A. Raudys A. A. J. Ivinskienės 
atminimui, po 10 dolerių v ■ A. 
Kaspariūnas (80), M. Didžys (305), A. 
Grikipelienė (65), V. ir G. Ališauskai 
(730), J. Prąnckūnas (392), B. 
Sadauskas (69), A. Vyšniauskienė 
(55), A. Kesminas (245). B. Prašmu- 
taitė (145) ir E. Markonienė (147) - 
A.A. vyro ir dukros prisiminimui.

Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Sydnejaus lietuviams gerai žinoma 
ir gerbiama Nijolės ir Irvio Venclovų 
šeima, kaip ir daugelis kitų vyko į 
Lietuvių Dienas Adelaidėje. Vyko su 
jais ir trejetas jų vaikučių, o 
kiekvienas iš jų, su sportiniais 
įsipareigojimais tuo pačiu metu 
vykusiai sporto šventei. Mama Nijolė, 
be tautinių šokių, dar ir golfininkė. 
Šeimos galva daktaras Irvis Venclo
vas - vienas iš geriausių Australijos 
lietuvių šachmatininkų ir didelis golfo 
entuziastas. Abu dalyvavo golfo 
varžybse, bet grįžo be medalių. Ką 
padarysi, nors tėveliams sporte nesi
sekė, jų vaikai pelnė rekordinį skaičių

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Adelaidinės pabiros
Gruodžio 18 dieną Lietuvių namų 

sodelis buvo pagražintas naujai pasta
tytu koplytstulpiu, mirusių Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos narių ir Lietuvių 
namų mecenatų atminimui. Koplyt
stulpio mecenatas yra adeiaidiškis 
Ignas Taunys. Koplytstulpio pašventi
nimo apeigas atliko kunigas J. 
Petraitis MIC, padėkos žodį tarė 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas P. Bielskis. Koplytstulpio 
tautos meno raižinį, kuriuo džiaugėsi 
ne vien adelaidiškiai, bet ir svečiai iš 
Lietuvos, sukūrė V. Jeršovas.

»*»
Sausio 25 dieną Lietuvių namuose 

(vykusiame Australijos Lietuvių Ben
druomenės ir šv. Kazimiero mokyklų 
mokytojų ir tėvų susirinkime, nutarta 
sujungti abi mokyklas į vieną ir 
pavadinti ją Adelaidės Lietuvių 
mokykla.

***
Vasario 5 dieną PALMD "Moterų 

sekcija" Ine. Vaidyba Lietuvių na
muose sušaukė susirinkimą, kuriame 
pranešė, kad iš federalinės valdžios 
yra gauta parama virš milijono dolerių 
pabaltiečiams, hostelte statybai. Susi
rinkime dalyvavo valdžios atstovas, 
kuris atsakinėjo į klausimus. "Moterų 
sekcija" šiuo reikalu veda pasitari- 

' mus. Linkime geros sėkmės!
»**

Pabaltiečių Moterų sąjungos narė 
• dr. S. Pacevičienė vasario mėnesio 9 

dieną buvo pakviesta kalbėti National 
Council of Women of South Australia 
atstovėms, šia proga, ji iškėlė 
Lietuvos ir Pabaltijo tautų padėtį, 
supažindino su Lietuvos istorija ir 
sovietų okupacija. Ragino atstoves 
per savo organizacijas supažindinti 
visuomenę su Pabaltijo problemomis.

apdovanojimų -- net 10!
Dukra Rasa plaukime laimėjo 

aukso, sidabro, du bronzos'medalius, 
tenise - sidabro, viso penketą iš 
dešimties. Jaunesnioji Audrė plaukime 
laimėjo sidabrinį apdovanojimą ir 
jaunasis Markus parvežė namo, teniso 
ir plaukimo varžybose laimėtus vie
ną aukso, du sidabro ir vieną bronzos 
medalius. Galima tik džiaugtis ir 
didžiuotis kartu su Nijole ir Irviu 
Venclovais, užauginusiais tokius pui
kius vaikus, taip gražiai kalbančius 
lietuviškai. Telydi ir toliau sportinė 
sėkmė, jus Rasa, Audre ir Markai.

V.A.

*»*
Vasario mėnesio 12 dieną Lietuvių 

namuose įvyko ramovėnų metinis 
susirinkimas, kuriam pirmininkavo 
Alb. Pocius ir sekretoriavo V. 
Marcinkevičius. Išklausytas veiklos 
pranešimas: pirmininko, iždininko ir 
revizijos komisijos. Valdybos darbas 
vienbalsiai buvo pagirtas. Naujos 
valdybos rinkti nereikėjo. Susirinki
mas prašė buvusią ‘ valdybą, kuriai 
sėkmingai vadovauja pirmininkas Vy
tautas Vosylius, turintis ilgų metų 
patyrimą, ir toliau tęsti savo kadenci
ją. *♦»

Sužinojome, kad mūsų spaudos 
bendradarbė Antonina Binkevičiūtė - 
Gučiuvienė vėl paguldyta į R.A. 
ligoninę. Linkime jai kuo greičiau 
sustiprėti, visi pasigendame jos įdo
mių straipsnių meno temomis.

♦*»

- Tautieti, jūsų rankos linija rodo, kad 
turite gražų namą, pinigų banke, 
laivą, bet "Mūsų Pastogės" neskaito
te...
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SBS^
APMOKAMAS SKELBIMAS

The Special Broadcasting Service 
kviečia atatinkamai kvalifikuotus vy
rus ir moteris duoti prašymus darbui 
Sydnejaus 2 EA radijo stotyje.

PRANEŠĖJAI
LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA 

Radijo stotis 2 EA
2 kategorijos pranešėjai - 5 vai. per 
savaitę, 18,25 dolerių už vai.
1 kategorijos pranešėjai - 4 vai. per 
savaitę, 13,55 dolerių už vai.
PAAIŠKINIMAS: Šiose tarnybose 
reikės dirbti pagal nustatytus tvar
karaščius. Gali tekti dirbti savaitės 
bėgyje, savaitgalyje ir vėlai vakare. 
Mokama bus atatinkamai: dvigubas 
atlyginimas arba nustatyta suma už 
viršvalandžius.

Tarnybos pareigos apims planavi
mą, perdavimą ir Įvairių programų 
gimtąją kalba paruošimą i kurias įeis 
programos vaikams, ypatingos veiklos 
grupėms ir kokios nors specialios 
šakos vienetams.

Iš prašymus įteikiančių asmenų 
reikalaujama: a) patyrimo ir suprati
mo apie pranešėjo darbą, ypatingai 
etninių grupių pranešėjų pareigose, 
b) gero gimtosios kalbos mokėjimo, c) 
pranešėjui tinkamo balso, d) etninės 
bendruomenės pajautimo ir pažinimo.

Pageidaujama, kad prašymą paduo- 
dąs asmuo turėtų gerą supratimą apie 
SBS ir kitų Australijoje socialinius ir 
kultūrinius patarnavimus teikiančių 
organizacijų veiklą.

KVALIFIKACIJOS: Teigiama
prasme įvertintas, tarnybos prašančio 
asmens patyrimas gimtoje kalboje.

Virš minėtiems asmenims bus pasiū
lyta laikina tarnyba ilgam laikui ir bus 
tikimasi, kad šie asmenys sutiks 
mokytis profesiniame pasitobulinime 
ir apmokyme, kokio reikalaus vadovy
bė.

Tarnybos prašymai užpildomi spe
cialiose, SBS įstaigos paruoštose, 
formose.

Asmenys, prašantieji tarnybos Syd
nejaus radijos stotyje 2 EA, turi 
skambinti - Mr. R. french, tel. (02) 
3698888.

Užpildytas firmas 2 EA radijo 
stočiai prašom grąžinti šiuo adresu: 
The Restructuring Officer, Radio 2 
E A, P. O. Box 1386, Bondi Junction, 
N.S.W. 2022.

Paskutinė prašymų įteikimo data - 
1989 m. kovo 20 d.

The Special Broadcasting Service 
įstaigose, pagal nustatytą taisyklę, 
nerūkoma.

Mielai kolegei, dantų gydytojai

A. A.
HELENAI JAKUBOVSKI

mirus, jos vyrui Edmund, dukterims Helenai ir Sofijai ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Dantų gydytojos: Katrina Gumeniukienė 
Bronė Jarumbauskienė 
Ona Grudzinskienė

padek a

Mūsų Motinai, Močiutei ir Uošvei

A. A.
STEFANIJAI ŠPOKEVI ČIENEI 

mirus, patyrėme daug užuojautos, moralinės paramos ir pagalbos iš 
savo giminių, artimųjų ir draugų. Nuoširdžiai dėkojame kunigui dr. Pr. 
Daukniui už rožinio maldas, šv. Mišias ir laidotuvių apeigų pravedimą.

Esame giliai dėkingi visiems artimiesiems ir draugams už atsiųstas 
gėles, paskirtas maldas ir aukas bei parodytą atjautimą mūsų liūdesio 
valandoje.

Vytautas ir Marytė špokevičiai ’ >-■
Ina Kunciūnienė vz * > ».____ _____________________ ». - ____ • „ w

BRISBANEJE
VASARIO 16 —TOJI

Nepriklausomybės šventę atšven
tėme vasario 19 dieną. Po iškilmingų 
pamaldų, kurias atnašavo kunigas dr. 
P. Bačinskas, minėjimas prasidėjo 
Lietuvių namuose. Apylinkės valdy
bos pirmininkas A. Milvydas pasveiki
no susirinkusius ir į garbės prezidiumą 
pakvietė kunigą dr. P. Bašinską, A. 
Riautienę, O. Rudienę, S. Katiną ir 
VI. Musteikį.

Paskaitą minėjime skaitė dr. A. 
Statkevičius. Jis įdomiai papasakojo 
savo gyvenimo skausmingą kelią, apie 
tai kaip Lietuva plūdo kraujuje ir 
ašarose vos ne penkiasdešimt metų ir 
niekas neišgirdo jos kančių balso. 
Geriausieji krašto žmonės uždaryti 
kalėjimuose kentėjo, o žmogžudžiai jų 
prižiūrėtojais buvo. Bet tauta niekada 
nenustojo vilties, o ir dr. A. 
Statkevičius visada tikėjo geresne, 
laisva jos ateitimi. Jis pasakojo, kad 
visas savo jėgas skirsiąs Lietuvos 
Laisvės Lygos darbui.

Meninė minėjimo programa buvo 
trumpa, pranešinėjo F. Luckienė, o dr. 
K. Kazlauskas savo puikia deklamaci
ja sužavėjo visus. Choras, vadovauja
mas J. Kiškūno, puikiai sudainavo tris 
dainas: "Tėviškė", "Palankėj" ir 
"Žemė gintarinė". Žiūrovams pagei
daujant, papildomai atliko dainą 
"Norėčiau aš keliauti".

Po pietų, grojant lietuviškai muzi
kai ir esant labai daug svečių iš 
Melboumo, Auksinės Pakrantės, 
skambėjo dainos ir polkutės.

*»*
Vasario 16 dienos rytą, pasitikti 

svečio dr. A. Statkevičiaus, areodro- 
man atskubėjo būrelis lietuvių. K. 
Milvydienė su dukrele, tautiniuose 
drabužiuose, įteikė svečiui puokštelę 
gėlių. Vėliau, Lietuvių namuose, prie 
paruoštų užkandžių, pasikalbėti su 
svečiu progos turėjo ir daugiau 
tautiečių. Tą pačią dieną dr. A. 
Statkevičius buvo pakviestas kalbėti 
per lietuvišką radijo pusvalandį.

Ketvirtadienio vakare šv. Ignatius 
bažnyčioje buvo suruoštas svečio 
sutikimas ir paskaita australų klausy
tojams. Viskuo rūpinosi Kalinių bičiu
lių draugija. Svečias kalbėjo lietuviš
kai, o vertėjais buvo A. Milvydas ir dr. 
K. Kazlauskas. Susirinko virš šimto 
australų. Įdomu buvo, jų tarpe, 
matyti tiek daug jaunimo. Po pa
skaitos, susirinkę gydytojai psichiat
rai galėjo pasikalbėti su dr. A. 
Statkevičium apie jo pergyvenimus 
priverstinai uždarytam sovietų psi
chiatrinėse ligoninėse.

Laikraščiui "Catholic Leader" pa
prašius, buvo nusiųsta šiek tiek 
informacijos apie Lietuvos Laisvės 
Lygą ir dabartinę padėtį Lietuvoje.

»»*
Vasario 11 dieną Lietuvių namuose 

Marytė Kulešienė suruošė šaunų ir 
linksmą pobūvį savo draugams ir 
pažįstamiems. Marytė, jau prieš 20 
metų atvykus iš Punsko, labai vaišinga 
ir maloni moteris. Linkime viso 
geriausio Marytei.

Brisbanietė

Trečią vasario sekmadienį savo 60 
metų jubiliejų, gausiame šeimos, 
draugų ir klijentų tarpe, atšventė 
Algis Bačiulis.

. ...Jubiliatas įsikūręs nepaprastai gra
žiame Hunters Hill šlaite apsuptame 
įlankų ir įlankėlių. Uolėtą pakrantę 
jubiliatas pavertė nepakartojamo gro
žio sodu ir laiptais vedančiais į jo

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JEHOVOS KOJŲ SUOLELIS 
PADARYTAS GARBINGAS

Bet brangiausieji pagarbino Vieš
paties kojų suolelio, perlai Tūkstant- 
meties pabaigoje bus pati žmonija, 
kurios tobulume, laisvėje, ir Dievo 
lygybėje, ir dorinėse bei protinėse 
kokybėse pasirodys tikrasis Dievystės 
paveikslas. Tobulasis žmogus sugebės 
priderančiai pagarbinti savo Kūrėją ir 
girti Jo stebėtinąjį planą Jo sutvėrimų 
atpirkimui ir atsteigimui. Ir tame 
puikiame plane visuomet dalyvaus, 
pirmiausiai Viešpats Jėzus, Jehovos 
"Žodis", antrą vietą užims "Sužie
duotinė", Avinėlio žmona ir draug 
paveldėtojai ir teikėjai palaiminimų, 
kurie buvo įgyti atpirkimu.

šitas Viešpaties "pakojo" papuoši
mas ir pagarbinimas nebus pilnai 
pabaigtas iki kol mūsų Viešpats Jėzus, 
pagarbintas Tėvo Atstovas, "bus 
panaikinęs visokią (prieštaraujančią) 
valdžią ir visokią galybę ir jėgą. Nes 
jis turi karaliauti, kol jis bus padėjęs 
visus priešus po savo kojomis," pirma 
negu jis atiduos karalystę Dievui 
Tūkstantmeties pabaigoje. - 1 Kor. 
15:24 - 28.

Kalbant apie nuodėmės Ir mirties 
viešpatavimo gadynę, pasakyta, kad 
"savo narso dieną (Dievas) neatsimi
nė savo pakojo". (Raudos 2:1) Bet gi 
Tūkstantmetiniam amžiui prasidėjus, 
Dievo pranašas kviečia žmones: 
"Aukštinkite Viešpatį, mūsų Dievą, ir 
parpulkite prie jo kojų suolelio, nes jis 

laivo prieplauką.
Algį Bačiulį prisimenam, kaip 

pirmosios Sydnejaus lietuvių tautinių 
šokių grupės, visada linksmą, 'akor
deonistą. Gimtadienio dieną svečių 
tarpe matėsi ne vienas buvęs šokėjas, 
tačiau šį kartą šokdino svečius ne 
šeimininkas, bet visas orkestras. Gaila 
tik, kad tų buvusių šokėjų miklios 
kojos jau nebe tokios jaunos. Tačiau iš 
širdies linkėjome Algiui ilgiausių 
metų ir sėkmės jo, atrodo niekada 
nesibaigiančiuose, ateities užsimoji
muose.

šokėja

Teko nugirsti nemalonius ir liūdnus 
gandus, kad ilgametė "Lituania" 
choro dirigentė G. Vasiliauskienė 
pasitraukia iš dirigentės pareigų.

Dieve duok, kad tai būtų tik gandai.

yra vertas". (Psal. 99:5) Mintis apie 
įkūrimą naujos Jeruzalės, pagarbintos 
Dievo bažnyčios, kaip naujos valdžios 
ant žemės, reiškia pradžią dieviškos 
malonės sugįžimo į Jehovos pakojį, nes 
apie tai aiškiai parašyta Zakarijo 
pranašystėje. (14:4,5).

Jehovos Kojos Alyvų Kalne
Šita pranašystė yra abelnai klaidin

gai suprantama Ir pritaikoma mūsų 
Viešpaties Jėzaus kojoms Jo antrame 
atėjime; ir tie, kurie taip klysta, eina 
dar toliau ir pasakoja, kad tai bus 
kūniškos kojos, kurios buvo perdurtos 
vinimis Kalvarijoje. Jie nepastebi, kad 
mūsų Viešpats atidavė savo žmoginę 
prigimtį pilnai ir ant visados, kaip 
mūsų atpirkimo kainą; ir kad Tėvo 
galybe jis buvo prikeltas iš numirusių 
pagarbinta esybe - "jo Tėvo garbės 
atšvaita ir jo esmės paveikslas". - 
Žrk. 2 - ras Tomas, 5 Sk.

Pažvelgimas į pirmesnę eilutę (3) 
parodo, kad pranašas .nurodė į 
sugrįžimą Jehovos kojų, nes pranašys
tėje kalbama apie suspaudimus, ku
riais bus įsteigta Dievo Karalystė: 
"Tuomet Jehova išeis ir kariaus prieš 
anas tautas, kaip kariavo kovos dieną > 
(už Izraėlį senovėje). Jo kojos stovės 
aną dieną Alyvų kalne, kurs yra ties 
Jeruzale į rytus nuo jos. Alyvų kalnas 
perskils pusiau ties viduriu iš rytų | 
vakarus, pasidarant dideliam slėniui: - 
viena kalno pusė atskils į šiaurę, o kita 
pusė į pietus."

Tęsinys,
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins
kas, 36(3 Gregory Terrace, BRISBANE CITY, 4000 QLD.
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Infor
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

A. Baltutis J.A.V. $25
K. Grigas N.S.W. $25
G. Baksa Qld. $25
S. Tamašauskas Vic. $5
E. Laurinonis A.C.T. $5

MELBOURNE
Socialinės Globos Moterų Draugijos 

valdyba praneša, kad kovo mėnesio 12 
dieną (sekmadieni), 2 vai. po pietų, 
Lietuvių namuose (Moterų seklyčio
je), šaukiamas draugijos narių metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir sekreto
rės rinkimai.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pereitų metų metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas.
5. Pranešimai - pirmininkės, iždinin
kės, ligonių koordinatorės, revizijos 
komisijos.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos apyskaitos tvirtinimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimui pasibaigus - kavutė ir 
užkandžiai.

Laukiame Jūsų visų metiniame 
susirinkime.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos valdyba

CANBERROJE
REKOLEKCIJOS

Kovo 14 ir 15 dienomis, vakarais 
nuo 6 vai. St. Marys koplyčioje 
Braddon.

Abu vakarus: išpažintys, konferen
cija, šv. Mišios, komunija ir pamokslas.

BRISBANEJE
REKOLEKCIJOS

Kovo 21 ir 22 dienomis - Didžiosios 
Savaitės antradienį ir trečiadienį, 
vakarais nuo 5 vai. St. Marys 
bažnyčioje, South Brisbane.

Kaip Gulago kankiniui atsivėrė 
kalėjimai - taip teatsiveria ir mūsų 
širdys ir sielos - Viešpaties malonei ir 
išganymui.

SYDNEJUJE

m a e i j a
SYDNEJUJE

REKOLEKCIJOS
Didi garbė ir džiaugsmas visiems, 

kad šių metų Gavėnios rekolekcijas 
Sydnejuje praves kovotojas ir kanki
nys už tikėjimą, didžiai gerbiamas 
kunigas ALFONSAS SVARINSKAS.

Rekolekcijos vyks St. Joahims 
bažnyčioje, Lidcombe kovo mėnesio 
17, 18 ir 19 dienomis - Verbų 
savaitgalyje.

Kovo 17 dieną, penktadienį, nuo 5 
vai. vakaro išpažintys, 6.30 vai. 
įžanginė konferencija. 7.15 vai - 
australų kryžiaus keliai, 7.30 vai. 
Mišios, komunija, rekolekcijų pamoks
las.

Kovo 18 dieną, šeštadienį 
išpažintys nuo 2 vai. , 4 vai. konferen
cija (salėje), 5 vai. šv. Mišios, 
komunija, rekolekcijų pamokslas.

Kovo 19 dieną - Verbų sekmadienį. 
Išpažintys nuo 10 vai., 11.30 vai. 
iškilmingos rekolekcijų pamaldos, 
giedant "Dainos" chorui ir bendra 
visų komunija. Tuoj po Mišių užbai
giamoji konferencija, atlaidų sutelki
mas ir palaiminimas.

Rekolekcijų išlaidoms, pirmoji 
rinkliava Verbų sekmadienį ir vakari
nėse Mišiose.

Parapijos salėje bendri pietūs, po 
kurių gerbiamas svečias kunigas A. 
Svarinskas kalbės: "Aš buvau sovietų 
kalinys", bei atsakys į klausimus.

Apie 4 vai. Lietuvių namuose 
Bankstowne, susitikimas su Sydnejaus 
lietuvių jaunimu.

Gerai atlikę šias rekolekcijas, su 
ypatingu džiaugsmu lauksime 
džiaugsmingų Šv. Velykų, Sydnejuje 
Kovo 26 dieną.

Ypač džiugu, kad šioje Kristaus 
Prisikėlimo šventėje dar turėsime ir 
gerbiamą svečią kunigą A. Svarinską, 
kuris prabils į mus tautos dvasinio 
prisikėlimo viltimis. Su mumis bus ir 
"Dainos" su didinga "Aleliuja". Vėl 
būkime visi St. Joahims bažnyčioje.

Newcastle ir Wollongong lietu
viams:

atskirų rekolekcijų nebus - visi 
kviečiami į Sydnejų.

Prelatas Petras Butkus 
Australijos Lietuvių Katalikų 

Sielovada

Parduodami daiktai iš Lietuvos: 
žalvario paveikslas 60x cm. (meniškai 
atliktas), koplytstulpis, rūpintojėlis ir 
Nepriklausomos Lietuvos popieriniai 
pinigai. Skambinti telefonu (02) 
5694770.

fe

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMOR G A S BORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais

5 v. v. - 10.30 v. v. 
įdubas uždarytas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.
- 1 v. nakties.

Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais Ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

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

Kovo 12 dieną, sekmadienį. 2.30 
vai. Sydnejaus Lietuvių namuose 
Bankstowne, rengiamas Lietuvos Šau
lių Sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio - 
Putvinskio minėjimas. Minėjimas vyks 
sekančia tvarka: atidarymas, prelato 

- P. Butkaus invokacija, J. A. Jūragio 
paskaita ir meninė dalis - eilėraščiai, 
dainos, deklamacija.

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba

ADELAIDĖJE
Vasario 12 dieną įvykusiame 

L.K.V.S. "Ramovė" narių susirinkime 
į vaidybą išrinkti sekantys nariai: V. 
Vosylius, K. Alseika, J. Bočiuiis, R. 
2 i ūkelis ir J. Gylys. Kandidatais: J. 
Lenktys ir V, Stašaitis.

SBSO
APMOKAMAS SKELBIMAS

The Special Broadcasting Service 
kviečia atatinkamai kvalifikuotus vy
rus ir moteris paduoti prašymus darbui 
Sydnejaus 2EA radijo stotyje.

DVIKALBIS ŽURNALISTAS 
LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA

Radijo stotis 2 EA
B kategorijos žurnalistas - 4 vai. per 
savaitę, 12,70 dolerių už vai. 
PAAIŠKINIMAS: Šioje tarnyboje rei
kės dirbti pagal nustatytus tvarkaraš
čius. Gali tekti dirbti savaitės bėgyje, 
savaitgalyje ir vėlai vakare. Mokama 
bus atatinkamai: dvigubas atlyginimas 
arba nustatyta suma už viršvalan
džius.

Tarnybos pareigos apims žinių, 
vietinių įvykių ir sporto programų 
gimtojoje kalboje planavimą ir sugru
pavimą, bendruomenės žinių, liečian
čių savają tautybę planavimą ir 
sudarymą, pasaulinių žinių, vietinių 
įvykių ir sporto žinių gimtojoje 
kalboje paruošimą bei perdavimą.

Iš prašymus įteikiančių asmenų 
reikalaujama: a) patyrimo žinių 
pranešime ir žurnalistinio sugebėjimo 
paruošiant kuriai nors radijo stočiai, 
savaitraščiui ar dažniau išeinančiai 
spaudai, b) sugebėjimo planuoti ir 
perduoti bendruomenės žinias be jokio 
nurodymo, c) patyrimo įrašant pro
gramą į garso juostą ir paruoštą 
medžiagą perduoti klausytojams radi
jo bangomis, d) turėti aiškų balsą ir 
gerai valdyti balso intonacijas bei 
gerai mokėti skaityti gimtąją kalba, e) 
gero gimtosios ir anglų kalbos 
mokėjimo.

KVALIFIKACIJOS: Atatinkamas 
žurnalistinis patyrimas, patyrimas

dirbti su publika ar kitoks atatinkamas 
patyrimas informacijos ir ryšių srity
se, arba studijos atatinkamo mokslo 
aukštose institucijose. Teigiama pras
me įvertintas, tarnybos prašančio 
asmens, patyrimas gimtoje kalboje ir 
žurnalistinių sugebėjimų anglų kalbo
je įvertinimas.

Tinkamam asmeniui bus pasiūlyta 
laikina tarnyba ir bus tikimasi, kad 
priimtas asmuo sutiks mokytis profe 
siniam pasitobulinime ir apmokyme, 
kokio reikalaus vadovybė.

Tarnybos prašymai užpildomi spe
cialiose, SBS įstaigos paruoštose, 
formose.

Asmenys, prašantieji tarnybos Syd
nejaus radijo stotyje 2 E A, turi 
skambinti - Mr. R. French, tel. (02) 
3698888.

Užpildytas formas radijo stočiai 2 
E A prašom grąžinti šiuo adresu: The 
Restructuring Officer, Radio 2 EA, P. 
O. Box 1386, Bondi Junction, N.S.W. 
2022.

Paskutinė prašymų įteikimo data - 
1989 m. kovo 20 d.

The Special Broadcasting Service 
įstaigose, pagal nustatytą taisyklę, 
nerūkoma.

I E S K O

Ieškau brolio Tony Donait, g. 1918 
m. ir iki Antrojo pasaulinio karo 
gyvenusio Klaipėdoje. Pastaruoju me
tu jis gyveno Australijoje, adresu: 3 
ADA Villa, Sydney Erskineville, 
N.S.W. Mano adresas: Lietuva, Vilnius 
234314, Taikos 120 - 17.

Ar jau apsimokėjote 
"MŪSŲ PASTOGĖS" 

prenumeratą?

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių 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 nesaugomL Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams J25 Užsienyje paprastu paštu S30 N. Zelandijoje oro paštu S40 Užsienyje oro paštu ^55. JAW,V,
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