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TAUTA BE SUVERENITETO 
-TAUTA BE ATEITIES

Vyt aut as L andsbergis 
Lietuvos Persitvarkymo Sedūdžio 

jpir mininkas

1918 m. vasario 16 - sios aktas atsirado ypatingomis politinėmis ir karinėmis 
sąlygomis. Pagrindinės imperialistinės jėgos, pretenduojančios į Lietuvą kaip į 
nuosavybę, atvirai varžėsi tarpusavyje ir buvo sąlygiškai silpnos, senoji Rusijos 
imperija - jau ir žlugusi. Vakaruose ir Rytuose paskelbtoji visų tautų 
apsisprendimo teisė atitiko lietuvių tautos išpuoselėtam siekiui.

Laikas nesugrąžinamas, ir anų metų sąlygos negalėjo kartotis, niekada 
nepasikartojo. Tačiau Lietuvos Nepriklausomybės aktas lieka mums ir kaip 
nepamirštama istorijos gairė, ir kaip didžiai pamokantis dokumentas

Vienas jauniausių to akto signatarų, būsimas diplomatas ir istorikas Petras 
Klimas rašė gyvenimo pabaigoje savo prisiminimuose- "Mes pasirašėme 
Nepriklausomybės skelbimo aktą, bendrą visiems lietuviams, kokių pažiūrų jie 
bebūtų, jei tik nenutolę jie nuo savo tėvynės ir kurie brangina tėvų ir protėvių 
palikimą, trokšdami savitos laisvės...
...Dabar Lietuvoje pasigirsta net visai negudrių spėliojimų - ar bus kaip prieš 
karą?

Tikrai nebus - nei taip, kaip tada buvo, nei taip, kaip yra dabar. Bus kitaip - o 
tą jau reikia rimtai svarstyti, verta svarstyti, kad būtume pasirengę tarti žodį ir 
kurti valstybę.

Savo ruožtu, svarstydami, kokios norime, kokios norėtume Lietuvos, visa tai 
kreipkime kaip klausimą jos žmonėms - kokios Lietuvos jūs norite?...

(Kalbos ištraukos, pasakytos iškilmingoje LPS Seimo sesijoje Kaune)

APIE SĄJŪDI 
ruošė Sąjūdis, Brazauskas pažymėjo, 
jog lietuviai ragino tik kovoti už 
nepriklausomybę. Sąjūdžio Seimas, 
kaip žinome, vasario 16 dienos ankstų 
rytą priėmė deklaraciją, kuri reika
lauja atkurti demokratinę ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę.

BRAZAUSKO PASIŪLYMAI
Brazauskas pasiūlė penkis punktus 

plenumui, kurie sudaro pagrindą 
oficialiems partijos įsakymams minė
tais klausimais. Du punktai suvaržo 
asmens žodžio laisvę, o trečias įveda 
griežtą kontrolę komunistų partijos 
nariams, įsako būti jiems vieningiems. 
Kitas punktas nurodo, kad reikia 
baigti pragaištingą juodinimo propa
gandą spaudoje, televizijoje ir radijo 
programose, įvairių organizacijų lei
diniuose prieš komunistų partiją, o 
pirmiausiai prieš Lietuvos komunistų 
partiją ir jos vadus. Kitas punktas 
kritikuoja tuos, kurie ragina tautinį 
išsiskyrimą. Jiems suvaldyti esą reika
lingos griežtesnės taisyklės, kad 
nebūtų iškeliamas tautiškumas. Kuo 
greičiau reikalingas aktas, kuris 
suvaržytų organizuotus mitingus ir 
demonstracijas.

Jis pabrėžė, kad komunistai turi 
asmeninę atsakomybę už savo darbus, 
jei jie dalyvauja neoficialiuose sąjū
džiuose ir organizacijose. Reikia 
prisiminti, kad Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdis nėra oficialiai pripažinta 
organizacija, tik toleruojama.

PANAIKINO SĄJŪDŽIO 
PROGRAMA

Ypač komunistų vienybės klausimas 
taikomas tiems partiečiams, kurie 
aktyviai reiškiasi Sąjūdžio darbuose.'

BRAZAUSK as
Vasario 21 dieną pavergtos Lietu

vos komunistų partijos vadas oficia
liai kritikavo Sąjūdį, pasisakydamas, 
kad jis nutolo nuo savo tikslų palaikyti 
"perestroiką”. Sąjūdis labiausiai kal
tinamas už tai, kad reikalauja 
politinės Lietuvos nepriklausomybės.

Kaip praneša žinių agentūra LIC, 
pirmasis sekretorius A. Brazauskas 
savo kalboje komunistų partijos 
plenume ir vakare televizijos progra
moje pakartotinai kritikavo Sąjūdį.

Brazausko kalba, atspausdinta šių 
metų vasario 22 d. "Tiesoje" bei 
susumuota paties Brazausko Lietuvos 
televizijoje, teigia, kad Sąjūdis ilgai
niui užmiršo bendrą socializmo nuo
statą "ir ėmė skelbti idėjas, priešta
raujančias partijos persitvarkymo 
kursui". Jis teigia, kad Sąjūdžio 
leksikone dingo sąvokos "socializ
mas", "partija", netgi "pertvarka". 
Primenama, kad vasario 16 d. bei tą 
dieną priimtoje Sąjūdžio deklaracijoje 
ir priesaikoje, buvo kviečiama į kovą 
tik už nepriklausomybę.

Pagal iš Lietuvos gautas žinias, 
Brazauskas savo kalba plenume kalti
no daugelį Sąjūdžio narių atsisakymu 
nuo spalio mėnesio 23 dienos suvažia
vime pareikštos programos, kur buvo 
pažadėta palaikyti partijos pradėtą 
persitvarkymą. Vietoje to, Sąjūdžio 
dalis priartėjo prie Laisvės Lygos ir, 
taip pasivadinusios, Lietuvos Demo
kratų partijos programos. Tas dvi 
grupes partijos vadovybė laiko eks
tremistais, kadangi jos tuojau pat 
reikalauja Lietuvai politinės nepri
klausomybės.

Prisimindamas Vasario 16 dienos 
nepriklausomybės Šventę, kurią su-

Sąjūdžio taryboj yra maždaug pusė 
partijos narių. Praėjusią savaitę,kai 
už savo lietuvišką tautinę veiklą buvo 
apkaltintas teisininkas Kazimieras 
Motieka, jis sugrąžino partijos bilietą. 
Laukiama, kad vyriausybė įves kon
trolę Sąjūdžio spaudai. Plenumo 
kalboje Brazauskas pasakė, kad Sąjū
džio leidžiamas laikraštis "Atgimi
mas" nuklydo nuo persitvarkymo 
kelio. Vyriausybė pranešė, kad Sąjū
džio 90 minučių televizijos programa 
"Atgimimo banga" panaikinama, o jos 
vietoje bus perduodami pasikalbėjimai 
su kandidatais į liaudies deputatus. 
Tuo būdu bus sulaikytas viešas 
Sąjūdžio kandidatų pasisakymas rin
kiminėje kampanijoje.

»♦»
Didžiausios Kauno įmonės - "Ban

gos" televizijos technikos gamybinio 
susivienijimo kolektyvo du šimtai 
narių pradėjo mokytis lietuvių kalbos 
kursuose. Apie pusantro šimto kitų 
kauniečių lietuvių kalbos mokosi 
Profsąjungų kultūros rūmuose.

*
LIC praneša, kad Sąjūdžio vykdo

moji taryba dar neatsakė į Brazausko 
pareiškimus ir jo pasiūlytus suvaržy
mus. Sąjūdžio aktyvaus tarybos nario 
Mečio Laurinkaus nuomone, plenumas 
visada gali reikšti savo nuomonę. 
"Mes nesame nusikaltę jokiais krimi
naliniais nusižengimais. Mes įgyvendi
name savo programą ir tai reikalauja 
radikalių pakeitimų. 0 kada reikalau
jama radikalių pakeitimų ir bandoma 
juo įgyvendinti, tai konfliktai neiš
vengiami."

M. Laurinkus korespondentui pasa
kė, kad jau ’ trečia diena yra 

piketuojama prie Lietuvos aukščiau
sios tarybos pastato Vilniuje tų 
žmonių, kurie palaiko Sąjūdį ir 
reikalauja, kad vyriausybė legalizuo
tų Sąjūdžio organizaciją. Sąjūdis tęs 
demonstracijas tol, kol nebus gautas 
leidimas veikti oficialiai.

***
Europos parlamento Pabaltijo in- 

tergrupės nariai vasario 6-7 
dienomis susitiko su Lietuvos aukš
čiausios tarybos deputatais, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tary
bos nariais, Lietuvos katalikų Bažny
čios atstovais ir su kitų nevaldinių 
grupių atstovais, kaip Lietuvos Lais
vės Lyga, Lietuvos Helsinkio grupe 
bei Lietuvos Demokratų partijos 
nariais. Pastarosios grupės buvo 
priešingos Europos parlamentarų pa
lydovui Algiui Klimaičiui ir delegaci
jos numatytiems susitikimams su 
sovietinės valdžios atstovais.

Europos parlamento Pabaltijo in- 
tergrupė buvo įsteigta pernai gegužės 
mėnesį, kaip neoficiali grupė.

MIRĖ
J.MAŠANAUSKAS

Telefonu gauta žinia, kad kovo 7 
dienos ryte Australijos lietuvių ben
druomenę ištiko skaudi netektis - 
mirė buvęs "Mūsų Pastogės" redakto
rius ir ilgametis jos bendradarbis, 
nepavargstantis visuomenininkas, 
puikus žmogus - Jonas Mašanauskas.

Apie velionį bus rašoma sekančiame 
"Mūsų Pastogės" numeryje.
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K A KOI N OL AS RAGINA

BENDRADARBIAUTI

^TiiVĮRFis JanuSaltis

Okupuotoje Lietuvoje dabar vyks
tantis judėjimas sukėlė išeivijoje 
gyvenančių lietuvių tarpe didelį 
susidomėjimą. Eina gyvos svarstybos 
veiksnių, organizacijų ir net pavienių 
asmenų tarpe, kaip geriau padėti 
kovojančiai Lietuvai, ar atsiliepti i 
Lietuvos lietuvių pagalbos šauksmą, 
ar ignoruoti, ar "stebėti ir laukti" 
kaip teigia vieno veiksnio atstovas 
pokalbyje "Drauge”

Mums išeivijoje besiginčijant dėl 
bendradarbiavimo formos, tautoje 
įvykiai ir laisvėjimo kova eina, 
kasdien atnešdama naujų netikėtumų.

Tad ką gali padaryti išeivija dabar - 
klausia nuoseklūs, Lietuvos ateitimi 
besirūpiną veikėjai?

Laisvės ir nepriklausomybės sie
kianti kova vyksta Tėvynėje, prie 
Nemuno, prie Gedimino kalno, vyksta 
visoje Lietuvoje. Kovą veda, kad ir 
komunistinių statytinių šešėlyje, tau
rūs Lietuvos sūnūs - visa, galima 
sakyti, inteligentija. Tad ar išeivijai 
dera laukti, stebėti, net kritikuoti 
Lietuvos veikėjus?

Štai Vilniaus radijo laidoje užsienio 
lietuviams, komentatorius prisiminda
mas išeiviją, užsimena, kad kalbėkime 
kaip brolis su broliu, nekritikuokite 
mūsų, tuo labiau neįsakinėkite, ką 
Lietuvos kovos dalyviai turi daryti...

Gi nuoširdžiai mąstant, juk dabar ir 
yra pats laikas išeivijai, ir visiems 
laisvės kovai vadovaujantiems asme
nims pasirodyti ne bailiais, ne stebėti 
ir laukti, bet skubėti į vieningą 
lietuvių tautos kovą, į kovos apkasus 
prie Nemuno, Neries, ir savo išminti
mi, ištekliais, bendrai spręsti tautos 
ateitį, jokiu būdu nepritariant staii- 
nistinio režimo pataikūnams, kurių, oe 
abejo, dar sėdi šiltose vietose ir musų 
tėvynėje.

Sujungiant išeivijos vadų ir tautos 
kovotojų išmintį, manykime, kad 
laisvės kova ne silpnės, bet priešingai 
- stiprės, ko šaukiasi ir pavergtos 
tėvynės kovotojai.

Bendradarbiavimas, už kurį daug 
kas buvo barami, šiandien prasidėjo 
gyva srove, štai išeivijos spaudoje 
skaitome, kad šią vasarą Lietuvon 
vyksta Toronto " Gintaro " tautiniu 
šokią ansamblis, kuriame vyks apie 36 
asmenys. Jau išvykai ruošti sudarytas 
komitetas telkia lėšas. Komitetui 
vadovauja B. Saplys. "Gintaro" an
samblio vadovai - jauni tautinių šokių

Jo Eminencija Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius

r JAV, šiltai vertino išeivijos lietuvius, 
jų darbus, dėkingai prisiminė mūsų 
poetus, rašytojus, kultūrininkus, vi
suomenininkus ir visus, su kuriais jam 
teko susitikti. Drauge pažymėjo, kad 
šią vasarą Lietuvą aplankys labai 
laukiami poetas Bernardas Brazdžio
nis su žmona ir anūke, poetas Kazys 
Bradūnas, kurie, manoma, su savo 
kūryba net dalyvaus ruošiamoje Lie
tuvos Poezijos Pavasario šventėje. 
Taip pat Lietuvoje labai laukiama Los 
Angeles "Dramos sambūrio" ir vyrų 
kvarteto. K. Sajos žodžiais, visi bus 
svetingai sutikti ir pasigėrėsime 
išeivijos kultūriniais laimėjimais, kū
rėjų kūryba.

Taip pat spaudoje pasirodė žinia, 
kad šią vasarą JAV viešės Lietuvos 
tautinis - etninis ansamblis, kurio 
iškvietimu Niujorke rūpinasi R. Rė
žys.

Tai tik keletas bendradarbiavimo 
prošvaisčių. Jų, be abejo, bus daugiau.

Tad ar barsime "bendradarbiauto- 
jus" ir dabar? Pamąstykime gerai!

0 kad bendradarbiauti su kovojan
čia tauta reikia," Drauge" skaitome ir 
Lietuvos kardinolo Vincento Sladke
vičiaus atsakymus į Marijonų provi- 
cioio kunigo V. Rimšelio klausimus. Į 
klausimą ar tinka mūsų bendruomenės 
atstovams važiuoti į Lietuvos Vasario 
16 - sios iškilmes, atsakymas buvo 
iabai raginintis, kad atvažiuotų kas 
tik gali. Vasario 16 - oji žadėjo būti 
ypatingai minima Vilniuje ir Kaune, 
Kaune pašventintas atstatytas Lais
vės paminklas.

Bendruomenės atstovai bus priima
mi su didžiausiu džiaugsmu...

Į klausimą, kokia jo nuomonė apie 
ansamblių, solistų, menininkų kvieti
mą su pasirodymais mūsų išeivijos
lietuviams, atsakymas buvo, kad dėl 
to čia tiesiog negali būti abejonės. 
Lietuvos menininkai yra pagarsėję 
Europoje ir iš tiesų yra aukšto 
meninio lygio jėgos. Ryšių palaikymas 
šioje srityje abiems pusėms yra 
būtinas ir reikalingas auklėjimui, 
lietuvybės ir tautiškumo stiprinimui. 
Kardinolas sakė, kad jie, tėvynėje

L AI S K AS IŠ

Mūsų tautietė iš Adelaidės Isolda 
Poželaitė - Davis šiuo metu išvykusi 
kelionėn, kurios metu žada aplankyti 
net kelis kontinentus. I. Poželaitė - 
Davis mielai dalinasi savo kelionės 
įspūdžiais su redakcija. Šiame mūsų 
laikraščio numeryje spausdiname jau 
gautų laiškų ištraukas, kurias tęsime 
ir sekančiuose.

*
AMERIKOS BALSAS

Amerikos Balso pirmame aukšte yra 
lietuvių skyrius. Skyrius šiuo metu 
dirba pilname sąstate, kuris turi 14 
darbuotojų. Tuo tarpu latviai ir estai 
turi verstis su daug mažesniu skaičiu
mi.

Radijo stotis Amerikos Balsas savo 
laidas transliuoja 42 kalbomis. Apie 
tai kokiomis kalbomis perduodamos 
laidos, galima sužinoti pažvelgus į 
didžiulį marmuro ratą sienoje, kuria
me visomis laidų kalbomis užrašyti 
sveikinimo žodžiai. Šio rato viduryje 
lietuvių kalba užrašyta:

SVEIKINAME
Patekti į Amerikos Balso pastatą 

nėra lengva. Kiekvienas atvykęs 
svečias įeinant yra kruopščiai patikri- 

> namas ir jį privalo pasitikti ten dirbąs 
asmuo.

Užvažiavę į viršų, praėjome pro 
didoką studiją, už kurios stiklinės 
sienos vyko laidos transliacija. Čia 
buvo perduodama laida Estijos nepri
klausomybės dienai pažymėti. Studijos 

[ įrengtos taip, kad paspaudus ata
tinkamą mygtuką, studijos išorėje 
esantys, taip pat gali girdėti apie ką 
kalbama viduje. Mums pasisekė išgirsti 
Estijos generalinio konsulo Ernst 
Taakson ir estų Nacionalinio komite
to pirmininko Juchan Simonson kalbų 
lietuvišką vertimą. Mums pasakojo, 
kad Pabaltijo kraštų studijų darbuo
tojai tarpusavyje gyvena labai drau
giškai ir gražiai, padėdami vieni 
kitiems paruošti programas jų krašto 
gyvenimą liečiančiais klausimais.

gyvendami, nori su mumis dalintis tuo, 
ką jie turi geriausio, gražiausio...

Lietuvos kardinolo žodis - žodis 
kovojančios, tikinčios tautos. Ar 
galima tai ignoruoti stebėti, laukti?...

Tad ir išeivijai reikia visų vadovau
jančių veiksnių nuoširdaus sutarimo 
šioje sunkioje lietuvių tautos kovoje. 
Tėvynėje likę, išaugę, kančios ir 
mirties keliais ėję sūnūs ir dukros, be 
abejo, geriau žino kovos būdus, o mes 
jiems padėkime.

V AŠĮ N G T O N O

Lietuviškos transliacijos vyksta tris 
kartus per dieną, visas savaitės 
dienas. Lietuvoje laidos girdimos 
gerai, Amerikos Balso darbuotojai 
gauna net po keliasdešimt laiškų per 
mėnesį, kuriuose analizuojamos ir 
komentuojamos stoties programos. 
Beje pagrindiniame darbo kambaryje 
mačiau juodą lentą ant kurios buvo 
sukirčiuota kai kurie svetimi žodžiai. 
Darbuotojai daugybę gaunamos me
džiagos palyginti labai greitai ją 
sutvarko, surūšiuoja, paruošia perda
vimui. Be abejo, visam šiam darbui 
talkina elektroninė technika, o joms 
visas paskutines žinias teikia spaudos 
agentūros ir FBIS, kuri surenka net 
slaptai transliuojamas žinias iš viso 
pasaulio, visa tai tuoj pat atspausdi
nama Ir surišama nedidelės knygelės 
formatu. Mačiau ir pačias paskutines 
žinias iš Lietuvos, kurios buvo tik 
gautos ir tuoj pat atspausdintos. Žinių 
surinkimu iš Lietuvos rūpinasi K. 
Čižiūnas. Jis pabrėžė, kad visos žinios 
gautos iš vieno šaltinio, visada yra 
patikrinamos ir kitame, kitaip jos nėra 
naudojamos. Taip pat sužinojau, kad 
kiekvieną dieną yra palaikomi ryšiai 
telefonu su Persitvarkymo Sąjūdžiu 
Lietuvoje, kaip ir su Lietuvos Laisvės 
Lyga. Garso inžinieriumi dirba Au
drius Regis, lietuvių skyriaus vedėju 
ir atsakingu už programas dirba 
Romas Sakadolskis, Linas Rimkus 
atlieka nelengvas redaktoriaus parei
gas, prodiuseriais dirba Jolanta Ra- 
slavičiūtė ir Jonas Vaitkus.

Maskvoje pašalintas komunistų 
partijos politinio biuro narys Boris 
Jelcin išrinktas kandidatu į naująjį 
sovietų parlamentą iš Maskvos dis- 
trikto. Savaitraščio "Ogoniok" re
daktorius Vitaly Korotič išrinktas 
nebuvo. Boris Jelcin dar turės rungtis 
su automobilių "Z1T gamyklos direk
torium Eugenijum Brakovu, kad lai
mėtų deputato poziciją.

mokytojai Rita ir Juozas K ar ašie jai. 
Ansamblis Lietuvoje koncertuos Vil
niuje, Kaune ir kituose didesniuose 
miestuose. "Gintaras" gerai pasiruo
šęs, turi gražių šokių repertuarą. 
Taigi Lietuva entuziastingai sutiks 
visuose miestuose išeivijos tautinės 
kultūros reprezentantus.

Lietuvių opera Čikagoje, gyvuo
janti virš 30 metų, pagaliau ėmė 
stokoti savų solistų pagrindiniams 
vaidmenims atlikti. Ilgai svarstė ką 
daryti? Samdė svetimtaučius, mokėjo 
jiems gerus honorarus, tačiau lietuvio 
tokie dainininkai nežavėjo. Buvo 
baiminamasi kviesti iš okupuotos 
Lietuvos solistų, kad piketuotojai 
neapmėtytų jų akmenimis.

Ir štai Lietuvių Operos valdybos 
pirmininkas Vladas Žukauskas pra
neša: "Šių metų pavasaryje statomoje 
"Trubadūro" operoje dainuoti pa
kviesta Lietuvos solistė Irena Mil
kevičiūtė, kuri sutiko atvykti ir atlikti 
soprano partiją..."

Vasario 12 dieną Vilniaus radijo 
laidoje užsienio lietuviams,, poetas 
Kazys Saja, prisimindamas viešnagę Toronto "Gintaro" ansamblis^šių^metų gegužės ?3‘dieną.išvyksta gastrolėms į Lietuvą^Nuotrauka Qv-Buradžiąt&

Mūsų^Pastogė" .Nr.101989-3.ia pusi.2 - <
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K O TVIU NI STI NI O
Lyg perkūnas iš giedro dangaus 

perestroika trenkė į komunistinį 
pasaulį iššaukdama staigią ir netikėtą 
krizę.

Visi gerai žinojo, kad rusų imperi
joje padėtis be sustojimo eina blogyn 
ir anksčiau ar vėliau turės prieiti prie 
visuotinės krizės, bet niekas negalvo
jo, kad ji pasirodys žaibo greičiu 
apimdama įvairias imperijos dalis. Kol 
kiekvienas pilietis drebėjo iš baimės, 
kad nebūtų apšauktas krašto ir režimo 
priešu, niekas nedrįso protestuoti ar 
kritikuoti. Dirbo pildydami partijos 
nurodymus. Nepatenkinti ir nusivylę 
sistema su visais jos niuansais, 
apsimetinėjo bent kiek pildą savo 
pareigas. Visuotinė baimė ir buvo 
režimo ir imperijos išsilaikymo pa
grindas.

Tuo tarpu Kremliaus vadai analiza
vo statistikas, kurios aiškiai rodė, kad 
Rusija neturi nei kapitalo nei moder
nios technikos militarinių lenktynių 
tęsimui ir kad imperija pavirs į 
nesvarbią Trečiojo pasaulio valstybę, 
jeigu nedelsiant nemodemizuos savo 
senoviškos industrijos ir ekonomikos.

Reikėjo kažką skubiai daryti. 
Reikėjo keisti metodus ir sustabdyti 
žvaigždinio karo ginklų lenktynes. M. 
Gorbačiovui teko privilegija ir parei
ga išspręsti šią klaikią padėtį susida
riusią per septynias dešimtis komunis
tinės diktatūros netikusio krašto 
valdymo metų.

Gorbačiovui reikėjo įtikinti sovietų 
liaudį, kad reformos yra būtinos. Tik, 
po dešimtmečius trukusios propagan
dos, kad sovietinė sistema ir "demo
kratija" esančios ir, kad kapitalisti
niame pasaulyje žmonės vargsta ir 
badauja, tai padaryti nebuvo taip 
lengva. Norint nenorint reikėjo pra
dėti kritikuoti tą tobuliausią sistemą 
ir demokratiją, kad pateisinti reformų 
būtinumą be liūdnų statistikos faktų 
skelbimo. Čia gimė perestroika ir 
glasnost atidarydamos užtvanką pra
eities blogio iškėlimui. Valdžia, jokiu 
būdu nenorėdama kaltinti pačios 
sistemos, puolė Staliną ir Brežnevą. 
Kitu atveju reikėtų atsisakyti esamo 
režimo, jeigu jis yra blogybių kalti
ninkas. Leidimas kritikuoti buvo 
tarytum ta magiškoji lazdelė, kuri 
sunaikino visuotinę baimę - sovietinio 
režimo ir imperializmo pagrindą.

Masės ir tautos perestroikoje matė 
progą iškelti visas daromas neteisy
bes. Pradėjo reikalauti skriaudų 
atitaisymo totoriai, armėnai, lietu
viai, latviai ir estai. Jie nesustojo prie 
ekonominių reformų, bet iškėlė savo 
tautoms padarytas ir vis dar daromas 
skriaudas, imperijoje kilo sumišimas. 
Valdžia nebežino ką daryti su jos 
pačios rankomis atidaryta Pandoros

KUNIGAS ALFONSAS SVARINSKAS 
VAKARU AUSTRALIJOJE

Pertho lietuviai sulaukė gerbiamo ir 
brangaus svečio kunigo A. Svarinsko. 
Kunigas atskrido į Perthą iš Melbour
ne vasario 22 dieną. Aerodrome 
tautiečiai kunigo laukė pasipuošę 
tautiniais rūbais su trispalve Lietuvos 
vėliava.

Svečiui tik atskridus, Pertho kuni
gas dr. A. Savickis pakvietė svečią ir 
visus susirinkusius į specialų kambarį 
kur jau laukė australų spaudos 
atstovai. įvyko, apie dvi valandas 
trukęs, pasikalbėjimas. Tenka tik 
apgailestauti, kad pasikalbėjimo metu 
žurnalistai daug klausinėjo, daug 
užsirašinėjo, daug fotografavo, bet ne 
taip daug atspausdino ir ne tiek daug 
nuotraukų įdėjo laikraštyje "The West 
Australia".

Kunigas A. Svarinskas daug papa- 
sakojp, ąpiec'savo sunkų? irzsudėtihgą f

PASAULIO KRIZĖ
skrynia, iš kurios lenda pavojingi 
režimo ir imperijos priešai. Net ir 
KGB ne visada žino, kaip reikia 
pasielgti, kadangi trūkstama aiškių 
įsakymų iš aukščiau. Perestroika 
iššaukė pavojingą krizę, kurios Mas
kva negalės išspręsti be marksizmo ir 
kolonijų praradimo.

Blogiausiai, kad davusi pradžią 
politinei krizei, perestroika nežada 
išspręsti krašto ekonominių problemų. 
Gorbačiovas, vakariečių laikomas 
gudriausiu sovietų vadu, pasirodo 
nenumatė, kad jo planuojamos refor
mos utopinė svajonė. Negalima atsta
tyti ekonomikos be privatinės nuosa
vybės grąžinimo ir be laisvos rinkos, 
kuri nustatytų prekių ir valiutos 
kainas pasiūlos - paklausos principu, 
ta prasme be komunistinės sistemos 
pašalinimo. Taip pat šiais laikais 
negalima imperijos sąstate išlaikyti ir 
svetimų tautų. Gorbačiovas to, jeigu 
ir gali, suprasti nenori.

Labai apsiriko naujas Kremliaus 
vadas ir neteisingai įvertindamas savo 
žmones. Gimęs ir augęs Sovietų 
Sąjungoje, juo kaip tik turėtų geriau 
pažinti ir suprasti, kas jis neturi 
tinkamų žmonių savo reformoms 
įgyvendinti. Gabiausius rusų ir kitų 
tautų inteligentus išžudė Stalinas. 
Menkesnės vertės likučiai buvo paga
dinti sovietinės diktatūros ir dabar jau 
netika moderniškesnės Rusijos atsta
tymui.

Nors Vakaruose Gorbačiovas turi 
daugiau simpatijų, kaip pačioje Sovie
tų Sąjungoje, jų entuziazmo neuž
teks, kad Vakarai skubėtų atstatyti 
Rusiją perestroikos vardu. Naujasis 
Amerikos prezidentas G. Bush žiūri 
gana šaltai į Rusijos vidaus pasikeiti
mus ir neskuba gelbėti tų, kurie patys 
savęs nenori gelbėti likdami ištikimi 
komunizmui - imperializmui - Sovietų 
Sąjungos problemų priežastimi.

Galima rizikuoti pranašauti, kad 
perestroikos likimas yra jau nulemtas, 
prieš pradedant ją įgyvendinti. Pabal- 
tijys, Vengrija ir Lenkija reikalauja 
laisvės ir žada ją pasiimti be Maskvos 
leidimo. Vengrija jau nutarė leisti 
veikti opozicinėms partijoms. Kom
partijos, kaip vadovaujančios, rolė bus 

.panaikinta. Užtenka balsuoti už 
opozicinę partiją artėjančiuose rinki
muose, ir sovietinė sistema Vengrijoje 
būtų pasibaigus. Praeityje Maskva 
siuntė tankus, kad išvengti Vengrijos 
ir Čekoslovakijos atskilimo nuo Mas
kvos. Dabar Kremlius to nedrįstų 
daryti. Rusijos, kaip imperialistinės 
valstybės ir marksizmo lopšio dienos, 
berods, bus pasibaigusios. Irimas jau 
prasidėjo, tik dar nežinia, kada 
baigsis. Reikia spėti dar šį šimtmetį.

Dr. Jonas Kunca

gyvenimą, dvidešimt vienerius gyve
nimo metus praleistus sovietų kalėji
muose - pilnus pergyvenimų, iškentė- 
jimų, kuriuos išgirdus nelieka nei 
vieno, kurio nesukrėstų skaudi kunigo 
gyvenimo istorija.

Tą pačią dieną kunigas dr. A. 
Savickis pakvietė visus tautiečius į 
Lietuvių namų salę, kur buvo suruošta 
bendra vakarienė, kurioje visi galėjo 
susipažinti su taip lauktu svečiu.

Kunigas A. Svarinskas Perthe 
svečiavosi šešias dienas. Sekančią 
dieną po atvažiavimo kunigas buvo 
pakviestas pasikalbėjimui su Pertho 
katalikų arkivyskupu W. Faiey. Pokal
bio metu kunigas A. Svarinskas 
papasakojo apie savo kančias Sovietų 
Sąjungoje.

Tą patį vakarą kunigai A. Svarins- 
kasir dr. A.'SaviiikiS mūšų parapijos

Vasario 16 - ąją Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo šventėje, St. Marys 
katedroje arkivyskupas W. Foiey ir kunigas A. Svarinskas iš procesijos priima 
švenčiausiojo auką.

bažnyčioje atlaikė rekolekcijas.
Vasario 24 dieną svečias su lietuvių 

grupe aplankė Vakarų Australijos 
universitetą, kur profesorius dr. 
Zigmas Budrikis svečiui parodė viską 
kas buvo įdomu, ten ir papietavo. Po 
pietų svečias lankėsi Kastol College, 
kur kalbėjosi su anglikonų kunigais. 
Vakare kunigas A. Svarinskas atnaša
vo šv. Mišias ir rekolekcijas. Tą dieną 
bažnyčion susirinko ypatingai daug 
tautiečių, kurie su dideliu dėmesiu 
išklausė nors ir ilgo, bet nepaprastai 
įdomaus pamokslo. Kunigas pasakojo 
apie musų tautos okupantus, diskrimi
naciją, kaip baisiai yra kankinama 

.musų tauta tėvynėje - žudoma, 
kalinama kalėjimuose, prievarta gy
doma psichiatrinėse ligoninėse, tre
miama į Sibirą ir kitus Rusijos kraštus, 
ir visa tai daroma neturint tam nei 
mažiausios teisės nei pagrindo.

Vasario 25 dieną svečias kunigas ir 
kiti buvo pakviesti tautiečių Čižikų 
sodybon pietums. Sodyboje kunigas A. 
Svarinskas kalbėjo nuo 12 valandos 
ryto iki 5 valandos vakaro, ir... 
nesustodamas pasakojo, pasakojo, pa
sakojo... 0 pasakojo apie tai, kas 
labiausiai rūpi, kas labiausiai nerami
na ir verčia pergyventi - tai mūsų 
tautos vergija. Vakare kunigas buvo 
pakviestas laikyti pamaldas australų

Vasario 26 dienos rytas prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis St. Marys 
Katedroje. Šv. Mišios buvo skirtos 
Vasario 16 - sios minėjimui, visiems 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
visiems įnirusiems Sibire, šv. Mišias 
atnašavo Pertho katalikų arkivysku
pas W. Foiey, kunigas dr. A. Savickis 
ir daug kitų australų kunigų. Mūsų 
svečias kunigas A. Svarinskas sėdėjo 
garbingoje vietoje, kaip garbingas 
svečias ir pavergtos Lietuvos Bažny
čios vargų liudininkas, katalikų reli
gijos atstovas. Šv. Mišių metu buvo 
įneštos trys vėliavos - Australijos,

Vakarų
Vasario

sios minėjimą Huttenfelde

Atvykusieji į šių metų 
Vokietijos lietuvių tradicinį 
16 
vasario 18 dieną, meninėje dalyje 
buvo džiugiai nustebinti. Scenoje 
pasirodė Vilniaus berniukų choras 
"Ąžuoliukas".

Gal ir nereikėtų atskirai paminėti, 
bet ne vienam klausytojui akys drėko 
nuo ašarų beklausant "Ąžuoliukų" 
grynai lietuviškų liaudies dainų žo
džių ir melodijų. Apie choro meistriš
kumą tegalima pasakyti, kad neveltui 
šiais .metais "Ąžuoliukas" tapo-ge-

Lietuvos ir Vatikano.
Tuoj po pamaldų visi tautiečiai ir 

kviesti svečiai susirinko Lietuvių 
namuose, kur mūsų bendruomenės 
šeimininkės laukė bendriems pietums. 
Po pietų, prasidėjo oficialioji minėji
mo dalis. Apylinkės valdybos pirmi
ninkas kunigas dr. A. Savickis pristatė 
visus pakviestus svečius ir po įžangi
nio žodžio, tarti žodį pakvietė kunigą 
A. Svarinską. Paskaita truko apie 45 
minutes, buvo labai įdomi, raginanti 
visus prisidėti prie kovos siekiančios 
laisvės mūsų tėvynei. Po kunigo 
paskaitos visų tautybių svečiai svei
kino ir linkėjo, kad visi Pabaltijo 
kraštai kuo greičiau atgautų laisvę. 
Po minėjimo susirinkusieji džiaugėsi 
menine programa, kurios dalyviai 
Gintaras ir Vytenis Radzivanai pa
skaitė V. Kudirkos Tautos Himną, B. 
Steckis paskaitė savos kūrybos eiles 
skirtas kunigui A. Svarinskui, V. 
Skrolio vadovaujamas vyrų oktetas 
padainavo porą dainų. Po meninės 
vakaro dalies vyko loterija.

Vasario 27 dieną kunigas A. 
Svarinskas ir vietiniai lietuviai buvo 
pakviesti į Vakarų Australijos parla
mentą, kur kunigas A. Svarinskas su 
ašaromis akyse prašė, kad Australijon 
nebūtų įleidžiami rusų žvejų laivai, 
kad nebūtų ieškoma karo nusikaltėlių 
jokiais įstatymais, kadangi didesnių 
nusikaltėlių pasaulyje nėra, kaip 
sovietai ir žydai.

Tą patį vakarą mūsų svečias 
atsisveikindamas atlaikė šv. Mišias. 
Susirinko nemažas būrys tautiečių, 
dar bažnyčios salėje pasikalbėjome, 
pasidalinome įspūdžiais ir mintimis, o 
jau sekantį rytą išlydėjome mūsų 
brangųjį svečią Adelaidėn.

Kartu praleistos dienos pralėkė, 
kaip greitas vėjas ir mūsų visų 
pamiltas svečias išvyko. Tegul Dievas 
jį laimina jo darbuose.

Balys Steckis

GI MN AZIJOJE

riausiuoju berniukų choru Europoje, 
laimėjęs chorų konkursą Paryžiuje.

Berniukų choras savo nuostabų 
pasirodymą užbaigė giesme "Lietuva 
brangi" ir visa salė pakilusi, šios 
giesmės klausė stovėdama.

Berniukų choras grįždamas iš 
Paryžiaus, pakeliui sustojo Vasario 16 
gimnazijoje kur ta proga dalyvavo 
Vasario 16 minėjime.

Vakarų Vokietijoje "Ąžuoliukas" 
lankosi jau antrą kartą ir pamilo juos 
lietuviai jau tada, pirmą kartą.
».», ? r f! .R; Šiferis / ' 1 f . i
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galybę žemės, jeigu pats nėra 
rankose nei plūgo, nei dalgio

klestelėjau

Romualdas Granauskas 
("Literatūra ir Menas")

lieja, ir viso 
darbo žmonių 
o kad maža- 
tuos reikalus 

sąskaitininkas,

GWlILELIlt
IŠTRAUKA IŠRAŠOMOS KASOSI

Brangiausias brolėli!
Tęsinys

Reikėjo išsirinkti pir
mininką. Vėl atsistojo tas 
iš miesto, pablizgino 
prieš lempą akinius: tu
rim išsirinkti draugą Mi- 
kalajevą, nes anas ir 
tarybų valdžios aktyvis
tas, ir savo kraują prieš 
banditus 
pasaulio 
draugas, 
raštis, - 
tvarkys 
svarbu tiktai, kad parti
jos liniją varytų iki galo. 
Koks tas galas - neaiški
no, bet ir taip supratom, 
kad, po Mikalajaus ranka 
papuolę, veikiai iki to 
galo prieisim. Mano širdis 
virte užvirė, nė juste 
nepajutau, kaip pašokau 
ir pasakiau visu balsu:

- Ką Mikalajų, - jau 
geriau šį pat vakarą 
visiems ubagų terbas už
kabinki!!

Tuojau stojosi akiniuo
tasis, išsitraukė iš kiše
nės raudoną knygelę:
- Kaip pavardė?!
Nesisakiau pavardės, 

atgal ant suolo, tik dabar susipratau 
negerai išsišokusi. Gedrimas, sėdėda
mas šalia to akiniuočio, kažką 
pašnibždėjo į ausį. Savo akimis 
mačiau, kaip pašnibždėjo, kaip tas 
užsirašė. Atsistojo, vėl išraudonavęs 
ėmė šaukti:
- Kolkozai - tiesiausias kelias į 

komunizmą! 0 kas prieš komunizmą - 
tas liaudies priešas! 0 tarybų valdžia 
negailestingai naikino Ir naikins 
liaudies priešus!

Turėjau susiprasti, kad galiu būti 
sunaikinta.

Siūlėj taip tylu paliko, kad negalėjai 
girdėt nei žmogaus bealsuojant. Bet 
atsistojo-, senasis Baltiejus. Kaip 
neprigirdintis buvo atsisėdęs pačiame 
priešakyje, visi gerai aną matėm ir 
girdėjom. Ėmė sakyti, kad dabar mes 
turėsim bendros žemės nemažiau už 
didelį dvarą, kad reikia rimto, 
išmanančio žmogaus tokiam dvarui 
valdyti, čia ne kas nori - gali. Reikia 
tokio, kuris bent jau savo paties žemę 
gerai tvarkė. Salės gale kažkas 
sušuko: "Kad neturim tokių!.. Visi į 
amžinus atlaidus išvažiavo!.." Tuomet 
pašoko už stalo Urkauskienė, tarp 
Gedrimo ir Mikalajaus sėdėjusi, ėmė 
rankom mojuoti šaukdama, kad ir 
senasis Baltiejus esąs liaudies priešas, 
jau seniai įsidėmėjusi, seniai numa
nanti, o liaudis, didžiosios rusų tautos 
padedama, nutrenkė nuo savęs visus 
.ponus ir dvarininkus. Baltiejus anai ir 
atšovė:
- Dvarininkus nutrenkti buvo leng

viau, išvežei ir viskas, bet kaip mums 
reikės Mikalajų nutrenkti?

Pradėjo visi juoktis, bet Urkauskie
nė vėl stojo šaukti, kad čia antitarybi
nė agitacija, kad Baltiejaus tėvas dar. 
caro laikais buvo dvaro prievaizdu!.. 
Baltiejus pasakė, kad ne apie caro 
laikus reikia galvoti, o ką sėsim ir 
ėsim. Kaip Mikalajus valdys tokią
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MINAVIMAS
laikęs? Šautuvą pasiėmęs, te
moka žmonėms po nosia kaišioti 
ir ne banditų, o samagono 
lentynose ieškoti. Tas, iš mies
to, iškėlė aukštyn ranką; parodė 
ženklą kažkam prie durų, priėjo 
artyn trys stribokai ir išsivedė

Baltiejų iš salės. Nusivarė į 
savo būstinę, bepaleido kitą 
rytą. Praėjo kaip nebylys, 
niekuomet nėra pasakojęs, nei 
ką jam ten darė, nei ką sakė. 0 
mes, veizėdami sau po kojų, 
pakelėm į viršų rankas. Palikom 
kolkozas "Komunizmo aušra", 
Urkauskienė tokį vardą pasiūlė. 

Mikalajus, pasikinkęs gerąją 
Baužio kumelę į Rapaiio iinei- 
ką, šautuvą tarp kojų pasista
tęs, lakstė iš vieno miestelio 
galo į kitą. Bijojo žmonės, visi 
norėjo geri būti, visi statė, visi 
vaišino, tad retai kuomet blai
viomis akimis saulės šviesą 
bematė. Vieną naktį, iš miego 
pašokęs, pradėjo savo troboj 
šaudyti, šaukdamas, kad bandi
tai sienomis laipioja! Pati puolė 
artyn, anai netyčiomis blauzdą 
peršovė. Atėmė valdžia šautu
vą, po kelių dienų ir patį 
išvežė.

Dabar priėjo eilė Gedrimui, 

tas irgi niekuomet rankose plūgo nėr 
laikęs. Atsimeni, prieš karą mūsų 
tėvui griovius kasė? Tėvas po kelių 
dienų pavarė šalin tokį kasėją.

Gedrimas tik su liežuviu, tik prie 
samagono sėdęsis temokėjo vadovau
ti. Liežuvį turėjo gerą ir dabar 
tebeturi. Ir Urkauskienė, ir anas 
visuomet pirmieji į tribūną lipo, 
visuomet su kumštėmis į krūtinę 
daužėsi, kad net bildėjo, už brangią 
tarybų valdžią!., už brangią tarybų 
valdžią! ..paskutinį kraujo lašą atiduo- 
sim!.. gyvybės negailėsimi.. O niekam 
nereikėjo tos ano gyvybės. Ir to 
kraujo, per pusę samagonals atskiesto. 
Tvarkos reikėjo, blaiviam būti reikėjo, 
ūkiu rūpintis, žemės, gyvulių veizėti, 
o ne liežuviu malti, samagoną ryti, 
našlėms po sijonais graibytis. 0 šiaip 
jau, tiesą sakant, Urkauskienė visų 
didžiąją tvarką darė, valsčiaus par
torge buvo, tad ir patys partiniai anos 
bijojo. Kiek žmonių į saugumą yra 
įkišusi! Už raudoną buvo raudonesnė, 
nekentė žmonės kaip velnio. Prityki
nusi naktį prie lango, jeigu tik šuns 
kieme nebuvo, liuob klausytis, ką 
žmonės viduje rokuojasi. Visuose 
susirinkimuose sėdėjo, visur kišosi, 
visuomet visur pirmoji kaip yka lindo. 
Keturiasdešimt pirmaisiais į Rusiją 
spėjo pasitraukti, kažkokiame ten 
koikoze bulves kasė, o visiems, kad tik 
kas, akis badė: "Mes kovojom, kraują 
lie jom, o jūs čia žydus šaudėt ir 
vokiečiams pyragus kepėt!.."

Vieną kartą sutiko mane prie 
bažnyčios, sustabdė ir klausia, akis 
primerkusi:
- Ar ne už savo brangųjį brolelį bėgai 

melstis?
Aš ir atrėžiau:

- Jeigu bėgau, - jug už savąjį bėgau, 
ne už tavąjį!..
- Nebeištrauks jau iš ten tas tavo 

Kristus, liesas tėr, šonkauliai matos...
- Dėl to tavasis kumpa nosia, su 

uostais ir dar rauplėmis murza 
apėjusi!

- Tu taip aplink draugą Staliną?!
Tik susivijo sijonai palei blauzdas, 

tik - pakuti! - į valsčių! O aš palikau 
be-Jovointi persigandusi: viešpatie 
brangiausias, aš už tą savo liežuvį 
vieną kartą taip papulsiu, kad norėsiu 
pati nusipjauti, bet peilio nebus. Bet 
nieko man nebuvo, kad gal dviejau 
pabažnyčy tebuvov, nebuvo kam 
paliudyti, kaip aš prie Urkauskienės 
pondiev sakiau.

Daugybę kartų - ir naktimis, ir 
dieną - esu galvojusi apie tave, 
brangiausias brolėli: juk turėjo būti 
mūsų valsčiaus žmogus, kuris pirmasis 
pasakė, kad tave reikia išvežti, juk 
turėjo! Ant nieko kito nespėju, tik ant 
Urkauskienės. Širdis man tuomet sakė 
ir dabar tebesako: ana! ana! ana!..

Rudenį, nuo kurių žmonių ėmė šalin 
karves, ėmė ir pašarą. Lig Naujų 
Metų mūsų miestelyje dar buvo tylu, o 
po Naujų - sūdna diena! To pašaro .- 
nė saujelės, karvės, uždarytos Rapa- 
iienės kūtėj, baubia nuo ryto lig 
vakaro, kiaulės žviegia, gardus grau
žia. Viena kitą pjauna. Ant žmonių 
kaip šunys pradėjo pulti, niekas 
nebgali nė į vidų įeiti. 0 Gedrimas, 
akis užsipylęs, nieko neima į galvą. 
Jau visi žmonės pradėjo sakyti: 
darykim ką nors, gelbėkim gyvulius, 
mes kaip mes, bet ką tie yra kam 
padarę?

0 Gedrimas:
- Ar durni esat, ar be proto?! Namų

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Perskaitęs "Mūsų Pastogės" 8 - 
tame numeryje dr. J. Kuncos straipsnį 
"Vienybėje mūsų stiprybė", šimta
procentiniai sutinku su pasisakymu: 
"Lietuvių stiprybė yra vienybėje. 
Nevalia ją suardyti darant neapgalvo
tus pareiškimus ir pradedant viešus 
kivirčus". Deja, ne visi taip elgiasi.

Tuoj po dr. J. Kuncos rašiniu yra 
atspausdintas ELTOS (VLIK'o orga
nas) perduotas Lietuvos Laisvės 
Lygos įspėjimas, kuriame sakoma, kad 
ELTA gavo "svarbios informacijos" 
apie dabartinius įvykius. Lyga įspėja, 
kad reikia būti labai atsargiems dėl 
įvairių aukų rinkimo bei jų siuntimo į 
Lietuvą ir atsargiai vertinti kai kurių 
Sąjūdžio narių pasisakymus. Dėl aukų 
rinkimo jau seniai yra pasisakiusi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir jos 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas. Kiti 
ELTOS pasisakymai yra neprofesio
nalūs ir, mano nuomone, netinkami 
spaudai kaip informacija.

Klausiu: Kokia ta gauta "svarbi 
informacija"? Jeigu ji minima, tai

’’AUDROS” TUNTO VEIKLA

Po ilgesnio neveikios periodo, 
jaunųjų vadovų pastangomis, vėl 
pradeda atgaivinti savo veiklą Sydne- 
jaus "Aušros" tuntas.

Paskutiniu metu, vadovaujant v. sk. 
Marinai Coxaitei, tuntas organizuotai 
dalyvavo Vasario 16 - sios ir 
Kazimierinių pamaldose, aktyviai pa
sireiškė Kaziuko mugėje.

Vasario 6 dieną, įvykusiame "Auš
ros" tunto vadi jos posėdyje, jaunieji 
vadovai aptarė einamuosius reikalus, 
pasiskirstė pareigomis:
Tunto adjutante - Marina Coxsaite, 
jai talkins Regina Coxsaite, 
Paukštyčių - vilkiukų vadovė - Betina 
Migutė, jai talkins Danutė Stasiūnai- 
tytė,
Prityrusių skaučių ir skaučių vadovė 
- ps. Kristina Virgeningaitė, pava
duotoja - Monika Migutė, 
Prityrusių skautų ir skautų vadovas - 
Petras Pullinen, jam taikina Paulius 
Šliogeris.
Skautams vyčiams vadovauja ps. 

ilgisi, dėl to ir baubia. Nueikit, 
pakasykit - ir nebaubs.

0 kitam - vėl kitaip:
- Anos ne baubia, o dainuoja! Žinai, 

visos būry, visoms linksma!.. Lai 
dainuoja, gyvulėliai, lai dainuoja, 
prisitylėjo po vieną begyvendamos.

Rapalienės kūtė - tuojau už 
Baltiejaus daržo, tiesiai į mano trobą 
veizi. Nakčiai liuobu apsivyturtigalvą 
su dviem vilnonėm kuskelėm - vis tiek 
girdžiu, negaliu užmigti, gaila gyvu
lių, širdis plyšta iš gailesčio, o kaip 
padėsi, kaip pagelbės!? Guliu tamsoj, 
guliu ir galvoju: "Kad su gyvuliais - 
taip, ką su žmonėmis bedarys?"

Sausio vidury ėmė tas baubimas 
silpti, o paskui ir visai nustojo. Vyrai 
su šniūrais pradėjo rišti karves į balkį. 
Katrajai tik leido atgulti - ta jau 
daugiau ir nebekėlė. Nuo išvežtųjų 
žmonių daržinių, kurios su šiaudais 
klotos, stojo lupti stogus. 0 žiema! 0 
apsnigę! Šiaudai supuvę, sutrešę, 
liuob parveš ir vers į už ėdžius kartu su 
sniegu. Arkliai dar šiaip taip kinkavo - 
reikėjo lig pavasario ten bent pus
gyvius išlaikyti. Iš kažkuriuo ūkio 
parvežė du didžiausius špižinius 
katilus, liepė Kupriui Pjovikui karves 
lupti, o mėsą kapoti ir virti, Visą 
žiemą Kuprio vaikai su raudonais 
žandais bevaikščiojo. Su virtąja, kaip 
šunis, kiaules šėrė, toms šiek tiek 
pagerėjo gyvenimas.
Pabaiga sekančiame "M.P." numeryje.

kodėl neskelbiama? Jokie kiti infor
macijos šaltiniai mums niekad nesako, 
kad "turime svarbią žinią, tikėkit 
mums, bet jums jos neatskleisime". 
Tiek to, tegul saugoja. Neramu, 
tačiau, kai sakoma "kai kurie Sąjūdžio 
nariai" - kurie? Badysime dabar 
pirštais į pavardes ir sakysim: "myliu, 
nemyliu, myliu, nemyliu..." 0 gal iš 
viso vėl pradėsim įtarinėti visus 
veikiančius, dirbančius, atvažiuojan
čius, išvažiuojančius. Gal vėl pradėsi
me (ar sustojome?) apšaukti žmones 
(pagal savo spėjimą) KGBistais, o gal 
ir savuosius tuo pačiu teptuku 
padažysime matydami infiltratorius 
po kiekviena lova. Išeivijos chameleo
nams gi nesunku keisti savo spalvą.

Baigsiu vėl cituodamas iš minėto dr. 
J. Kuncos straipsnio: "Politika yra 
galingas ginklas, bet kartu ir pavojin
gas, kadangi gręsia galimybė pačiam 
sau koją įšauti. To neturėtų pamiršti 
visi, kurie pretenduoja jį vartoti, 
ypatingai viešai ar svetimųjų tarpe."

G. Žemkalnis

Arvydas Zduoba.
Šiuo metu rūpinamasi atatinkamai 

persitvarkyti atskiruose vienetuose, 
kad greičiausiu laiku būtų įeita į 
normalią skautišką veiklą, 

SKAUTININKŲ ŽODIS
Kovo 1 dieną Lietuvių namuose, 

Bankstowne, Sydnejaus Skautų Židi
nio iniciatyna, sušauktos skautininkų 
sueigos metu, skautininko ir skauti- 
ninkės įžodį davė du nusipelnę skautų 
vadovai,v. si. Vytenis Šliogeris ir fil. 
Tamara Vingilienė. B. Ž.
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"LIETUVIŠKI

Tasmanija yra sala, priklausanti
Australijai. Kai pirmuosius imigrantus 
- baltus Australijos valdžia įsileido į 
savo kraštą po Antrojo pasaulinio, 
karo, saujelė jaunų lietuvių vyrų buvo 
nusiųsti į Tasmaniją kirsti miškus. 
Olegas Truchanas irgi buvo nusiųstas 
darbams į Tasmaniją.
Taškūnas, atrodo, pirmiausia gyveno 
Vakarų Australijoje, o vėliau persikė
lė į Tasmaniją. Dabar jis yra 
Tasmanijos universiteto lektorius ir 
vyresnysis administratorius. A. Taš
kūnas Tasmanijos universitete įsteigė 
Lietuviškųjų Studijų Sambūrį, kuris 
yra žinomas raidėmis TUULSS. Šis 
Sambūris pernai anglų kalba išleido 
pirmą "Lietuviškų Lakštų" numerį. 
Šiuose lakštuose šeši autoriai parašė 
straipsnius įvairiomis temomis.

Algimantas Patricijus Taškūnas sa
vo įdomiu, originaliu straipsniu supa
žindina mus su Georg Forster (1754 - 
1794), buvusiu Gamtos Mokslų kated
ros lektorium Vilniaus universitete. < 
Jaunystėje Georg Forster lydėjo savo 
tėvą Johann Reinhold Forster į 
Australiją, vykstantį su britų parla
mento finansine parama Australijos 
gamtos (augalų ir gyvūnijos) tyrinėji
mui.

Georg Forster, lektoriaudamas Vil
niaus universitete, parašė keletą 
įdomių veikalų, kaip straipsnį apie 
kapitono James Cook gyvenimą bei 
įvairius straipsnius, aprašančius Aus
traliją, kaip britų koloniją. Georg 
Forster laikais Australija buvo vadi
nama Naująja Olandija.

Georg Forster nusivylė gyvenimu 
Lietuvoje, nes toji lietuvių ir lenkų 
Unija buvo visiškai "subankrutavusi". 
Tarp baudžiavos ir ponų buvo 
neperžengiama praraja. Išvykdamas 
iš Lietuvos, Forster Vilniaus universi
tetui padovanojo savo knygas.

Šiame straipsnyje A. Taškūnas 
pabrėžia, kad per Georg Forster tarp 
Australijos ir Lietuvos buvo užmegzti 
ryšiai prieš 200 metų. Išnašose A. 
Taškūnas pažymi ištisą eilę veikalų, 
kuriais remdamasis, parašė šį mokslinį 
straipsnį.

Kitas reikšmingas straipsnis yra 
dailininko Max Angus apie garsųjį 
lietuvį Olegą Truchaną, kuris atvyko į 
Tasmaniją 1948 metais. Jis australams 
parodė kokia graži yra Tasmanijos 
gamta, pamokė, kaip reikia ją mylėti, 
kad būtų apsaugota.

Max Angus parašė veikalą "The 
World of Olegas Truchanas", kuris 
plačiai pasklido pasaulyje ir jau 
susilaukė aštuntos laidos. Šis veikalas 
išgarsino Olegą Truchaną ir paskatino 
turistus atvykti į šią salą, kurios 
gamta pasižymi laukiniu grožiu.

Max Angus savo straipsnyje pabrė
žia, kad Olegas Truchanas turėjo 
savyje sukaupęs savo krašto kultūrą, 
išugdytą daugybės šimtmečių. Jis 
išsireiškia apie Truchaną sekančiai: 
"Jo išmintis siekė taip toli, kad piršosi 
mintis - jis šioje žemėje anksčiau buvo 
gyvenęs. Pagal Truchano asmenyje 
susikaupusias fizines, moralines, pro
tines ir dvasines galias, jis buvo 
tinkamas žmogus, tinkamu laiku ir 
atitinkamoje vietoje".

Angus pareiškia, kad Olego Tru
chano vardas liks papuošalu Lietuvos 
istorijoje. "Tai ką Olegas Truchanas 
savo galvosena ir veikla gamtos 
apsaugojimo atžvilgiu mums padova
nojo - liks pas mus amžinai", užbaigia 
savo straipsnį Max Angus. Visas jo 
straipsnis dvelkia pagarba ir pasigė
rėjimu Olegu Truchanu.

Kunigas John W. Doyle savo 
straipsnyje "600 Years Christian 
Lithuania" apima šešių šimtų metų

Olegas Truchanas ant Pedder
. Lietuvos praeities laikotarpį. Kunigas 
Doyie rėmėsi lietuviškais istoriniais 
šaltiniais ir teisingai nušvietė Lietu
vos praeitį. Kunigas Doyle savo 
straipsnį užbaigia šiais žodžiais: 
Geležinis Gedimino vilkas stovi sar
gyboje, kaip šauklys ir simbolis". 
Išnašose kunigas J. W. Doyle pažymi 
daugybę lietuviškų istorinių šaltinių: 
veikalų ir žurnalų, iš kurių sėmėsi 
žinias.

Labai įdomus lenko Jan Pakulski 
straipsnis pavadinimu - "Sociological 
Perspective in Lithuania Studies". Šis 
lenko parašytas straipsnis apie lietu
vius stebina savo objektyvumu ir 
teigiamu žvilgsniu į lietuvius imigran
tus Australijoje. Jis dėsto, kad 
lietuviai Australijoje sugebėjo vyku
siai įsijungti į australišką gyvenimą 
sugebėdami išlikti lietuviais. Jan 
Pakulski sako, kad kitos tautybės 
turėtų daug ko pasimokyti iš lietuvių, 
taip pat pažymi nuostabų dalyką apie 
lietuviškas organizacijas Australijoje. 
Nežiūrint mažo narių skaičiaus, tos 
organizacijos gyvuoja, dažniausiai 
įjungdamos į savo tarpą kitataučius. 
Jan Pakulski siūlo sociologams pastu
dijuoti lietuvių organizacijas, kurios 
nėra sandariai užsidariusios. Jos yra 
labai arti idealaus daugiakultūrinio 
modelio, sudarančio daugybę progų 
socialiniam bendravimui.

Dr. J. S. Montes, Tasmanijos 
universiteto lektorius iš Čilės, rašo 
apie Ignacio Domeyko, 1801 metais 
gimusį Lietuvoje. Iganacijus Domeika 
buvo poeto A. Mickevičiaus draugas, 
studijavo Vilniaus universitete nuo 
1816 m. iki 1823 m. Jeigu gimimo 
metai teisingi, tai kyla abejonė, ar 
būdamas 15 metų amžiaus, galėjo 
įstoti į universitetą.

Domeika ir poetas Mickevičius 
įsivėlė į politiką. Domeika atsidūrė , 
Prancūzijoje, 1832 - 1837 metais , 
studijavo Sorbonos universitete, che- . 
mijos ir mineralogijos fakultete. Po ■ 
to jis gavo lektoriaus pareigas Čilės 1 
universitete, pasižymėjo, kaip naujų 1 
idėjų skelbėjas švietimo srityje. Jis 1 
parašė daug straipsnių švietimo ’ 
temomis. 1884 metais Domeika apsi- ' 
lankė savo gimtinėje. Mirė 1889 j 
metais, palikęs reikšmingą veiklą - J 
"Geology of Chile". į

Dr. Montes straipsnyje ryškiai ; 
atsispindi, kad Domeika jautėsi lenku. ( 
Jo politinė veikla buvo už Lenkiją. i

"Lietuviškuose lakštuose" telpa dar 1 
vienas straipsnis, tai Genovaitės 1 
Kazokienės - "Lithuanian Easter ' 
Eggs". G. Kazokienė surinko mintis iš
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ežero kranto Tasmanijoje.

reikšmingo archeologės Marijos Gim
butienės straipsnio "Metmenyse" ir iš 
Antano Tamošaičios veikalo "Lithua
nian Easter Eggs". Svetimtaučiams šis 
straipsnis turėtų būti įdomus. Ateity
je patartina prie straipsnio prijungti 
išnašas, kad būtų aišku iš kokių'§ 
veikalų ar straipsnių žinios paimtos.

"Lietuviški lakštai", 60 - ties 
puslapių leidinys, reikšmingų ir origi
nalių straipsnių dėka, sudomins inte
lektualus ir studijuojantį jaunimą. 
Išorinė šio leidinio pusė ypatingai 
skoninga.

Algimantas Taškūnas užsitarnauja 
visų lietuvių pagarbą Tasmanijos 
universitete sutverdamas Lietuviškų
jų Studijų Sambūrį ir tuo iškeldamas § 
Lietuvos vardą Australijoje. §

Agnė Lukšytė §

§

§
§

§
§

LIETUVOJE
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietu- § 

voje buvo apie 300 agronomų. Jie į 
priklausė tuo laiku veikusiai Lietuvos § 
agronomų sąjungai. Po karo vien§ 
Lietuvos žemės ūkio akademija pa- § 
ruošė apie 7000 agronomų, bet juos§ 
vienijančios organizacijos ligšiol ne- § 
buvo. Dabar vienas prieškarinių | 
agronomų, profesorius P. Vasinaus- 
kas, ir kiti siūlo atkurti tokią 
organizaciją. Atkuriamasis suvažiavi- 
mas numatomas kovo mėnesį.

D. Irmutė "Valstiečių laikraštyje" § 
rašo, kad Lietuvoje jau pasigirsta § 
"nedrąsių balsų, mėginančių teigti, § 
jog žemę valstiečiui, norinčiam sava- | 
rankiškai ūkininkauti, tikslinga ne tik 
išnuomuoti, bet ir perduoti amžinam ? 
naudojimui." Oficiali nuomonė pana- 
Sius siūlymus tebelaiko neleistinais - 
bemaž šventvagyste. §

Pasirodo, kad Lietuvoje, neatsi- § 
žvelgiant į prievartas, yra išlikusių § 
ūkininkų, ramiai sau dirbančių žemę, § 
kurią jiems kolektyvizacijos metais § 
pavyko išlaikyti per savo užsispyrimą, ? 
o gal ir kokiais kitais keliais. Pagal | 
oficialius duomenis, tokių "laisvų | 
ūkininkų" šiuo metu Lietuvoje yra 42. Į 
Jie yra išsibarstę Lietuvos pakraš- 
čiuose: Prienų rajone - 4, Biržų - 5, § 
Vilniaus - 8, o Šalčininkų rajone - net § 
12 pavienių valstiečių. Tad, D. § 
Irmutė sako, žemę grąžinti valstie- § 
čiui, nėra jau tokia šventvagiška § 
mintis. $

$
&

Jugoslavijos Kosovo provincijoje 
albanai kasyklų darbininkai nutraukė 
bado streiką, iškovoję serbams palan
kių aukštų komunistų partijos parei
gūnų atsistatydinimą. Tolesnius nera
mumus policija nuslopino aktyviausių 
albanų veikėjų areštais.

Kritus pagrindinės eksporto prekės 
naftos kainai, Venecuela pergyvena 
ekonominę krizę.

Vyriausybei įvedus griežtus ekono
minius suvaržymus, sostinėje Caracas 
įvykusios riaušės pareikalavo virš 100 
gyvybių ir privertė vyriausybę sušvel
ninti suvaržymus.

Austrijos sostinėje Vienoje prasi
dėjo pasitarimai tarp NATO ir 
Varšuvos pakto valstybių dėl karinių 
pajėgų sumažinimo. Pasitarimų daly
vių tarpe yra naujasis JAV valstybės 
sekretorius James Baker ir SSSR 
užsienio reikalų ministras E. Ševarna- 
dzė.

Vakarų Vokietijoje išaiškinta aš- 
tuonių radijo mėgėjų 
ekspertų grupė, kuriai 
skverbti į JAV karinių 
sistemas,

Ši grupė, šantažo 
priversta dirbti sovietų žvalgybai. 
Vokiečiams pavyko areštuoti tris 
asmenis iš šios grupės.

kompiuterio 
pavyko įsi- 
kompiuterių

keliu, buvo

Peru mokslinių tyrinėjimų laivas 
užplaukė ant uolos netoli Antarktikos 
krantų, išliedamas dali savo krovinio - 
alyvos. Laimingai pavyko neutrali
zuoti išsiliejusi net vieno kilometro 
pločio alyvos ruožą, dar nepasiekus 
Antarktikos krantų. Tai jau antra 
panaši nelaimė šiais metais.

Reuterio agentūros žiniomis, vasa
rio 28 dieną Lietuvos laikraščiai 
paskelbė naujos respublikos konstitu
cijos projektą, kuris liepos mėnesį bus 
svarstomas Lietuvos aukščiausioje 
taryboje. Projekte Lietuvai numatyta 
teisė vetuoti Maskvoje išleistus įsta
tymus bei suteiktas didesnis politinis 
vaidmuo nuo komunistų partijos 
nepriklausančioms organizacijoms.

Kovo 4 dieną Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero palaikai buvo iškilmingai 
sugrąžinti į Vilniaus katedrą, iš kurios 
jie buvo pašalinti 1953 metais.

Moldavijos komunistų partijos lyde
ris Semion Grossu nusileido moldavų 
reikalavimams ir pažadėjo moldavų 
kalbą paskelbti valstybine Moldavijos 
kalba, vietoje buvusios rusų kalbos. 
Komunistinė vadovybė vis dar prieši
nasi moldavų reikalavimams sugrą
žinti jų kalbai lotynų raidyną, Stalino 
laikais pakeistą kirilica.

Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijoje Vengrija priėmė švedų 
delegacijos reikalavimą, kad Jungti
nės Tautos pravestų žmogaus teisių 
pažeidimų Rumunijoje tyrinėjimus. 
Tai pirmas atvejis, kad Varšuvos 
bloko valstybė apskųstų kitą to bloko 
valstybę žmogaus teisių pažeidimais.

Nesibaigiančio karo išvarginta, Su
dano kariuomenės vadovybė privertė 
ministrą pirmininką Sadeq al - Mahdi 
sudaryti nuosaikesnę vyriausybę, ku
rioje nebūtų musulmonų fundamenta
listų ir galėtų pradėti taikos derybas 
su sukilėliais krikščionimis Sudano 
pietuose.

Mūsų Pastogė" Nr.10
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Tvlūs 14 jėgos ir protas, ir darbas 
Tavi, Tėvvne, šalie numylėta.
Ginsim tavo didybę ir* garbę, 
Pasiryžę kovot — nugalėti.
IVIūs darbais Lietuva pasidžiaugs — 
Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

"Olimpiados giesmė" Antanas Miškinis
KOVIEČ1Ų F* AG E RB1 MAS

ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVU 
PAGEIDAVIMAI IR PASIŪLYMAI

Kovo 4 dienos popietę, puikioje 
Jutos ir Viktoro Šliterių rezidencijoje, 
Sydnejaus sporto klubo " Kovas" 
valdyba surengė tradicinį garsiųjų 
sportininkų pagerbimą. Nors oras tą 
dieną pasitaikė drėgnokas, dažnai ir 
lietučiui palyjant, tačiau Jaunųjų 
sportininkų, jų tėvelių ir sportininkų 
bičiulių pribuvo gana gausiai. Lietus, 
nors vėliau ir visai nustojęs, bet 
pradžioje neatbaidė jaunimo paplau
kioti, nardyti ir žaisti gražiame 
šeimininkų baseine. 0 svečių pribuvo 
ne tik iš Australijos, matėsi ir apie 
pustuzinis iš Lietuvos atvykusių 
atostogautojų, kurie su įdomumu 
stebėjo australiškąjį sportininkų pik
niką. Svečiavosi dar ir keletas, po 
šventės Adelaidėje, į namus neišsku
bėjusių Kanados lietuvių, na ir, 
žinoma, nuolatiniai " Kovo" nepamirš
tą mūsų sporto veteranai, nors 
norėjosi pamatyti daugiau ir pačių 
vyriausiųjų sportininkų, kurie, atro
do, savo sporto klubą, kuris jiems 
duoda viską, atsimena tik tada, kai 
reikia važiuoti i sporto šventes arba 
pasaulines sporto žaidynes, visai 
pamiršdami ar nenorėdami žinoti, kad 
piniginė ir moralinė parama yra taip 
reikalinga "Kovui". Klubas turi ne
mažą skaičių ir Garbės narių. Kurgi 
juos galima surasti, kada sportininkai 
ruošia savo renginius? Tačiau, nežiū
rint viso to, sportininkų pagerbimo 
popietė praėjo labai gražiai ir tikrai 
buvo jaučiamas tas sportiškas jauku
mas, draugiškumas. Vyrų krepšinio 
treneris P. Andriejūnas, kuris pager
bime gavo ir "Kovo" Garbės nario 
ženklą, kepė dešras ir B.B.Q mėsas su 
svogūnais, valdybos narės M. Atkinson 
ir A. Liutackienė vaišino kilniaisiais 
gėrimais ir valgiais. Klubo "bosai" E. 
Lašaitis ir D. Atkinson, matydami, 
kad viskas taip sklandžiai einasi, 
užiminėjo savuosius klubo svečius.

Nuraminus alkį ir troškulį, jaunimui 
gerai išsimaudžius ir pasižaidus, klubo 
pirmininkas, mokykliniu, greičiausiai 
iš savaitgalio mokyklos paskolintu, 
skambalu nuraminęs visus svečius ir 
padėkojęs šeimininkams už leidimą 
surengti šį pobūvį jų namuose, 
trumpais žodžiais papasakojo apie 
praėjusią sporto šventę Adelaidėje, 
jos laimėtojus ir prieššventinį svečių 
priėmimą Sydnejuje, kurio komitete 
buvo: V. šliteris, N. Wallis, T. ir J. 
Dambrauskai, B. Sidarienė ir A. 
Laukaitis. "Kovo" valdybos vardu 
jiems buvo išreikšta padėka.

Pagerbiant metų bėgyje pagarsėju
sius koviečius, pirmininkas E. Lašaitis 
gyrė koviečius jaunius krepšininkus, 
kurie, būdami tik iki 18 metų, 
Adelaidės žaidynėse laimėjo bronzos 
medalį, prieš, varžybose dalyvavusius, 
Amerikos ir Kanados krepšininkus, 
kurie, savo ruožtu, daugumoje buvo 
iki 21 metų amžiaus. Tai tikrai graži 
ir reikšminga jaunųjų koviečių perga
lė. Šią komandą treniruoja ir jai 
vadovauja buvęs garsus Australijos ir 
"Kovo" krepšininkas P. Gustafson. Iš
pačių žaidėjų'' buvo' pafeėfbtir 'P.’,z *

Šumskas ir R. Kasperaitytė, kaip 
patys reikšmingiausi komandų krepši
ninkai, P. Šliogeris ir L. Skirkaitė, kaip 
metų bėgyje padarę didžiausią pažan
gą-

"Kovo" valdyba nuoširdžiai pager- 
bė.ir padėkojo darbartiniams komandų 
treneriams: jaunučių - S. Karpuškai, 
jaunių ir moterų - S. ir P. Gustafson, 
vyrų - P. Andriejūnui ir tinklinio - A. 
Zduobai.

Gary Atkinson III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse Adelaidėje laimėjęs 
bilijardo turnyro aukso medalį.

Be krepšinio ir tinklinio, šventėje 
labai gražiai pasirodė koviečiai jau
niai plaukikai V. Šliteris, D. Šliterytė, 
R. ir A. Venciovaitės, M. Venclovas.

Jeigu "Kovo" vyresnieji sportinin
kai, ypatingai krepšininkai, kurių dalis 
šiuo metu važinėja po užsienį, kita 
dalis jau baigia pamiršti, kad juos 
išugdė ir pačią pirmąją pradžią davė 
ne kas kitas o sporto klubas "Kovas", 
pamačius kiek dabar yra jaunimo 
šiame klube, džiugu darosi, pilnai 
tikint, kad mūsų lietuviškasis sportinis 
gyvenimas "Kovo" klube dar tikrai 
ilgai, ilgai klestės. O gi dabar, kai jau 
ne už kalnų tas laikas, kada reikės 
pradėti ruoštis kelionėn į IV - sias 
Pasaulio Lietuvių Sportines žaidynes 
Lietuvoje, tai pats laikas iki šiol 
miegojusiems koviečiams atsibusti, o 
jaunimui pradėti intensyvų darbą, kad 
Lietuvoje galėtume ir mes parodyti, 
jog esame šio to verti.

Pagerbimo metu buvo traukiama 
loterija, kurios laiminguosius fantus 
ištraukė viešnia iš Kanados Rasa 
Malinauskaitė.

Puiki nuotaika, graži sportinė 
dvasia šio spomininkų pagerbimo 
metu, tikrai suartino visus čia 
dalyvavusius. Privačiuose pokalbiuose 
buvo svarstomi įvairūs, sportininkus 
iiečią reikalai, ateinančio metinio 
susirinkimo valdybos rinkimai ir, 
svarbiausiai, būsima kelionė į Lietuvą, 
nes, atrodo, susidomėjimas busimąja 
kelione Lietuvon, Sydnejaus sporti
ninkų tarpe yra labai didelis.

Ačiū už viską šeimininkams ir 
"Kovo" valdybai. Buvo tikrai puiku.

A’.’'Laukaitis '4 ‘

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavimo metu 
Adelaidėje, "Mūsų Pastogės" redak
torius V. Augustinavičius, po savo 
pranešimo, išdalino visiems atstovams 
anketas. Šiose anketose atstovai buvo 
prašomi atsakyti į klausimus ir 
pareikšti savo pageidavimus bei 
pasiūlymus spaudos klausimais. Kvietė 
atstovus nevengti kritiško žodžio, 
pastebėti, jų nuomone esamus, ne
tikslumus ar nukrypimus nuo spaudos 
etikos. Išdalintos 53 anketos, grąžin
tos 46. Ne visi atstovai atsakė į visus 
pateiktus klausimus. Spausdiname an
ketoje tilpusius klausimus, atsakymų 
rezultatus, pasiūlymus, pageidavimus.

1. Ar verta sujungti abu Australijos 
lietuvių laikraščius "Mūsų Pastogę" ir 
"Tėviškės Aidus"?

Teigiamai atsakė 20, ne - 24. 
*

2. Ar mėgstate skaityti straipsnius 
perspausdintus iš "Gimtojo Krašto"?

Taip atsakė 23, ne - 15, tik 
svarbesnius - 5.

*
3. Ar Jums patinka dr. J. Kuncos 

straipsniai politinėmis temomis?
Teigiamai atsakė 27, neigiamai - 9, 

vienas atsakė, kad jų perdaug, šeši 
atsakė, kad ne visi tinkami.

*
4. Ar Jums patinka korespondento iš 

Amerikos J. Janušaičio straipsniai?
Taip atsakė 27, ne - 8, gali būti, 

gali nebūti - 2, vienas atsakė, kad šie 
straipsniai dažnai parapijiniai, du 
skaitytojai atsakė, kad - kai kada.

5. Ar skaitote sporto skyrių?
Taip - 22, ne - 13, keturi atsakė, 

kad mėgsta tik sporto žinias iš 
Lietuvos.

*
6. Ar pageidaujate daugiau politi

nių žinių?
Teigiamai atsakė 22, neigiamai - 

15. Du skaitytojai atsakė, kad 
priklausomai iš kur tos žinios.

»
7. Ar pageidaujate "Mūsų Pasto

gės" pavadinimą papuošti tautiniais 
ženklais?

Taip - 26, ne - 9, jei nekainuos, taip 
- 1, nebūtinai - 4, nesvarbu - 2.

8. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai?
***

Esu priešingas dviejų laikraščių 
sujungimui. Siūlau, kad "Mūsų Pasto
gės" metinis prenumeratos mokestis 
būtų pakeltas iki 30 dolerių.

Balys Steckis iš Pertho.
»**

Sumažinti visas padėkas, ypač iš 
Sydnejaus.

L. Bungarda, Geeiongas.
♦»»

Sugrąžinti visus nubyrėjusius, pajė
gius bendradarbius. Kviesti juos 
pasisakyti, kodėl jie nebendradar
biauja arba jų bendradarbiavimas yra 
sumažėjęs. Tuos pasisakymus grąžinti 
ne redaktoriui, bet Spaudos Sąjungai. 
Netoleruotini straipsnių "taisymai", 
žodžių pakeitimai iškreipiant mintį. 
Redaktorius turi teisę išbraukti tortų 
ir padėkų skaičių, išbraukti asmeniš
kumus ir panašiai, bet niekuomet 
neturi teisės sąmoningai, ar netyčia 
pakeisti autoriaus mintį. "Gimtojo 
Krašto" ir kitų tarybinių laikraščių 
perspausdinti straipsniai neretai dau
geliui skaitytojų gali būti ne visai 
suprantami, nežinant terminologijos 
ar įvairių procesų. Kartais reikėtų 
juos perrašyti, paaiškinant struktūrą 
ir terminologiją. Būtina, tuo atveju, 
nurodyti šaltinį.

A Žemkalnis.Meibournąą..., , *

Pageidauju daugiau žinių apie 
lietuvius iš įvairių kraštų. R. Jablons
kis.

Ar negalite įvesti šeimininkių 
kampelį? Žinių apie virimą, kepimą ir 
bendrai moterų reikalus.

Marija Lingienė, Perthas.
*»♦

Stropiai surinkti straipsnius ir 
fotografijas. Stengtis kaip nors išpo
puliarinti "Skaitytjų puslapį".

A. K ant vii as, Tasmanįja.
»»»

Nedėti šmeižikiškų straipsnių. Ne
naudoti anonimimių straipsnių. Per
spausdinti straipsniai turi būti nuro
dyti iš kur paimti.

Dana Baltutienė, Melbournas.
»**

Malonu įkaityti "Mūsų Pastogę". 
Ačiū už įdedamą darbą. Nevenkite 
religinių straipsnių. Sėkmės ateityje.

Melbournietė.

Laikraštį skaitau su įdomumu. Ačiū. 
Irena Jablonskienė.

***
Būtų gerai, jei talpintumėte dau

giau skaitytojų laiškų ir pasisakymų. 
Veronika Koženiauskienė.

««*
Laikraštis turi atspindėti LAIKO 

"RAŠTUS", kuriuose TIESA ir TIESŲ 
SĄJUNGA - TEISYBĖ - būtų ir 
pagrindas ir tikslas ne tik jungti, bet ir 
auklėti savo skaitytojus.

Elena Bulienė, Adelaidė.
♦»»

Turėkite didesnę kontrolę ir geriau 
patikrinkite straipsnių išspausdini
mus. Darbą atliekate gerai. Linkiu 
sėkmės ir stiprybės tame sunkiame 
darbe.

J. Maksvytis, Sydnejus.
»»♦

Daugiau straipsnių religinėmis te
momis. Bendrai "Mūsų Pastogė" yra 
puikiai redaguojama ir malonu ją 
skaityti.

Melbourniškė.
***

Kampelį jaunimui! Su lengvesniu ar 
jaunatvišku stilium.

D. Lynikienė, Meiboumas.
***

Spausdinkite kuo daugiau įvairių 
nuomonių, kad ir kontroversinių, nes 
tai pagyvina laikraštį. Prielaida, kad 
žmonės ar jų dalis, išreikšdami savo 
nuomones laiškais redakcijai, gali 
tapti bendradarbiais.

Alfredas Vitkūnas, Adelaidė.
***

Duoti daugiau laisvės laikraščio 
korspondentams. Trumpinti ir keisti 
kuo mažiausiai turinį.

Matas Gailiūnas, Wollongong.
***

Praplėskite "Skaitytojai rašo" sky
rių.

M. Zakaras, Sydnejus.
**«

Truputį sumažinti perkeliamus į 
kitą numerį straipsnius per kelis 
numerius, žmonių įspūdžius apie jų 
keliones po kitus kraštus.

Zina Zakarauskienė, Newcastle.
**»

Kad laikraštyje būtų išvengta mūsų 
pačių sukurtų institucijų ir asmenų 
užgauliojimo.

Elena Jonaitienė.
««*

Šiuo metu "Mūsų Pastogė" yra 
gerai redaguojamas savaitraštis ir 
toks turėtų ir toliau pasilikti.' Geriausi 
linkėjimai redaktoriui 1989 metais!

Algis Žilinskas, Melbournas.
***
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RAMOVĖNU

ADELAIDĖJE
Adelaidės ramovėnų skyrius bene 

pats gausiausias ne tik Australijoje, 
bet ir visoje išeivijoje. Šiuo metu 
skyriuje yra netoli devyniasdešimties 
narių. Tai gana pajėgi organizacija, 
savo apčiuopiamu įnašu ateinanti į 
pagalbą įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms ir institucijoms.

Vasario 12 dieną Lietuvių namuose 
įvyko metinis "Ramovės" skyriaus 
susirinkimas, kurį atidarė skyriaus 
valdybos pirmininkas V. Vosylius. I 
prezidiumą pakviesti:'pirmininku A. 
Pocius, sekretoriumi V. Marcinkevi
čius.

Valdybos pirmininkas V. Vosylius 
padarė pranešimą apie praėjusių metų 
veiklą, kuri buvo plati ir vaisinga. Tai 
ypatingai išryškėjo, iždininkui J. 
Bočiuliui padarius finansinę skyriaus 
apyskaitą. Skyrius turėjo 5.384 dole
rių pajamų ir 3.846 dolerių išlaidų. 
Ateinantiems metams kasoje liko 
1.540 dolerių. Buvo perskaitytas ilgas 
sąrašas organizacijų, kurios yra 
gavusios finansinę skyriaus paramą. 
Stambiausias sumas gavo Vasario 16 
gimnazija - 715 dolerių, ir "Baltic 
News" - 900 dolerių. Po 200 dolerių 
skirta Australijos lietuvių paminklui, 
Vilniaus skautų tuntui ir Lietuvių 
Dienų komitetui. Po 100 dolerių - 
Adelaidės lietuvių radijo vadovybei, 
šv. Kazimiero chorui ir Sporto 
žaidynių komitetui, 150 dolerių - 
"Kario" žurnalui. Be to, išdalinta visa 
eilė pašalpų mažesnėmis sumomis.

Pajamos buvo sudarytos parinkus 
aukas iš visuomenės ("Baltic News" ir 
Vasario 16 gimnazijai) ir ruošiant 
pietus ir iešmines (1.800 dolerių). 
Nesunku įsivaizduoti, kiek valdyba 
įdėjo darbo, kol sudarė apie porą 
tūkstančių pelno. Visa tai buvo 
padaryta valdybos narių ir jų žmonų 
pasiaukojančio darbo dėka.

Kontrolės komisijos vardu praneši
mą padarė I. Taunys. Atsiskaitomybė 
buvo vedama tvarkingai, paremta 
dokumentais.

Pirmininkas V. Vosylius padarė 
platesnį pranešimą ir apie, pereitų 
metų gale, Adelaidėje įvykusį "Ra
movės" atstovų suvažiavimą.

Skyriaus valdyba suvažiavimo daly
vius pavaišino užkandžiais. Prie stalo 
vis dar vyko pokalbiai ir pabendravi
mas.

Po visų pranešimų vyko skyriaus

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

•S*

A. A. Pranui Petniūnui mirus, jo 
atminimui:

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

*t ____________ ,, , .. ,.. .,
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valdybos rinkimai. Kadangi buvusios 
valdybos nariai pareiškė, kad jie savo 
kandidatūrų daugiau neišstatys, buvo 
siūlomi nauji kandidatai. Bet nei 
vienas naujai pasiūlytas kandidatas 
nesutiko būti renkamais.

Buvo siūloma padaryti pertrauką ir 
bandyti surasti naujus kandidatus. 
Susirinkimo pirmininkas atsidūrė gana 
keblioje padėtyje, grėsė galimybė 
skyriui likti be valdybos, susirinkimą 
atidedant kitam kartui. Padėtį išgel
bėjo buvusioji valdyba, sutikdama būti 
renkama sekančiai kadencijai, pasi
kvietusi dar porą naujų kandidatų. 
Tuo būdu naująja valdyba išrinkta: V. 
Vosylius. K. Alseika, J. Bočiulis, R. 
Žiukelis ir J. Gylys. Kandidatai J. 
Lenktys ir V. Stašaitis.

Kodėl ramovėnai vengia įsipareigo
ti dirbti skyriaus valdyboje, gali būti 
keletas priežasčių. Pirmininko prane
šimu, šiuo metu skyriuje yra vienuoli
ka narių virš 80 - ties metų amžiaus, 
šiais metais prisidės dar trys aštuo
niasdešimtmečiai. Visi likusieji didele 
dauguma septyniasdešimtmečiai. Kas 
tokiame amžiuje begali dirbti virtuvė
je ir gautus pinigus išdalinti į visas 
puses. Juk "Ramovė" nėra labdaros 
organizacija.

Ged suminėtos priežastys atbaido 
ramovėmis apsiimti pareigas, kurios 
daugeliui atrodo persunktos. Be to, gal 
naujus narius apsiimti šioms parei
goms, reikėtų irgi pakalbinti daugiau 
iš anksto, netikėtai užkluptas tokio 
pasiūlymo, gal ne visada gali raciona
liai apsvarstyti pasiūlymą ir padaryti 
greitą sprendimą, todėl geriau beveli
ja pasakyti "ne".

Bendrai paėmus skyriaus valdyba 
dirbo pavyzdingai ir pelnytai užsitar
navo visų pagarbą bei dėkingumą.

b.s.

PERTHE
Vasario 12 dieną ramovėnai Lietu

vių namuose turėjo visuotiną skyriaus 
susirinkimą, kuriam pirmininkauti iš
rinktas A. Statkus ir sekretoriauti - 
V. Skrolys. Pagal pateiktą dienotvar
kę A. Statkus pakvietė valdybos 
pirmininką J. Jauaegį padaryti sky
riaus veiklos apžvalgą. Pagrindinė 
ramovėnų veiklos dalis buvo kai kurių 
tautinių švenčių proga, organizuojami 
renginiai, iš kurių gautas pelnas 
paskirstomas įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms paremti.

po 20 dolerių - J. ir E. Šeštokai (40), 
A. Stuporas, A. ir I. Šabrinskai (450), 
E. Eskirtienė (251), K. Šimkūnas 
(160), Vyšniauskų šeima (75), I. 
Budrys (45) ir V. Koženiauskienė 
(235), po 10 dolerių - A. ir J. Lekniai 
(45), G. ir V. Baleišos (55), V. ir J. 
Ališauskai (50), F. Sodaitis (253), I. 
Bindokas (25), S. ir A. šabrinskai (30), 
5 dolerius - M. Sodaitienė (35).

Gauta per įgaliotinį Adelaidėje A. 
Zamoiskį: 15 dolerių - J. Kesminas 
(25) Vic., po 10 dolerių - K. Dagienė 
(35), M. Vazelienė ir O. A. Stimburie- 
nė - Vasario 16 - sios proga. 
Ačiū visiems už nepamiršimą savo 
Fondo,

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Baigdamas savo pranešimą J. Jau- 
degis prašė išrinkti naują valdybą arba 
patvirtinti esamą sekančiai kadenci
jai. Pirmininkaujantis A. Statkus siūlė 
patvirtinti esančią, kooptuojant pa
pildomą narį iždininko pareigoms. 
Pasiūlymui vienbalsiai pritarta ir 
papildomu nariu išrinktas Petras 
Čekanauskas. Ta pačia proga, išrinkta 
nauja Kontrolės komisija iš trijų 
asmenų: pirmininko A. Statkaus, ir 
narių V. Volodkos ir R. Steckio.

Paskutiniame dienotvarkės punkte 
"Einamieji reikalai" buvo svarstomas 
nario mokestis ateinančiai kadencijai, 
kuris nustatytas 4 doleriai metams, 
pensininkams 2 doleriai. Visi, susirin
kime dalyvavę, susimokėjo nario 
mokesntį ir tapo finansiniais nariais. 
Susirinkimas baigėsi optimistinėje 
nuotaikoje ir valdybai palinkėta 
sėkmės tolimesnėje veikloje. Ra
movėnai tikisi, kad bendruomenė jų 
būsimiems užmojams pritars ir ateis 
pagalbon.

Susirinkimo dalyviai P. Jaudegienės 
pavaišinti skaniais patiekalais bei 
karšta kavute. Ačiū.

V. S.

S Y S E N O S
Petras:

- Klausyk, Jonai, vakar "Gimtąjame 
Krašte” skaičiau, kad Sąjūdyje esą 
bevelk pusė komunistų partijos nariai.

Jonas:
- O kur jų nėra? Ir pas mus jų 

privažiavo.

Kolchoznikas Ivanas Ivanovičius 
Ivanovas kažkaip turėjo laimės apsi
lankyti Amerikoj. Grįžęs rodo žaliuo

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
. ^JEHOVOS KOJOS ALYVŲ KALNĮį

Kas tik supranta, pranašystėje 
paminėtos kojos yra Jehovos kojos, teis 
nebesiginčys, kad čia vartojama 
simbolinė kalba, kuria pasakyta apie 
Viešpaties įsteigimą žemėje savo 
viešpatavimo, kuris per ilgą laiką buvo 
beveik visai apleistas ir patekęs į "šio 
pasaulio dievo," šėtono rankas;- 
išskiriant tai, kad Viešpats buvo 
atstovaujamas vaizduojančioje "pa
dangėje," ir vėlesniu laiku šventyk
loje Jeruzalėje, ir pagaliau dabarti
niame Kristaus bažnyčios padangtės 
stovyje, šiame Evangelijos amžiuje. 
Iš tikrųjų niekas neturėtų klysti ir 
manyti, kad Jehova literiniai laiko 
savo kojas ant žemės lyg ant kokio 
"pakojo."

Jei tat padėjimas Jehovos "kojų" 
atsiilsėjimui yra tik simbolis, reiškiąs 
sugrąžinimą dieviškojo malonumo ir 
višpatavimo žemėje, tai galime būti 
tikri, kad ir kiti tos pačios pranašystės 
dalykai ir simboliai, kai va: Alyvų 
kalnas, jo perskilimas, jo slėnis,- 
žmonių bėgimas, iš Jeruzalės ištekąsis 
gyvybės vanduo, (Palygink Žak. 14:8 
eil. su Ezekielio 47:1-9) ir t. p. visi tie 
simboliniai pereiškimai paveiksluoja 
iškilmingas dvasines tiesas.

• Alyvas yra labai reikšmingas sim
bolis: senovės laikais iš jo buvo 
gaminama šviesa, tuo tikslu naudoja
mas iš jo gautasis aliejus. (2 Mozės 
27:20) Ebrajai vadindavo alyvmedį 
šemen arba aliejaus medis. Senovėje 
alyvų aliejus buvo vartojamas dauge
lyje brangių tepalų, naudojamų pate
pimui kunigų ir karalių: juo buvo 
atvaizdinta šventoji dvasia, kuri buvo 
išlieta ant tikrosios "karališkosios 
kunigystės" ( Mozės 30:24) Ir nuo

LIETUVAI

Nešiau kaip kryžių Tavo vardą šventą, 
Klupau ir kėliaus, ir tikėjau vis, 
Kad savo meilę, kalintą ir tremtą, 
Parnešiu tau pro ilgesio naktis.

Matau, kaip slenka tremtinių kolonos, 
Kaip rauda žmonės, gūžias nuo 
skriaudos.
Nėra Tautos, yra beteisiai žmonės, 
Tokie ir būsit, sakė, visados!

Ir slinko metai melo, veidmainystės, 
I užmarštį - visos Tautos kančia... 
Nebetikėjom niekada išvysti 
Teisybę, šviesą vėl sugrįžtant čia.

O Lietuva, tariu vėl Tavo vardą, 
Taurus ir tyras žodžio skambesys, 
Skambėk pasauly kaip gyvybės varpas. 
Sakyk visiems, kad dar gyva esi!

Priglausk kaip Motina visus mus prie 
krūtinės.

Nušluostyk ašaras ir nuramink kančias. 
Tu mums pirma, pirma ir paskutinė - 
Tėvynė Motina, brangiausia Lietuva!
Nijolė RI MKI E NĖ

jančių laukų gražiai spalvotas nuo
traukas.
- Netikėk, kad ten buvo žalios 

pievos, tai propaganda. Pievos tik
riausiai buvo tik žaliais kilimais 
išklotos, - pataiso jį partijos sekreto
rius.
- V aje, o mes negalime net kambario 

iškloti kad ir suplyšusiu kilimėliu! - 
atsiliepė kitas kolchoznikas.

neatmenamų laikų alyvos šakos buvo 
naudojamos kaip ramybės simbolis. -1 
Mozės 8:11; Neėmijo 8:15.

Jei tad alyvas yra simbolis šviesos, 
ramybės, ir dieviškos palaimos, atei
nančios per šventąją dvasią: ir jei kur 
yra parodyta, kad kalnas yra simbolis 
karalystės, tai jau aišku, kad posakis 
"Alyvų kalnas," reiškia karalystę 
šviesos, ramybės ir dieviškojo palai
minimo. O padėjimas arba pastatymas 
Jehovos "kojų" ant šito kalno, reiškia 
kad ir vėl bus įsteigtas žemėje Dievo 
malonumas ir įstatymas, Jo šventąjai 
Karalystei tarpininkaujant.

Toks pritaikymas alyvų kalno pilnai 
sutinka su apaštalo žodžiais (Rom. 
11:17), kuriais jis sulygina kūniškąjį 
Izraelį su apdirbinėtu ir geru alyvme
džiu, o pagonis atsivertėlius prilygina 
prie laukinių alyvų šakų, kurios buvo 
įskiepytos į vietas nulaužtu prigimtų 
šakų. (Palyg. Jer. 11:16,17) Pranašas 
aiškina, kad medžio šaknis yra Dievo 
pažadas, t. y. Abraomui duotasis 
pažadas, kad Abraomo ainija pagaliau 
palaimins visas žemės gimines. Paga
liau ta pati šaknis arba pažadas turės 
dviejų rūšių šakas-įskiepytąsias tau
kinojo alyvmedžio šakas, ir iš naujo 
įdiegtąsias prigimtąsias šakas, tada 
kai kūniškojo Izraelio aklumas bus 
pašalintas, ir kuomet tikėjimo akimis 
jie pažvelgs į Išganytoją, kuris pirm 18 
šimtmečių buvo nukyžiuotas kaip 
auka už nuodėmes. Mes taip pat 
atsimename, kad per ilgą laiką 
kūniškasis Izraelis buvo vazduojanti 
Dievo karalystė arba kalnas, ir kad 
Evangelijos amžiaus dvasinis Izraelis 
yra vadinamas tikrąja Dievo karalys
te, kaip mūsų Viešpats yra pasakęs: - 
”Nebijok mažasis būry, nes jūsų Tėvui, 
patiko duoti jums karalystę."

Tęsinys,
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 

; kas, 36ęh>Gjręgoi7 Terrace, BRISBANE.ęĮTY, 4000.
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

E. Astromskas N.S.W. $5
A. Jančiauskienė Vic. $5
J. Gailumas Vic. $5,50

M. Petronis N.S.W. $5
B. Steckis W.A. $15

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 antradieni 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.

MELBOURNE
Paskutiniame posėdyje Baltų Tary

ba svarstė klausimus susijusius su 
pasiruošimu paminėti dar vieną liūdną 
sukaktį - Išvežimų minėjimą.

Kalbėta, kad estams atsisakius 
suruošti minėjimą jų namuose, šį kartą 
vėl teks naudotis Lietuvių namų 
didžiąja sale, ir pasidžiaugta, kad 
gražiai atremontuotoje salėje mums 
nebus gėda bet ką pasikviesti minėji
mui.

Numatyta vėl kviesti keletą parla
mentarų ir gerą paskaitininką, o taip 
pat ir latvių bei estų pirmininkus su 
vėliavomis ir palyda, po minėjimo 
suruošti kuklų priėmimą.

Minėjimas įvyks birželio mėnesio 18 
dieną, sekmadienį.

Demonstracija mieste numatoma 
birželio mėnesio 17 dieną, šeštadienį, 
šiuo klausimu dar bus tariamasi su 
Baltų jaunimo organizacijų atstovais 
sekančiame posėdyje.

Taip pat svarstyta ar verta siekti 
susisitlkimo su Sovietų Sąjungos 
ministrų tarybos pirmininku Ryžkovu, 
jo lankymosi Australijoje metu. Nu
tarta, kad šis susitikimas mums nėra 
reikalingas, kadangi nesitikima iš to 
jokios naudos, o jam toks susitikimas 
būtų tik gera propaganda. Išreikšta 
vieninga nuomonė, kad esant reikalui 
ką nors perduoti sovietinei valdžiai, 
geriau tai padaryti perduodant per 
mūsų valdžios atstovus, kaip ministras 
pirmininkas ar užsienio reikalų minis
tras. Tuo labiau, kad šiuo metu 
neturime lietuvių ir estų antrojo 
atstovo ir tai yra labai svarbu.

Aig. Žilinskas
LB atstovas ir vicepirmininkas

m a c 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 suteiki
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 bažnyčiojė.

Newcastle ir Wollongong lietu
viams:

atskirų rekolekcijų nebus - visi 
kviečiami į Sydnejų.

Prelatas Petras Butkus 
Australijos Lietuvių Katalikų 

Sielovada

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.

Kviečiame visuomenę kuo gausiau 
minėjime dalyvauti

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba

::

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7O8'l414

SMORG ASBO RE>
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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

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

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 LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIU. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

k*********************************************************************************
Pranešame, kad Sydnejaus Skautų 

židinio rudeninė ekskursija autobusu 
įvyks balandžio 22 dieną, šeštadienį. 
Vyksime į Goulburno miestą ir 
apylinkes, kur apžiūrėsime abi, naujai 
restauruotas katedras, "Big Merino" 
namus ir kitas įdomybes, kurių 
nespėjome apžiūrėti pereitą kartą. 
Ekskursijai vadovaus v. s. J. Zinkus.

Kelionės kaina - 12 dolerių 
asmeniui. Išvykstama 7.30 vai. ryte, 
nuo Lietuvių namų Bankstowne, 
grįžtama ten pat, apie 6 vai. vakare.

Norintieji dalyvauti ekskursijoje, 
registruojasi pas Žalius, tel. 7903101 
(skambinti vakarais po 7 vai.).

Sydnejaus Skautų Židinys

K vieči ame

Sydnejaus pensininkus ir svečius į

B. ES. Q.

kovo 16 dieną, 12 vai. Bronės ir 
Alfonso Sidarų sodelyje - 113 a 
Lancaster Avenue, Punchbowl.

Autobuso Nr. 26 nuo Bankstowno 
geležinkelio stoties. Išlipti James St. 
Tel. 7901094.

Balandžio mėnesio viduryje, Sydne
jaus pensininkai ruošia ekskursiją 
autobusu į Canberrą. Bilieto ketina 20 
dolerių asmeniui, išvažiuojame nuo 
Lietuvių klubo 7 vai. ryte ir grįžtame 
7 vai. vakaro.

Kviečiame pensininkus ir svečius, 
norintieji važiuoti, dėl informacijos, 
gali skambinti telefonu 7441031 arba 
sumokėti už bilietą Lietuvių klubo 
raštinėje, Bankstowne.

S. Šapalienė
Pensininkų valdybos sekretorė

Kaziuko mugės metu pravestos 
loterijos pelnas, 272 dolerių sumoje, 
paskirtas Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžiui.

Dėkojame visiems pirkusiems bilie
tus ir aukojusiems.

Ričardas Gervinąs
Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga

I EŠK OMAS

Leonas Norkevičius, gimęs 1925 
metais, Kybartuose. Kurį laiką yra 
gyvenęs Bogotoje, Kolumbijoje.

Ieško gimnazijos draugai.

Parauodami daiktai iš Lietuvos: 
žalvario paveikslas 60x75 cm. (meniš
kai atliktas), koplytstulpis, rūpintojė
lis ir Nepriklausomos Lietuvos popie
riniai pinigai. Skambinti telefonu (02) 
5694770.

-AUKOS-
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

IŠ AUSTRALIJOS
Sydnejaus lietuviai aukojo 

per bibliotekos vedėją B. Stašionį - 
DM 1.663,56, Australijos Lietuvių 
Karių sąjunga "Ramovė" per pirmi
ninką V. Vosylių - DM 1.414,78, F. 
Gužas, Australija - DM 1.200, 
Melbourno Socialinės Globos Moterų 
draugija per Iždininkę V. Morkūnienę 
- DM 395,31, Australijos LB valdybos 
per sekretorių A. Vaitiekūną - DM 
384,24, Melbourno Lietuvių Katalikių 
Moterų draugija per Petraitienę - A. $ 
200, N. Liutikaitė, Australija - A. $ 
200.
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