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Į LAISVĘ! Į NEPRIKLAUSOMYBĘ!

Vasario 16-ji šaukia
LIETUVIO TAUTINĖ ŠVENTĖ -

VASARIO 16 DIENA

Švenčiant šias 62-ras Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metines, kreipiame Australijos lietuvių dėme
sį į Lietuvių Chartos pirmąjį poskyrį, kur skaitome: 
’’Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė... Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.” O taip pat šios Chartos 12-tame poskyry
je sakoma: "Lietuvio tautinė šventė - Vasario 16-ji 
diena.”

Atlikdami savo tautinę - bendruomeninę pareigą ir pa
garbiai švęsdami savo tautinę šventę, giliai įsisąmoninki
me savo priklausomumą Lietuvių Bendruomenei ir per 
tai lietuvių tautai. Supraskime, kad Vasario 16 d. šventė 
yra mūsų tautos laisvės troškimo įsikūnijimo šventė ir 
nepaneigiamos tautos teisės į laisvę simbolis.

Stiprinkime savo ryšį su savo Bendruomene ir per tai - 
su savo tauta. Atiduokime savo duoklę ir darbu, ir auka, 
ir pasišventimu, kad galėtumėm ramia sąžine jausti, jog 
atliekame savo lietuvišką pareigą.

Kviečiame visus Australijos lietuvius surišti Vasario 
16 d. šventę su mūsų Bendruomenės 30-ties metų sukak
timi per pilnutinį ir gyvą įsijungimu i Bendruomenės gy
venimą.

Te Vasario 16 d. šventės reikšmė ir gili mintis stiprina 
mūsų vienybę, tėvynės meilę, laisvės mūsų tautai troški
mą, teikia jėgų ir ištvermės laisvės kovoje tėvynei Lietu
vai ir mums visiems jos vaikams.

ALB KRAŠTO VALDYBA

1980 m. vasario mėn. 16 d.
Australijos Lietuvių Bendruomenės Metai

iv Y
NAUJA RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pereitų metų pabaigoje 
įvyko nauji Lietuvių Rašy
tojų Draugijos išeivijoje 
rinkimai, kuri koresponden
tiniu būdu buvo išrinkta iš 
Los Angeles mieste gyve
nančių lietuvių rašytojų: 
pirmininkas Bernardas 
Brazdžionis, sekretorė Alė 
Rūta, iždinin. Alt. Gricius, 
vicepirmininkai Bronys Rai
la ir Tomas Venclova. Ofici
alus Rašytojų Draugijos ad
resas: Mrs. E. Arbas, 306 
22nd Str., Santa Monica, 
Cal. 90402. U.S.A.

JAV VALSTYBĖS DE
PARTAMENTAS APIE 
SOVIETŲ PILIETYBĖS 
ĮSTATYMĄ

Lapkričio mėn. JAV 
Valstybės Departamentas 
paskatino "visus Amerikos 
piliečius, kurie, pagal naują 
sovietų pilietybės įstatymą, 
gali būti laikomi TSRS pilie
čiais, formaliai atsisakyti 
sovietų pilietybės prieš lan
kantis Sovietų Sąjungoje”. 
Ši procedūra netaikoma Pa
baltijo kilmės amerikie
čiams, nes JAV nepripažįsta 

K I AI
sovietinių pilietybės pre
tenzijų jų atžvilgiu. Pabalti
jo kilmės amerikiečiai, pla
nuoją lankytis, Lietuvoje, 
Latvijoje ar Estijoje, turėtų 
šiuo klausimu pasitikslinti 
Valstybės Departamente.

(ELTA)
* * *

Kalbama, kad šiais metais 
gali būti dvi olimpijados - 
raudona Maskvoje ir nerau
dona kur nors kitur, gal 
Montrealyje ar Melbourne. 
Jau daug kraštų pritarė 
Amerikos prez. Carterio at
sišaukimui boikotuoti 
Maskvos olimpijadą.

Atsikeršydami N. Zelan
dijai, kai už kišimąsi į N. Ze
landijos vidaus reikalus bu
vo išprašytas sovietų amba
sadorius, Sov. S-ga tuo pačiu 
paprašė išvykti iš Maskvos 
N. Zelandijos ambasadorių.

**♦

Afganistano ir sovietų 
klausimas buvo iškeltas 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje, bet reikalas buvo 
sulaikytas sovietams pa
reiškus veto. Tas klausimas 
buvo perkeltas į Jungtinių

Tautų visumos posėdį, kur 
balsavimo keliu sovietai 
buvo totaliai pasmerkti bal
sų santykiu 104 prieš 18, ke
liems susilaikius.

***
Egipto vyriausybė pas

kelbė išvaranti iš Egipto vi
sus sovietų ekspertus, dir
bančius pramonėje ir suma
žinamas sovietų ambasados 
personalą iki tiek, kiek yra 
Egipto ambasados žmonių 
Maskvoje.

Vien tik N.S.W. valstijoje 
per sausio mėnesį ant kelių 
žuvo 86 žmonės, 27 daugiau, 
negu pernai per tą patį 
laiką.

Iki šiol išlaisvinti Ameri
kos ambasados tarnautojus 
Irane, kurie laikomi įkaitais 
reikalaujant išduoti buvusį 
Persijos šachą, įvairių dery
bų keliu nepavyko, nors tuo 
reikalu kreipėsi įvairūs 
kraštai, net popiežius ir 
Jungtinių Tautų gen. sekre
torius K. Waldheim, pats 
nuvykęs į Iraną pasimatyti 
su Khomeini. Paskutiniai 
įvykiai sovietams užimant 
Afganistaną, nustelbė Irano 
ir amerikiečių problemą.

VLIKo atsišaukimas
Mieli lietuviai,

Šiandieniniai tarptautiniai 
įvykiai, iššaukti Sovietų Są
jungos Afganistano okupa
cijos ir revoliucinė, Sovietų 
Sąjungos sukurstyta, anar
chija Irane, stipriai sukrėtė 
laisvąjį pasaulį ir gali labai 
reikšmingai atsiliepti į 
Lietuvos laisvės siekimus.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas vyk
dydamas savo įsipareigoji
mus skelbia:

1. VLIKas deda visas pas
tangas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui. Jo 
paskirtis yra atstovauti Lie
tuvos valstybės ir lietuvių 
tautos reikalams:

2. VLIKas siekia dirbti 
artimame ryšyje su Diplo
matine Tarnyba, visais pat
riotiškų tikslų lietuviais ir 
visomis organizacijomis;

3. Savo tėvų išlaikytą 
Lietuvių Tautos gyvybę lie
tuvis perduoda ateities kar
toms, kad amžinai gintume 
Lietuvą;

4. VLIKas smerkia Sovie
tų Sąjungos kėslus Afgha- 
nistane ir kitur, pritardamas 
JAV ir kitų laisvojo pasaulio 
valstybių ekonominiams ir 
technologiniams boikotams, 
jungiasi prie šio žygio se
kančiai:

a. Deda visas pastangas 

paveikti laisvojo pasaulio 
valstybes, kad jos nedaly
vautų olimpiniuose žaidi
muose Maskvoje ir okupuo
toje Estijoje 1980 metais, 
moraliai pasmerkdamos So
vietų Sąjungą;

b. Apeliuoja į visus 
laisvojo pasaulio lietuvius 
tiesioginiai ir per visų 
kraštų lietuvių organizacijų 
vadovybes, kad nei vienas 
lietuvis nevažiuotų į oku
puotą Lietuvą ir olimpiadą 
Maskvoje, jei ji ten vyktų, 
tuo prisidėdami prie kitų 
valstybių moralinio ir eko
nominio boikotavimo Sovie
tų Sąjungos;

c. Šio moralinio ir eko
nominio boikoto sėkmingam 
atsiekimui, VLIKas kreipia
si į visas lietuvių organizaci
jų vadovybes, lietuvišką 
spaudą ir radiją, prašyda
mas paremti šį VLIKo atsi
šaukimą.

5. Tautinis solidarumas 
yra aukščiausia tautinė do
rybė. Tik vieningas visų lie
tuvių įsijungimas į šią 
VLIKo akciją duos laukiamų 
vaisių.

Lietuva ir lietuvių tauta 
šaukiasi kiekvieno lietuvio 
pagalbos.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas
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Vasario 16-ji galioja ir mums
Švenčiame 62-sias Vasario 

16 - Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo metines. 
Tai nėra formali pareiga, bet 
gilus ir prasmingas {prak
tiškai lemtingas) kiekvie
nam sąmoningam lietuviui 
momentas, primenąs jo gy
venimo ir darbų tiesioginę 
užduotį - dirbti ir kovoti dėl 
Lietuvos, nes Vasario 16-ji 
reiškia ir mano asmenišką 
gyvenimą, ir tautos likimą, 
ir Lietuvos ateitį. Trys da
lykai, kurie susieina į vieną 
tašką, liudija visų lietuvių 
aspiracijas bei viltis ir tie
sioginį įsipareigojimą 
kovoti, kad vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. Tai 
įpareigoja ne vien tik mūsų 
kiekvieno vidiniai įsitikini
mai, bet ir visi tie, kurie 
prieš šimtmečius dirbo ir 
kovojo dėl Lietuvos, kurie 
aukojosi ne tik ištekliais, bet

darbu, laisve ir gyvybe, kaip 
knygnešiai, savanoriai; par
tizanai -laisvės kovotojai iki 
dabar. Ir šiandie tūkstančiai 
pavergtoje Lietuvoje kovo
tojų už savo tikėjimą, už 
elementariausias žmogaus 
teises rizikuoja laisve, kan
čiomis ir net mirtimi už vie
ną ir tą patį tikslą - Lietuvą, 
kokia yra nusakyta Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akte 1918 metų Vasario 
16 d. Vilniuje.

Su Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimu nepasi
baigė lietuvio tautiniai įsi
pareigojimai. Tie patys įsi
pareigojimai, kurie galiojo 
1918 metų lietuviams sava
noriams - kūrėjams, tie pa
tys galioja ir po šešiasde
šimt dvejų metų kiekvienam 
lietuviui, kur jis bebiūtų, ką 
beveiktų. Lygiai visus Lie
tuva šaukia kovoti už tautos

A .A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, skausmo valandoje giliai ir nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną Izabelę Daniškevičienę, dukrą ir 
sūnų su šeimomis ir visus artimuosius.

Grybų šeima

Brangius mūsų bičiulius Onutę Maksvytienę, jos vyrą 
ir šeimą, mirus Onutė tėveliui

A.A. X
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI, 

liūdesy giliai užjaučiame. Lygiai mūsų gili užuojauta 
velionio žmonai Izabelei ir sūnui Aliui su šeima.

I. ir V. Darai
0. ir V. Arai
0. Meiliūnienė

Brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui
A.A.

KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 
staiga mirus, jo žmoną Izabelę, dukrą Onutę, sūnų 
Alvydą su šeimomis skausme nuoširdžiai užjaučiame.• '. . ■ ■ 

Julija Ivinskienė 
D.J. Daubarai 
N. ir P. Matulic
J. Gaižauskas

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną Izabelę, dukrą Onutę, sūnų Alių su šeimomis ir 
visus artimuosius.

Kazimiera ir Valerijonas Bitinai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną Izabelę, ilgametę Dainos choristę, jo 
sūnų Alvydą ir dukrą Onutę Maksvytienę su šeimomis

Sydnejaus choras Daina

Mieliems "Atžalos" kolektyvo nariams
Onutei Maksvytienei ir Juozui Maksvyčiui, jų šeimai ir 
artimiesiems, Onutės tėvui

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia
Sydnejaus lietuvių Teatras

Atžala

laisvę ir valstybinį nepri
klausomumą Tūkstančiai 
savanorių ir partizanų tą 
šauksmą išgirdo ir ėjo už 
Lietuvą be jokių rezervų, 
lygiai be rezervų ir šiandie 
atvirai už Lie tuvą kovoja šių 
dienų pavergtoje tėvynėje 
petkai, terleckai, sadūnai- 
tės, garuckai, gajauskai ir 
tūkstančiai vardų, kurie jau 
viską atidavė, paguldė gal
vas arba dar tebekenčia so
vietiniuose kalėjimuose bei 
priverstinio darbo stovyklo
se. Jų kančios ir kraujas, jų 
besąlyginis pasiaukojimas 
yra kaip stebuklinga sėkla, 
ateinanti ir užimanti jų va
kuojančias vietas.

Neišskiriamas šioje kovo
ja ir lietuvis, esąs šiapus ge
ležinės uždangos. Galbūt jo 
užduotis yra ir ne tiek rizi
kinga, nes išeivijos lietuvis 
niekuo nerizikuoja ■ nei lais
ve, nei turtu, nei gyvybe, 
bet reikalinga nemažiau as
meninio pasiaukojimo, kaip 
kad aukojosi Valančius, Ku
dirka, Basanavičius ir dau
gybė žinomų ir nežinomų 
vardų.

Kova už Lietuvą ir Vasa
rio 16-sios realizavimas 
vyksta ne vien tik Lietuvo
je: ji turi būti vedama visu 
plačiausiu frontu per visą 
pasaulį, vedama besąlyginiu 
angažavimusi už Lietuvą 
veikla, darbu, pinigais, lai
ku ir bet kokiu kitokiu būdu, 
kas surišta su Lietuva ar 
lietuvybe. Išmokyti savo 
vaikus lietuviškai ir juos 
įsąmoninti ateities lietuviais 
yra gal vienas iš pačių di
džiausių mūsų uždavinių. 
Nemažiau svarbūs ir visi kiti 
lietuviški įsipareigojimai 
lietuvių veikloje, tačiau 
svarbiausia - joks lietuviš
kas įsipareigojimas ar veikla 
nepareikalauja iš išeivijos 
lietuvio tiek, kiek tam lietu
viškam darbui rizikuoja ir 
aukojasi pavergtos Lietuvos 
lietuvis. Kasdien skaitome 
spaudoje apie pavergtos 
Lietuvos brolių žygius ir 
darbus - pogrindžio spauda, 
protestai, deklaracijos, 
skundai. Visa tai surišta su 
kraštutine rizika prarasti 
darbą laisvę, net gyvybę. 
Joks veiksmas ar žygis ne
atsirado iš išeivijos lietuvių, 
kas sukrėstų pasaulį ir at
kreiptų jo dėmesį - viskas 
ateina ir atėjo iš tenai: ir 
Kalantos, ir Sadūnaitės, ir 
Kudirkos, ir Petkai, Terlec
kai ir daugybė kitų. Mes 
esame tik jų darbų aidas, tik 
nešėjai jų darbų ir jų aukų ir 
tai ne pilnu atsidavimu, nors 
ir be rizikos, nors tautinė 
sąmotlė ir tautinė sąžinė 
drauge su Vasario 16-sios 
deklaracija visus vienodai 
šaukia ir įpareigoja dirbti ir 
kovoti dėl laisvės, dėl tau
tos, dėl Lietuvos.

Vasario . 16-ji yra akivaiz
dus toks Lietuvos ir ken
čiančios tautos šauklys, pro 
kurį nė vienas lietuvis negali

f & ' ■’ ' į A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo dukrą Onutę 
Maksvytienę, jos motiną ir visus artimuosius.

Liuką ir Gražina Petrauskai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai ir giliai užjaučiame skausme palikusius 
jo žmoną Izabelę, dukrą Onutę ir žentą Juozą 
Maksvyčius, sūnų Alvydą, vaikaičius ir visus artimuosius

T. ir V. Simniškiai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame p. Izabelę Daniškevičienę, 
dukrą Onutę su šeima ir visas gimines bei artimuosius ir 
drauge liūdime taip staiga netekus mielo ir brangaus 
žmogaus

Jadvyga, Alfa, Ginta ir Vida
Viliūnai

Tauriam lietuviui
A.A.

KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusius - jo 
žmoną Izabelę, dukrą Onutę ir žentą Juozą Maksvyčius, 
sūnų Alvydą su šeimomis ir visus artimuosius ir drauge 
liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mielus - p. Izabelę Daniškevičienę, Onutę ir Juozą 
Makstyčius ir visus artimuosius,

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

staiga mirus, giliai užjaučia ir kartu liūdi
Milda, Vytautas ir Ričardas

Bukevičiai

praeiti kurčias ir nesukrės
tas. Visi bent tą dieną turė
tume išgyventi ir išgirsti 
Lietuvos ir kovojančių bro

lių šauksmą - dėkimės visi 
drauge, stokime savanoriais 
už Lietuvą už tautos ateitį) 

(v.k.)

Skelbimas 
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
VĖL BUS GYVAS

Ji vadinama "diena” todėl, kad per pirmesnius šešius 
tūkstančius metų žmonės turėjo nemalonių prityrimų, o 
šventraštyje tasai laikas vadinamas tamsybės, sielvarto 
ir mirties naktimi. Psalmistas rašė apie tą tamsią nuodė
mės ir kentėjimų nakti ir busimąjį rytą, štai jo žodžiai: 
"Jo (Dievo) rūstybė pasilieka tik akimirka, bet jo palan
kume yra gyvenimas. Vakare apsinakvoja verksmas, ta
čiau rytą apsilanko džiūgavimas”. - Psa. 3;:5.

Nors Dovidas kalba apie Dievo ’.’rūstybę”, nereikia 
manyti, kad jis yra kerštingas, ar kad jis randa smagumą 
savo sutvėrimų kentėjimuose. Netikėkime, kad jo rūsty
bė bus parodyta amžiname bedievių kankinime liepsno- 
jančiame pragare, arba tūlą laiką "skaistykloje”. Nauja
jame Testamente aiškinama, kad jau dabar Dievo rūsty
bė apsireiškia iš dangaus prieš visokią neteisybę. (Rom. 
1:18) Dievo rūstybė apsireiškia mirties bausmėje, kurią 
kenčia visi žmonijos nariai, nes "visi miršta Adome”. -1 
Kor. 15:22.

Psalmistas sako, kad Dievo palankume arba malonėje 
yra gyvenimas. (Psa. 30.5). Taigi matome, kad Dievo 
rūstybė pasilieka tik valandai, o jo malonė per amžius. 
Mūsų pirmiesiems gimdytojams nusidėjus prieš Dievo 
įstatymą, jo malonumas buvo pašalintas. Be jo malonumo 
jie nebegalėjo gyventi, todėl pradėjo išsipildyti prieš juos 
ištartoji bausmė: "Dulkė esi ir dulkėmis vėl pavirsi” ir jie 
pradėjo mirti. - Moz. 3:19.

Nuo to laiko mirtis nepertraukiamai lankė ir žudė žmo
nes. Dievui pašalinus savo malonumo saulę, tamsybė už
viešpatavo žmonijoje, ir žmones apniko skausmai ir gėli
mai, su kuriais atėjo mirtis. Iš tikrųjų laikas pasaulio su
sipažinimo su nuodėme ir jos sėkmėmis buvo verksmo 
"naktis”. Bet ji nepasiliks amžinai. Nors tai buvo ilga ir 
liūdna naktis, tačiau ateina rytas, ir su rytu ateina paža
dėtasis džiūgavimas, neribotas džiaugsmas tada, kai mir
tis paliaus naikinti savo aukas, nes, panaudojant Dievo 
galybę, mirusieji,vėl bus gyvi.

bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 5,1980.2.11, psl.’ 2
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? MINDAUGO VAINIKAVIMAS IR
VASARIO 16—JI

(ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM-KO V. NEVERAUSKO ŽODIS PEREITŲ METŲ 
VASARIO 16-SIOS MINĖJIME ADELAIDĖJE)

Karaliaus Mindaugo vai
nikavimas ir Vasario 16 die
nos aktas yra be galo svar
būs savo reikšmingumu ir 
labai panašūs prasmingumu. 
Čia kaip tik noriu paminėti 
šiuos du įvykius, išvesti ly
giagretę tarp jų ir bent 
trumpai peržvelgti jų reikš
mę bei pasekmes mūsų 
valstybei ir tautai.

Mindaugo karūnacija įvy
ko 1253 metais, taigi, mūsų 
tautos rašytinės istorijos 
ankstyvoje pradžioje, užra
šytoje mūsų kaimynų kala
vijuočių, kryžiuočių, lenkų, 
rusų. Tenka tik apgailestau
ti, kad šiandien neturime jo
kių dokumentų, rašytų pačių 
lietuvių, nusakančių Min
daugo laikus, sąlygas ir ap
linkybes tuo metu, kada 
Mindaugas dėjo visas pas
tangas sustiprinti Lietuvos 
valstybę ir ją iškelti į lygią 
vietą su kitomis to meto Eu
ropos tautomis.

Vis tik, kad ir iš nedauge
lio rašytinių šaltinių galime 
susidaryti pusėtiną vaizdą, 
kas vyko prie 700 metų, ko
kie galėjo būti Mindaugo ir 
visos Lietuvos rūpesčiai, o 
kitką galima papildyti savo
mis išvadomis ir spręsti, ko
dėl Mindaugas priėmė 
krikštą, kodėl karūnavosi 
karalium priimdamas vaini
ką iš svetimų rankų, nors 
tautos akyse jis jau buvo 
karalius. Svarbiausia gi, ko
dėl Mindaugo vainikavimas 
laikytinas tokiu reikšmingu 
įvykiu Lietuvos istorijoje.

Nesusidarykime vaizdo, 
kad tik Mindaugo vainika
vimas turėjo nepaprastos 
reikšmės Lietuvai. Visas jo 
valdymo laikotarpis buvo 
ypatingai svarbus ne tik tuo 
metu, bet ir ateičiai. Vaini
kavimas buvo Mindaugo pa
sisekimų viršūnė, tepavy- 
kusi pasiekti tik vienam val
dovui visoje mūsų valstybės 
700 metų istorijoje.

Prieš, priimdamas kara
liaus vainiką iš taip tolimo, 
lietuviams gal net negirdėto 
to meto popiežiaus, Mindau
gas turėjo priimti katalikų 
tikėjimą ir atsisakyti tėvų 
pagonystės. To meto lietu
vių akimis žiūrint tai buvo 
kraštutinis žingsnis, nusta
tęs prieš Mindaugą daugybę 
Lietuvos įtakingų žmonių, 
senųjų tradicijų saugotojų ir 
tuo sudaręs daug vidaus 
priešų. Jungdamas Lietuvą 
savo valdžion ir plėsdamas 
savo įtaką į rusų žemes, 
Mindaugas turėjo ieškoti 
būdų, diplomatinių ėjimų, 
kad sustiprintų savo pozici
jas Lietuvoje, apsigintų nuo 
išorinių trukdymų ir sustab
dytų prieš jį kylančias san
tarvės.

Vainikavimasis karaliumi 
ir užmezgimas ryšių su ka
lavijuočiais ir per juos su šv. 
tėvu, kaip tik ir buvo tose 
sąlygose tinkamas diploma
tinis žingsnis, kurio pasek
mes Lietuvai galima taip 
susumuoti:

Pirmiausia tuo veiksmu 
buvo paskelbta visai to meto 
Europai faktas, kad Lietuva 
yra savarankiška valstybė ir 
Mindaugas yra (popiežiaus 
bulės žodžiais tariant) "mū
sų specialus sūnus, lietuvių, 
rusų ir daugelio pagoniškų 
kraštų karalius”. Nors isto
rikų nuomone Lietuvos 
valstybė vienoje ar kitoje 
formoje jau egzistavo ir

Dabartinis ALB Krašto 
Valdybos pirm. Vytautas 
Neverauskas 

prieš Mindaugą, bet tik jam 
pavyko Lietuvos valstybin
gumą apiformuoti.

Pats vainikavimas, mūsų 
šių dienų terminais kalbant, 
buvo Lietuvos de Jure pri
pažinimas ir tuo pačiu vi
siems amžiams teisinė Lie
tuvos valstybės pradžia.

Lietuvos kontaktas su 
Vakarų Europos valstybė
mis ligi Mindaugo buvo labai 
ribotas. Užmegsdamas ryšį 
su Roma ir kalavijuočių or
dinu Mindaugas padėjo pag
rindus Vakarų Europos Kul
tūros pradams Lietuvoje.

Labai reikšminga, kad 
priimdamas krikštą Min
daugas įvedė į Lietuvą ka
talikiškąją Vakarų Europos 
krikščionybę. Lietuviams 
neišvengiamai 
santykiaujant su rusais, 
graikų apeigų krikščionybė 
veržėsi į Lietuvą. Rusai ly
giai taip pat turėjo užmačias 
apkrikštyti lietuvius savo 
išpažįstamoje krikščionybės 
formoje. Kokios pasėkos 
būtų buvusios mūsų tautai 
priėmus rusų ■ ortodoksų ti
kėjimą, šiandie galima tik 
spėlioti. Bet peršasi mintis, 
kad tokiu atveju surusini
mas būtų buvęs neišvengia
mas.

Mindaugui apsispręsti už 
katalikybės priėmimą ne
mažai įtakos turėjo galvoji
mas, kad tuo žygiu jis su
stabdys kalavijuočių ir kry
žiuočių puolimus. Ir tikrai, 
kol Mindaugas laikėsi tai
kingai su kalavijuočiais, vo
kiečiai jo žemių nepuolė. Bet 
spaudžiamas vidaus priešų 
ir senųjų tradicijų sargų, 
Mindaugas buvo pradėjęs 
rodyti atsimetimo nuo 
krikščionybės žyfnes. Anks
tyva jo mirtis pakreipė įvy
kius Lietuvoje kita linkme. 
Nors su jo mirtimi krikščio
nybė Lietuvoje visiškai ne
išnyko, bet vis dėl to po jo 
124 metų reikėjo Vytautui ir 
Jogailai panaudoti prievar
tą, kad katalikybė galutinai 
įsitvirtintų.

Su Mindaugu prasidėjo ir 
Lietuvos valstybės kilimas, 
nes po jo visi Lietuvos val
dovai vedė tą pačią politiką: 
gintis nuo puolančių kry
žiuočių bei kalavijuočių ir 
plėsti savo įtaką ir galią į 
rytus. Savo tautos istorijoj 
stebime virš 300 metų laiko
tarpį - nuo Mindaugo iki Ge- 
diminaičių dinastijos pabai

gos - Lietuvos kilimo ir stip
rėjimo laikotarpį. Lygiai po 
to stebime Lietuvos silpnė
jimą, valstybinį žlugimą, 
tautos atbudimą ir naują 
1918 metų vasario 16 dienos 
laisvės rytą.

Kalbant bet kuria proga 
apie Mindaugą, jo darbus 
bei tų darbų pasėkas tenka 
žvelgti iš 700 metų perspek
tyvos. Mūsų svarstymai pa
sidaro teoretiški, kartais 
paremti spėliojimais ir išva
domis apie anuos laikus re
miantis mūsų šių dienų po
žiūriais ir supratimu. Tuo 
tarpu kalbant apie Vasario 
16 aktą, mūsų širdyse at
bunda kiti jausmai, ir svars
tymai gaunasi kitokie. Ir tik 
dėl to, kad beveik vis mes 
čia esantieji arba atsimenam 
tą pačią dieną prieš 62 me
tus, arba labai gerai žinome 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasekmes savo tau
tai, savo valstybei, net sau 
asmeniškai.

Lygindami Vasario 16-ją - 
Lietuvos nepriklausomybės 
atsatatymo šventę su Min
daugo vainikavimu, teigia
me, kad Vasario 16-ji buvo

Pirmoji tarptautiniame konkurse
LIETUVAITĖ LAIMĖJO PIRMĄ PREMIJĄ

Pietų Australijos etninių 
grupių taryba (council) pas
kelbė rašinio konkursą te
ma: "Ką man reiškia būti 
etninės šeimos vaiku Aus
tralijoje?”. Konkurse daly
vavo 97 vaikai iš 23 tauty
bių. Žemiau paduodame Da
nutės Baltutytės rašinį lie
tuvių kalboje, kuris laimėjo 
pirmą vietą.

^Istoriškai Australijoje 
tautos gimimas laikomas, 
kai keliolika naujakurių įsi
kūrė Australijoje. Jie visi 
turėjo bendrą tikslą, kalbėjo 
ta pačia kalba, dalinosi atsi
vežtomis tradicijomis. Šian
dien Australija yra laikoma 
daugialypės kultūros jungi
nys, nes didesnė Australijos 
imigrantų dalis atvyko iŠ 
įvairių pasaulio šalių, su 
įvairiomis skirtingomis 
kultūromis, kalbomis ir tra
dicijomis, prisiimdami ir įsi
jungdami į Australijos vi
suomenę.

Naujai atvykusieji neat
sisakė savo kultūros ir kal
bos, bet tiktai prisitaikė prie 
naujos aplinkos ir gyvenimo. 
Daugelis atvykusių yra ge
resnio gyvenimo ir sąlygų 
ieškotojai, kiti turėjo palikti 
savo kraštą, kadangi jų so
dybas užgrobė pikti kaimy
nai.

Etninės grupės sukūrė 
įvairias organizacijas; 
vienas religines, kitas tauti
nio pobūdžio. Jų tikslas, 
kiek įmanoma, sukurti 
panašias gyvenimo sąlygas, 
kaip savoje tautoje, savame 
krašte. Vistik šios organiza
cijos negali pilnai patenkinti 
naujai atvykusių, naujoje 
aplinkoje.

Mano tėvai yra lietuviai. 
Jie gimė Lietuvoje ir ją tu
rėjo apleisti, kadangi Lietu- 

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS.

Mindaugo įdiegta prieš 727 
metus (nuo šios dienos). Va
sario 16 aktas, skelbiąs, kad 
Lietuvos Taryba "atstatanti 
Lietuvos nepriklausomybę”, 
yra ne kas kita, kaip Min
daugo pradėtų darbų tęsi
nys ir tautos valios į laisvę 
patvirtinimas. Mes savo 
tautos ir valstybės teises 
remiame Mindaugo padary
tu ir ano meto Vakarų Eu
ropos patvirtintu aktu. Sep
tynių šimtmečių tautos isto
riją laikome nenutrūkstamu 
vyksmu tautos pastangose 
išlaikyti Mindaugo įteisintą 
nepriklausomybę.

Lyginant Mindaugo val
dymo ir vainikavimo pasek
mes su Vasario 16 akto pa
sekmėmis, manau, išryškėja 
šis didelis ir esminis skirtu
mas. Būtent, Mindaugo vai
nikavimas Lietuvos karaliu
mi padėjo Lietuvos valsty
bei pagrindus ir raidą šimt
mečiais į priekį. Vasario 16 
aktas gi padėjo pagarindus 
lietuvių tautos subrendimui 
ir ateičiai taip pat ilgiems 
šimtmečiams į ateitį. Ir štai 
kodėl.

ši Danutė Baltutytė 
aisdus 1 .

vą okupavo Rusija. Aš gi
miau Australijoje ir kai pir
mą kartą nuvykau į vaikų 
darželį, nemokėjau kalbėti 
angliškai, kadangi mano tė
vai namuose kalba tiktai lie
tuviškai. Aš gana greitai iš
mokau anglų kalbą, o taip 
pat nepamiršau lietuvių kal
bos. As didžiuojos, kad galiu 
laisvai kalbėti dviem kal
bom; lietuviškai ir angliškai. 
Iš tėvų pažinau ir pamilau 
visas lietuviškas tradicijas ir 
papročius, kurie yra labai 
gražūs. Mano tėvai dažnai 
man sako, kad papročiai ir 
tradicijos yra tautos turtas 
ir kultūra. Juos tauta suku
ria per ilgus šimtmečius.

Būdama australe su lietu
viška prigimtimi, galiu daug 
geriau suprasti, ką reiškia 
priklausyti tautai ir kas yra 
tauta. Kai manęs mokykloje 
paklausia draugės, kas aš 
esu, aš visuomet atsakau, 
kad esu Australijos lietu
vaitė. Kadangi šios dvi tau-
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Mindaugas ir po jo buvę 
valdovai į Lietuvę žiūrėjo 
kaip savo tėvų žemes, savo 
nuosavybę ir savo valstybę. 
Visomis savo pajėgomis jie 
plėtė valstybės ribas, gynėsi 
nuo priešų ir stiprino savo 
valdžią. Tauta ir tautišku-
mas, taip kaip mes šiandie 
šiuos reikalus suprantame, 
ano meto valdovams buvo 
antros, gal net kelintaeilės 
svarbos klausimas. Tai rodo 
labai tolerantiška lietuvių 
laikysena okupuotose rusų 
žemėse tautybės klausimu. 
Tai rodo pačių lietuvių val
dovų, nuėjusių valdyti sve
timų žemių nutautėjimas, 
tai įrodo gudų kalbos nau
dojimas Lietuvos valdovo 
kanceliarijoje ir visa eilė ki
tų panašių faktų.

Tuo tarpu visi Vasario 16 
akto signatarai buvo kilę iš 
pačios tautos. Jie pirmoje 
eilėje rūpinosi tautos atbu
dimu, stiprėjimu ir suvieni
jimu. Kartu jie suprato, kad 
pilnutinis tautos išsivysty
mas yra galimas tik laisvėje 
ir savoje valstybėje. Todėl 
esu linkęs teigti, kad jei is
torinės Lietuvos valdovams 
jų valstybė buvo pirmaeilis 
tikslas ir tauta turėjo tar
nauti jų valstybei, tai naujai 
atgimusioje Lietuvoje vals
tybė tarnavo tautai padėda
ma kurti jos gerbūvi ir atei
tį. Nukelta į psl. 4 

tinės priklausomybės yra 
taip glaudžiai susijusios, 
man jas išskirti yra neįma
noma.

Lietuviška prigimtis man 
suteikia priklausomumą 
tautai, kuri užima garbingą 
vietą Įeitų tautų tarpe Euro
poje. Jos istorija ir kultūra, 
sukurta per šimtmečius, ke
lia manyje pasididžiavimo 
jausmą. Liaudies dainos, šo
kiai, velykiniai ir kalėdiniai 
papročiai ir tradicijos yra 
pilnos aukštos kultūros ir 
grožio. Lietuvių kalba yra 
viena iš seniausių ir gra
žiausių kalbų Europoje.

Visa tai paveldedama iš 
savo lietuvių tėvų aš išdi
džiai, ateinu su šiuo turtu į 
naujos tautos Australijos 
tarpą, įnešdama visa tai į 
šio krašta gyvenimą ir kul
tūrą.

Jeigu aš atsisakyčiau savo 
tėvų kalbos, gražių tradicijų 
ir papročių, kuriuos mano 
tėvai išsaugojo ir atsivežė iš 
savo gimtojo krašto, mano 
įnašas į šio krašto kultūrą 
būtų žymiai mažesnis.
Aš bandysiu išsaugoti savo 

lietuvišką prigimtį, nes 
mano protėviai visa tai su
kūrė per ilgus šimtmečius ir 
ateityje ši lietuviška kultūra 
taps dalimi naujos tautos - 
Australijos kultūros.

Aš noriu baigti šį rašinį, 
tikėdama, kad Australija, 
kuri yra mano gimtinė, 
įvertins mano lietuviškos 
prigimties svarbą ir supras, 
kad aš bandau būti gera 
australe ir kartu nenoriu 
prarasti meilės savo tėvų 
šaliai - Lietuvai."

Danutė Baltutytė

Pereitą savaitę iš viešna
gės Amerikos Jungtinės 
Valstybėse sugrįžo melbur- 
niškė Aldona Juškaitė... jau 
susižadėjusi. Jos išrinktasis 
yra Robertas Žirgulis iš Los 
Angeles. Staigmena patiems 
jos artimiesiems.

Mūsų Pastogė- Nr, 5, 193.0,2,Ji, pąl; B
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Mindaugo vainikavimas...
Atkelta iš psl. 3 <■

Naujai atgauta Lietuvos 
• nepriklausomybė truko tik 
22 metus. Bet šis trumpas, 
meteoriškai sušvitęs laiko
tarpis buvo Dievo duota do
vana mūsų tautai, kad galė
tų pasiruošti ateities negan
dams. Tenka tik džiaugtis, 
kad tie trumpi metai buvo 
mūsų taip produktyviai ir 
tain vaisingai išnaudoti.

Nėra nė mažiausios abejo
nės, kad šiandieną, po 40 
metų okupacijos tauta, tau
tiškumas ir tautinė kultūra 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijo
je laikosi ant nepriklauso
mybės metais padėtų pag
rindų.

Nors trumpai pažvelkime 
į keletą nepriklausomybės 
metais atsiektų laimėjimų, 
kurie yra neišmatuojami ir 
neapskaičiuojami. Pirmiau
siai turime visi sutikti, kad 
nepriklausomybės metai iš
gelbėjo lietuvių tautą nuo 
surusėjimo ir sulenkėjimo. 
Po 120 metų rusų okupaci
jos, po ilgus amžius bruka
mo lenkiškumo net per reli
giją XX-to šimtmečio pra
džioje nutautėjimo pavojus 
buvo labai realus. Bet su ne
priklausomybe išsiskleidė 
tautiškumo jausmas, masinė 
tautinio atgimimo programa 
ir didžiavimasis savo praei
timi naikino svetimųjų įta
kas. Net ir tokia nelaimė, 
kaip Vilniaus krašto neteki
mas išėjo tautai į gerą, nes 
atsiradusi lenkams neapy
kanta daugiausia nustatė 
prieš bet kokį lenkiškumą.

Plačiąja prasme imant 

nepriklausomos tautos gy
venimas palietė ir paveikė 
nemažiau kaip tris lietuvių 
generacijas. Pirmoji tai tie, 
kurie aktyviai kovojo ir 
dirbo Lietuvos valstybės 
atstatymui 1905 - 1922 m. - 
savanoriai, jų šeimos, arti
mieji ir t.t. Antroji karta - 
asmenys, gimę, augę ir 
mokslus ėję nepriklausomo
je Lietuvoje. Ir trečioji - ne
priklausomoje Lietuvoje gi
musių ir subrendusių lietu
vių vaikai, kuriais Šiandie 
remiasi visa tautinės kultū
ros apsauga ir tautos kova 
už laisvę. Ši trečioji karta 
davė mūsų tautai Simus 
Kudirkas, Kalantas, Sadū- 
naites, Gajauskus, Petkus ir 
daugelį kitų. Iš šios kartos 
Lietuvoje išaugo šimtai 
tūkstančių savo kraštą my
linčių, gilių patriotų. Iš šios 
kartos išaugo tauta, kuri 
nepasiduoda.

Su teisėtu pasididžiavimu 
pernai šventėme Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kaktį ir skaičiavome tą neiš
semiamą naudą, kurią davė 
tautos atgimimui ši pirmoji 
aukštoji mokykla Lietuvoje. 
Bet kartu turime nepamiršti 
kad vis dėl to nepriklauso
moje Lietuvoje įsteigtas 
Vytauto Didžiojo universi
tetas Kaune yra Lietuvos 
istorijoje pirmoji aukštoji 
mokykla, pradėjusi savo 
darbą grynai lietuvių kalba. 
Ir tik šitoji mokykla nepri
klausomybės metais išugdė 
nesuskaitomas eiles jaunos 
lietuviškos inteligentijos, iš 

kurios išėjo mūsų rašytojai, 
poetai, inžinieriai, muzikai, 
mokytojai, diplomatai, filo
sofai, nauji tautos vadovai.

Grįžtame prie Vasario 
16-sios šventės. Ir dar kartą 
klausiame: kodėl ši diena 
yra tokia įstabi, kad su ja 
galime sujungti ir minėti vi
sus Lietuvos praeities di
džiuosius įvykius, visus at
siektus laimėjimus? Kuo ši 
diena skirtinga, kad josios 
akivaizdoje ir tautos pralai
mėjimai pasidaro lyg ir ne 
taip skaudūs. Mūsų tautos 
istorijoje buvo dienų, kada 
buvo išreikšti ir pakartoti 
tautos laisvės šūkiai ir pas
kelbti suverenumo principai 
bei atskleisti tautos sieki
mai. Štai paskelbtoji Lietu
vos nepriklausomybė 1812 
m. Napoleono žygio metu į 
Rusiją arba 1831 m. sukilėlių 
paskelbtos deklaracijos. Dar 
taip netolimoje praeityje 
1941 m. birželio 23 d. įvykęs 
Lietuvos valstybės atstaty
mo paskelbimas. Visos šios 
dienos ir įvykiai nubluko 
prieš Vasario 16 dienos 
reikšmę ir pasekmes dėl 
vienos pagrindinės priežas
ties: Vasario 16 d. akte pas-’ 
kelbtas tautos ir valstybės 
nepriklausomumas buvo 
įkūnytas, tuo tarpu visi anų 
dienų šūkiai ir deklaracijos 
išblėso. Ir dėl to Vasario 
16-ji tampa dabarties ir 
ateities kovų ir siekimų 
simboliu.

Žvelkime dar kartą į prieš 
700 metų Mindaugo pradėtą 
darbą ir į Vasario 16-ia ir 
turime sutikti, kad Min
daugas padėjo pamatus mū
sų valstybės vystymuisi.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 
"TALKA”

Duoda paskolas
lengotnis sąlygomis pirkimui namų, automobilių, baldų, 
pastatymui garažų, namų remontui ir pagerinimui, verslo
ir kitiems reikalams. 9

INFORMACIJAS TEIKIA TALKOS ĮSTAIGOS 
LIETUVIŲ NAMUOSE:
MELBOURNE
44-50 Errol St., North Melbourne
pirmadieniais ir antradieniais 9-2 vai., 
šeštadieniais 10-2 vai., sekmadieniais 1.30-3 vai.
Telef. 328 4957
Po darbo vakarais P. Baltutis tel. 699 8419 ■

J. Šniras tel. 306 7095 '
ADELAIDE
6 Eastry St., Norwood i
sekmadieniais 1 - 3 vai.
Po darbo vakarais V. Neverauskas tel. 277 1129

V. Baltutis tel. 422 093
SYDNEY
16-18 East Terrace, Bankstown 
sekmadieniais 2-4 vai.
Po darbo vakarais M. Petronis tel. 789 3939

M. Šumskas tel. 708 2886

NAUJA REPRESIJŲ
AUKA

Arvydas čechanavičius, 
vienas iš 45-ių pareiškimą 
apie Molotovo - Ribbentropo 
paktą pasirašiusių pabaltie- 
cių, buvo lapkričio 9-tą su
imtas ir nugabentas į Kauno 
psichiatrinę ligoninę. Apie 
tai praneša Briuselyje lei
džiamas Informacinis biule- 
ternis (Nr. 22). čechanavi

čius buvo ką tik grįžęs iš ke
lionės į Maskvą. Ligoninės 
gydytojams atsisakius jį 
priimti, jis buvo uždarytas 
Naujosios Vilnios psichone
urologinės ligoninės eksper
tizės skyriuje. Jam taip pat 
keliama byla už "neteisėtą 
telefono įrengimą” savo 
bute prieš aštuonerius me
tus.

(ELTA)

TAVO RANKOS
ŠVARIOS Tęsinys

Jurgis Jankus
Priešaky reikėjo pervažiuoti upę. Vytas pasi

ryžo pasukti prie tilto iš kelio, nusileisti žemyn, 
važiuoti paupiu aukštyn, kol ras properšą, įgrūsti 
vežulį ir grįžti atgal. Ligi pavasario tenai tikrai 
niekas jo neberas, o pavasarį ir radęs nebepažins.

Bet juodoji dėmė greitai ėmė didėti ir nebetoli 
tilto vėl buvo taip arti, kad galima buvo matyti 
arklius, galvas į šalis atmetusius, per sniegus ko
jas aukštai metančius. Puikūs, matyti, buvo ark
liai.

Į šalį sukti bijojo, kad neapvirstų, į upę leistis 
irgi nebedrįso. Priešais už dviejų kilometrų buvo 
plentas. Dabar tik norėjo įspėti, kaip važiuoti, 
kad galėtų atsikratyti. Pasukus į kairę dar už 
dviejų kilometrų draudžiamosios zonos pradžia, 
paskum tiltas. Tenai sargybos tikrai stovės, ir jis 
negalėjo nė pamanyti važiuoti į tą pusę. Pasukus 
plentu tolyn, galima taip pat ką susitikti. Toli de
šinėj buvo matyti švyščiojant mašinų šviesos, ir 
kas nors gali pamatyti, kas guli važely.

Jis vėl sutempė arklį, kad galėtų spėti perlėkti 
skersai plentą, kol mašinos dar toli. O jų buvo ke
letas. Suskaitė keturias vienoj eilėj, o toliau irgi 
buvo matyti žiburiuojant, bėris vėl ėmė lėkti, o 
paskui važiavusieji liktis. Vytas pasiryžo lėkti 
tiesiai ir žiūrėti, kas bus, o jeigu matys, kad tie 
seka, pasukti į pirmą pasilaikiusį ūkį, kad jie ga
lėtų nuvažiuoti pro šalį.

Mašinos kasėsi sunkiai ir blaškėsi į šonus, bet 
graitai artėjo prie kryžkelės. Vytas atsisėdo 
skersai važelio, kad galėtų matyti ir plentą ir 
vieškelį. Užpakaly važiavęs vežimas vėl artėjo, ir 
Vytas kaire ranka tampė vadeles ir skatino bėrį. 
Jis lėkė kaip lenktynėse. Stipriau suėmė dešinią
ją vadelę, kad arklys nepasuktų į namų pusę, ir 
prieš pat mašinų nosį perskriejo per plentą. Pro 
vėją užpakaly girdėjo šaukiant, ir jis subaudė 
ark(į dar stipriau, lyg tikrai šauktų jį.

Ant plento, mašinų šviesų apšviesti, pasirodė 
du vyrai, ir paskutinioji mašina sustojo. Kitos 
trys grumdėsi tolyn. Vytas tikrai negalėjo pasa
kyti, ar tuodu vyrai tikrai iš vežimo išlipo, bet 
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nuo jų pasirodymo pajuto, kaip po kepure nejau
kiai ima krutėti plaukai. Arklių per plentą nebu
vo matyti pervažiuojant, ir jis, atsistojęs stačias, 
vadžiomis ėmė plakti arklį. Bėris nešėsi prigulęs. 
Vytas mušė ir vis žvilgčiojo atgal. Plentas jau 
buvo toli ir nebuvo matyti, kad kas važiuotų iš 
paskos. Mašina tebestovėjo. Kitos trys artėjo ir 
privažiavusios taip pat sustojo. Dabar Vytas ne
galėjo sau atleisti, kad nepanešė tada kareivio gi
lyn į pelkę ir nepametė. Kitą dieną būtų galėjęs 
nueiti, prakirsti akivarą ir įmurdyti. Niekas ne
būtų jokio pėdsako suradęs. Ir dabar svyravo, ar 
nepanešti į Trakutį ir nenumesti kur į tankinuką. 
Bet čia gali lengvai užeiti kad ir vaikai į mokyklą 
eidami arba kiškių kilpininkai. Pametęs galėtų 
kelučiais visiškai ramiai važiuoti namo, jokių sar
gybinių nebebijodamas.

Trakučio pakrašty sustojo. Užpakaly nieko ne
buvo matyti nei girdėti. Mašinos plente pajudėjo 
ir nusigrumdė tolyn. Ką daro vežimas, niekas ne
gali pasakyti. Prieky suprunkštė arklys. Visiškai 
netoli, gal už keliolikos žingsnių, ir Vytui nuėjo 
per nugarą šaltis, o paskum pasidarė karšta. 
Greitai atsisėdo ir paragino arklį. Bėris, žengęs 
kelis žingsnius ėmė sukti į šalį. Vytas pasilenkė į 
rogutes ir suspaudė rankoje kirvuką. Priešais at
važiavo vienkinkes roges kažin ko prisimetęs 
žmogus ir sėdėjo nugarą atsukęs prieš vėją.

— Ar dar toli iki plento? - šūktelėjo pravažiuo
damas.

— Du, gal pustrečio, - atšaukė Vytas ir širdy 
ramiau pasidarė. Žmonės važiuoja su vežimais ir 
nesijaudina. Jis net sušvilpė bėriui. Bėris nusi
prunkštė ir ėmė bėgti ristute. Per Trakutį kelias 
nebuvo užpustytas, ir jis vėl galėjo greičiau pa
važiuoti. Bet dabar jam staiga pasidarė aišku, 
kad kareivio pamesti niekur negali. Kiekvienoj 
vietoj gali kas užeiti ir paskum visa apylinkė tu
rės kentėti. Vienintelė vieta buvo akivarai, bet 
vienas ir su tokiu kirveliu jis ir per naktį jų ne- 
prakirs. O naktį bekertant dar ir kitas sargybinis 
gali užeiti. Galą pavažiavęs, vėl sustojo paklau

syti. Teūžavo tik vėjas. Abiejuose kelio galuose 
nebuvo matyti jokių įtartinų tamsulių. Tada pa
suko stačiai per griovį į pievas.

— Vėjas dumia skersai vėžių ir už pusvalandžio 
net dieną sunku būtų pasakyti, kad čia važiuota, - 
pagalvojo ir pavarė arklį, kad greičiau nutoltų 
nuo vieškelio.

* * *
Vainiškienė su dukteria stalą jau seniai buvo 

parengusios. Ir šienu apdėjo, ir balta staltiese 
uždengė, ir lėkštę su plotkelėmis, rūtų šakutėmis 
perdėliotomis, vidury stalo pastatė, ir lėkštes su
dėliojo, tik prie stalo nesėdo.

Tėvas stovėjo prie krosnies, paskum ėmė ne
ramiai vaikščioti iš kampo į kampą. Tarpais išei
davo į kiemą, ilgai pastavėdavo prie kiemo vartų 
ir klausėsi, ar neišgirs pro vėjo švilpimą bėrio 
kanopų duslaus dundėjimo. Nuo įtempto žiūrėji
mo pilkam nakties tamsume imdavo judėti juo
duliai ir vėl pranykdavo, ir Vainiškis šalčio per
geltas grįžo į trobą. Ligi tetos ir atgal blogiausiu 
atveju galėjo užtrukti dvi valandas, o laikrodžio 
rodyklė suko ratą po rato, ir Vytas nesirodė. Se
niai prabėgo ir Kūčių valgomasis metas. Ir tėvas, 
ir motina, ir duktė tyliai vaikščiojo apie vienas 
kitą, bet žodžio nepratarė. Kiekvienas sprendė 
apie abiejų vyrų likimą savaip, bet gerų vilčių nė 
vienas nebeturėjo. Motina atsiklaupė po Aušros 
Vardų Dievo Motinos paveikslu ir tyliai ėmė 
melstis. Duktė nusišluostė ašaras, išėjo į kamba
rėlį, kuriam nuo rudens buvo išsėdėjęs Povilas ir 
ilgai stovėjo degančią kaktą į šaltą lango stiklą 
atrėmusi. Kieme buvo tamsu, tik vėjas švilpavo 
ir bėrė sniegą į langus. Kai laikrodis išmušė vie
nuolika, ji vėl sugįžo į trobą. Pusę dvyliktos visi 
krūptelėjo, net nugaros pašiuro. Kažin kas taip 
netikėtai pabeldė į langą, kad motina tucj prišoko 
pūsti žiburio.

— Palauk, ką tu! - sudraudė tėvas. - Ar nema
tai, kad Vytas.

— Tėte išeik. Padėsi nukinkyti, - pašaukė Vy
tas, veidą prie paties stiklo prikišęs,

Tėvas greitai užsimetė kailinius, užsižiebė ži
burį ir išėjo. Kieme prie važelio stovėjo Vytas.

— Žiburio nereikia. Palik, - pasakė.
Tėvas dar gaišo, bet sūnus gretai paėmė jį iš 

rankos, įnešė į priemenę ir pastatė. Išėjęs paėmė 
vadeles ir ėmė varyti arklį prie tvartų.

— Eik į vidų, sušalai, - paskė tėvas, siekdamas 
vadelių. - Aš vienas nusikinkysiu.

Bet Vytas nepaleido, ir tėvas nusekė iš paskos.
Abu nukinkė arklį ir įleido. Arklys buvo taip
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nauji leidiniai

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Ava Saudargienė

Džiugu į rankas paimti 
Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių ’’Lithuanian Natio
nal Costume”. Tai išsami, 
gražiai išleista knyga apie 
lietuvių tautini apdarą. Iš- 
tikrųjų, kiek man teko susi
durti su kitų tautų panašia 
literatūra anglų kalba, tai 
viena vertingiausių šios rū
šies knygų, Tamošaičių ilgų 
metų medžiagos rinkimo, 
meniško tautinių rūbų įver
tinimo ir pristatymo studija.

A. Tamošaitis lietuvių 
liaudies meno tyrinėjimo 
pionerius jau studijuodamas 
Kauno meno mokykloje 
pradėjęs rinkti folklorinio 
meno objektus. Baigęs stu
dijas, įvairiu laiku dirbo 
Kauno, Dotnuvos ir Vilniaus 
aukštose mokyklose kaip 
meno ir lietuvių taikomosios 
dailės lektorius; šalia to, 
rinko liaudies meno dirbi
nius muziejams. Labai daug 
laiko skyrė populiarinimui 
tautinių drabužių. Jis juos 
telkė, grupavo apylinkėmis, 
aprašė, stilizavo, paruošė 
spalvuotus piešinius, mokė 
kaimo audėjas austi. Tamo
šaičio darbas iškėlė tautinio 
meno vertę, atkreipė dėmesį 
Lietuvos menininkų, moky
tojų, choreografų.

Lygiavertė talkininkė 
Antano žmona, Anastazija 
Tamošaitienė, dailininkė, 
gobelenų ir kilimų meninin
kė, audėja, autorė kelių vei
kalų apie verpimo ir audimo 
meną, lektorė įvairiose mo

kyklose ir kursuose. Būda
ma viena žymiausių tautinių 
audinių ir drabužių žinovė, 
atgaivino ir pritaikė 
šimtmečiais kurtą lietuvių 
valstiečių apdarą, suteikė 
autentišką lietuvių stilių 
tautiniams drabužiams, ku
riais šiandieną iškilmingom 
progom dėvi lietuvaitės kur 
jos bebūtų, gerbia savieji ir 
gėrisi svetimtaučiai.

A. ir A. Tamošaičiai, karo 
išvietinti, apsigyveno Kana
doje, kur dirbdami meno 
mokyklose ir savo studijoje, 
populiarina lietuvių meną. 
Jų kūriniai spindi Lietuvos 
kaimo autentiškais motyvais 
ir išraiška. Graži jų dovana 
lietuvių tautai gausiai ilius
truota anglų kalba knyga.

’’Lithuanian National 
Costume”, kaip patys auto
riai sako, yra vienintelė ta 
tema knyga anglų kalba. Ji 
skirta bibliotekoms, akade

mikams, meno mylėtojams 
ir visiems, kurie tautiniais 
rūbais dėvi, kurie juos au
džia ir siuva. Šios knygos 
paskirtis supažindinti su au
tentišku lietuvių tautos ap
daru.

Įžangoje nusakoma tauti
nių rūbų kilmė. Darbinio ir 
šventinio apdaro stilių ir 
spalvingumą nulėmė šaltas 
klimatas, lengviausiai gau
nama žaliava, natūralūs da
žai, praktiškumas, įgimtas 
skonis ir atskirų rajonų cha
rakteris. Aprašyta ir ilius
tracijomis pavaizduota isto
rinė lietuviško apdaro raida 
iki naujų laikų.

20 amžiaus lietuvių tradi
cinio kostiumo aprašymas 
apima moterų ir vyrų tauti
nius rūbus, kurie suskirstyti 
atskirais rajonais. Moder
naus tautinio kostiumo ap
rašymo skyriuje Tamošai
čiai aprašo,kaip naujos teks- 
tilinės medžiagos įtakoje 
keitėsi kaimiečių individua
lūs audiniai, kaip nepriklau
somoje Lietuvoje atgaivin
tas folkloras, pastangos iš
laikyti tautos sukurtas ver
tybes ruošiant dainų ir šokių 
šventes, kurių įtakoje išsi
vystė dabartinis tautinis 
kostiumas,bazuotas ant cha
rakteringiausių medžiagų, 
ornamentų ir spalvų, pritai
kintas tautinių ir šeimyninių

Pasakos vaikams
INTERNACIONALIŲ VAIKO METŲ KNYGA

’’Pasaulio pasakos Aus
tralijos vaikams” (Folktales 
from Australia’s Children of 
the World) yra unikali kny
ga - Australijos Imigracijos 
ir Etninių reikalų ministeri
jos projektas paminėjimui 
Internacionalių Vaiko Metų. 
Jos unikalumas tame, kad 
pasakos, kurios sudaro šios 
knygos turinį, kiekviena pa
rašyta dviem kalbom - anglų 
ir originalo. Knyga patrauk
li, didelio formato, kietais 
viršeliais, gausiai iliustruo
ta.

Pasakų surinkimas, o dar 
labiau jų atrinkimas iš 100 
etninių grupių Australijoje, 
buvo nelengvas darbas. 
Kiekviena grupė patiekė po 
tris populiariausias pasakas. 
Iš jų buvo atrinktos ir at- 

švenčių, dainų ir šokių kon
certų dalyviams, tiek na
muose, tiek reprezentuojant 
Lietuvą internacionaliniuose 
koncertuose.

Pabaigoje Tamošaičiai 
paliečia opią šiandieninę 
problemą: ’’Kiekviena et
niškai jautri tauta yra susi
rūpinusi teoretiniu klausi
mu: turėtų šiandienės audė
jos atkurti tikslią kopiją pa
veldėtų tautinių drabužiiįar 
pritaikinti juos prie moder
naus gyvenimo?" Ir atsako: 
’’Dublikavimas senų kostiu
mų neįmanomas; autenti- 
niai, rankomis austi natūra
liais dažais dažyti audiniai 
sunkiai gaunami. Bet tauti
nio kostiumo pakaitalas pri
imtinas tas, kuris išlaiko 
charakteringą bazę ir deta
les,autentiškas lietuvių tau
tai. Senovėje kiekviena de
talė buvo individuali, skir
tinga ornamentika sijonams, 
priejuostėms, juostoms. 
Pav. žiurstų ornamentika 
nebuvo vartota sijonams. 
Audėja - menininkė nekopi
javo kitų, bet kūrė individu
aliai lietuvių liaudies meno 
tradicijų ribose. Kaip praei
tyje, taip dabartyje tautinio 
kostiumo stilių ir ornamen
tiką apriboja charakteringos 
lietuvių folklorinio meno 
tradicijos. Sumoderninti 
lietuvių tautiniai kostiumai 

spausdintos 33. Lietuvių pa
sakas paruošė Ava Saudar
gienė. Tai buvo Eglė, žalčių 
karalienė, Sigutė ir Geleži
nis vilkas. Pasakų leidiniui 
parinta legenda apie Vil
niaus įkūrimą, iš kurios kitų 
tautų vaikai sužinos, kaip 
išmintingas Lietuvos valdo
vas Gediminas prie Neries ir 
Vilnelės krantų, ant Šven
taragio kalno pasistatydino 
galingą pilį, davė jai vardą 
Vilnius, kuris ir yra Lietu
vos sostinė iki šiai dienai.

Tarp pasakų apie užbur
tas princeses, burtininkus ir 
kalbančius žvėris, charakte
ringiausios yra kelios tauti
nių herojų legendos: graikų 
’’Aukso vilnos”, anglų ’’Ka
ralius Arthur”, vokiečių 
"Gulbės riteris”, japonų 
"Momotaro”, vengrų Ašve- 
toji Elizabeta"; tarp jų tin- 

tol bus lietuviški, kol išlai
kys paveldėtas tautinio me
no vertybes, pratęsdami 
tradicijas naujuose kūri
niuose”.

Tamošaičių nustatytos 
gairės turės ypatingos ver
tės norintiems pažinti lietu
vių tautinį kostiumą, šokan
čiam ir dainuojančiam lietu
viškam jaunimui, kuris mo
kosi angliškose mokyklose, 
ir vadovams, suklaidintiems 
svetimos įtakos.

Šiandienio lietuvių tauti
nio kostiumo autentiškumas 
turi aukščiausios reikšmės.

Mums svarbu!
Pasiekė džiugi žinia, kad 

jau ateinančių Velykų metu 
Australijoje numatomi su- 
renti tautinių šokių vadovų 
pasitarimai ir kursai, ku
riuos žada pravesti žinoma 
tautinių šokių vadovė iš Ka
nados p. Genovaitė Breich- 
manienė - Dumčiūtė. Prieš 
keletą metų jos vadovauja
ma taut, šokių grupė "Gy- 
vataras" triumfaliai koncer
tavo Australijoje. Malonu, 
kad tie ryšiai nenutrūko ir p. 
G. Breichmanienės dėmesys 
Australijos lietuviams pali
ko gyvas ir net tampresnis.

LIETUVIŲ B—NĖS
SPAUDOS SĄJUNGOJE

NAUJI S.S. NARIAI

Pastaruoju metu į Liet. 
B-nės Spaudos Sąjungą na
riais įstojo: Vytenis Šlioge
ris, Marina Cox ir St. Rim
kus. Sveikiname naujus na
rius.

Apgailestaujame, kad pe
reitą kartą skelbiant ištisą 
Spaudos Sąjungos narių są
rašą (žiūr. pereitų metų 
M.P. Nr. 46) netyčia buvo 
išleistas Bronis Vanagas iš 
Melbourno. Bronį Vanagą 
maloniai atsiprašome.

Liet. B-nės Spaudos 
Sąjungos Vadovybė

Toli atsiliks!
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!
__________________________

karną vietą turi lietuvių le
genda "Geležinis vilkas”. Tai 
knyga verta dėmesio visų 
tautinių grupių tėvų, moky
tojų, organizacijų vadovų.

Ava Saudargienė

Kaip gi kitos tautos išskirs 
lietuvį? Kaip įtikinsime pa
saulį, kad lietuviais esame? 
Kaip įrodysime kad nesame 
dalis slaviško salyno?

Rusicizmo katUan sumes
tos lietuviškos vertybės ni
veliuojamos; nuo 1950 m. 
tautinis lietuvių kostiumas 
netraktuojamas kaip indivi
dualus tautos kūrinys. Ru
sams okupavus Lietuvą, 
kostiumų projektavimas ir 
gamyba tapo kolektyviu, 
pramoniniu prospektu. Dai
nų ir tautinių šokių švenčių 
dalyviai rengti menkavertės 
medžiagos, be lietuviams 
charakteringo stiliaus ir 
spalvingumo,margais drabu
žiais. Nuo 1970 m. Lietuvos 
dailininkai išdrįso atkreipti 
dėmesį į lietuvių tautos pri
taikomojo meno autentišku
mą, charkterį ir grožį. Ta
čiau sovietiškas rusicizmas, 
skurdžios ekonominės sąly
gos ir grėsminga partijos li
nija pažabojo dailininkų už
mojus. 1980 metų dainų ir 
tautinių šokių šventei kos
tiumų projektai (Kultūros 
Barai, Nr. 6 ir 7), neturi tau
tinio stiliaus ir spalvingumo, 
lietuviškos ornamentikos. 
Konkrečiai imant, tai fabri
ko gamybos šventinės uni
formos melžėjoms, mecha
nikams, kolchozų bei fabrikų 
darbininkams, vaikų darže
lio mokinukams, gimnazis
tams ir studentams, kurias 
dailininkai ragina puošti lie
tuvių liaudies ornamentikos 
motyvais. Tik tiek išdrįso 
Lietuvos menininkai. Net ir 
profanai šių uniformų negali 
laikyti tautiniais rūbais! Ne
žiūrint to, laisvajame pa
saulyje kai kurių mūsų tau
tinių šokių grupių vadovai 
(ir visuomenininkai!), pasi
nešę ’’nestovėti vietoje eiti 
su laiku”, adoptavo unifor
mines sukneles mergaitėms 
ir neskoningas dryžuotas 
kelnes vyrams, sutapatin
dami tautinį kostiumą su 
uniforma. Girdėjau tautinių 
grupių šokėjus išmokytus 
tautinį kostiumą vadinti 
uniforma! Uniforminiai kos
tiumai ne tik nereprezen
tuoja lietuvių, bet ir prisi
deda prie tautos naikinimo.

Vertingas Tamošaičių 
veikalas "Lithuanian Natio
nal Costume” bus bazė siu
vantiems tautinius kostiu
mus ir norintiems kurti, 
’’nestovėti vietoje” etninių 
grupių vadovams ir meni
ninkams, kuriems rūpi išlai
kyti lietuviško tautinio kos
tiumo autentiškumą.

Lithianian National Cos
tume”, A. ir A. Tamošaitis, 
išleista Lietuviško liaudies 
meno instituto, Toronte, 
1979 m.

Tavo rankos...
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šlapias, kaip per upę plukdytas.
— Kam reikia taip lakstyti?! - su priekaištu pa

sakė tėvas. - Jeigu pasitaikė užgaišti, galėjai ir 
neskubėti. Namai nedega.

Vytas ir vėl nieko neatsakė, tik paėmė iš pas
togės dvi šakes ir vieną padavė tėvui.

— Kam? - pasakė tas.
— Atsimeni, kaip Povilas sakė, kad toj mėšlo 

krūvoj jo niekas nesurastų. Kai tą atsiminiau, ir 
aš nieko, geresnio nebesugalvojau.

— Kur Povilas? Ką tu?
— Ne, Povilas tenai, kur reikia, bet va tą reikia 

čia padėti.
' Jis parodė į rogutes, ir tėvas tik dabar pamatė, 

kad jos pūpso. Palietė ranka ir, užčiuopęs žmogų, 
nusipurtė.

Abu tyliai nuvertė pusę męšlo krūvos į šalį, 
padėjo, suglebusį žmogų ir vėl užkasė. Paskum 
abu .sustojo, nusibraukė prakaitą ir tada Vytas 
trumpai; apsakė, kas atsitiko ir kaip jam vietos 
jieškojo. a ....... f-

— Po švenčių išgabensim į raistą, o dabar tegu 
pabūnie čia. Kam turi rasti kur pakely gulintį ir 
paskum žmones kankinti. Verčiau tegu galvoja, 
kad pabėgo.

Tėvas pritarė ir abu grįžo į trobą.
— Moterims to nereikia žinoti, - pasakė prie 

durų valydamasis kojas tėvas ir Vytas taip pat 
pritarė.

— Ar nesulaikė? - vos per slenkstį įkėlus koją, 
paklausė motina. Jos ir balsas dar tebevirpėjo iš 
baimės.

— O ne! Teta siunčia geriausių linkėjimų. Ir 
dėdė, - pridėjo kabindamas apsiaustą.

Bet motina nužiūrėjo ilgu žvilgsniu. Ji tyliai 
žiūrėjo, kol jis prausėsi ir paskum, kai šluostėsi.

— Bet, vaikuti, sakyk, kas atsitiko, - staiga pa
sakė. - Tu visiškai ne į žmogų panašus.

— Tik sušalau, - greitai atsakė Vytas ir pamė
gino nusišypsoti, bet tik lūpos nemaloniai išsi- 
kreipė.

Nuo to troboj pasidarė dar tyliau, lyg kartu su 
Vytu būtų įėjusi ir mirtis.

Tylėdami ir už stalo susėdo, ir tėvas plotkeles 

tylom padalino. Vytas paėmė savąją ir greitai pa
dėjo atgal, lyg pirštai būtų svilę. Nuo tėvo akių 
tas staigus sūnaus judesys nepaspruko. Jis pa
ėmė savo plotkelę, valandą žiūrėjo, lyg norėda
mas kokį raštą jos baltume perskaityti, paskum 
garsiai atsiduso ir pasakė:

— Imk, sūnau, ir laužk ir valgyk. Tavo rankos 
švarios. Juk žmogui ir laisvę ir tėvynę Dievas 
davė. Ir rankas davė, apsiginti.

Vytas vėl paėmė plotkelę. Dabar ji atrodė kaip 
sniegas, kuris uždengia vėpūtiniais vėžes.

— Ne, - tyliai pasakė. - Aš tik pagalvojau, kad 
jis dar galėjo būti gyvas. Aš visą laiką galvojau, 
kad jis dar gyvas. - Pasakė ir staiga nutilo.

Motina su dukterim greitai pažiūrėjo į viena 
kitą ir abu kartu paklausė:

-Kas?
Bet abu vyrai nuleido galvas ir nieko neatsakė. 

Troboj pasidarė taip tylu, kad atrodė jog ir vėjas 
vidury laukų sustojo, tik garsiai trakštelėjo tėvo 
laužiama plotkelė.

Pabaiga
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LIETUVIAI PERTHE

Šiuos metus Pertho lietu
viai pradėjo labai darbingai. 
Nuosava pastogė daug pa
deda ir palengvina lietuviš
ką veiklą.

Šiuos metus pradėjo jau
nimas, suruošdamas visų 
susitikimą ir suartėjimą. 
Jaunimas apsisprendė kiek
vieną pirmą mėnesio sek
madieni surengti tokius su
tikimus Lietuvių namuose ir 
kviečia visus jaunus ir vy
resniuosius bendram suar
tėjimui ir padalyvavimui.

Sausio 13 d. buvo atšvęsta 
V. Skrolio 75 metų sukaktis. 
Jis lietuviškam darbui yra 
atsidavęs visu savimi: veda 
liet, radio valandėlę, biule
tenio Žinučių” redaktorius ir 
pribūna visur, kur tik reika
linga. Nenuostabu, kad jj 
pagerbti susirinko beveik 
visi Pertho tautiečiai.

Sausio 27 d. p-lė Kristina 
Repševičiūtė atšventė savo 
21-mą gimtadienį. Nors am
žiumi ir jaunutė, bet lietu
viškame gyvenime reiškiasi 
kaip nepamainoma veikėja: 
ji ir tautinių šokių šokėja, ir 
radio pranešėja, aktyvi 
sportininkė ir t.t. Be to, tuo 
pačiu metu savo 60 m. su
kaktį atšventė ir V. Valod- 
ka, kuris visose srityse pri
sideda ir darbu, ir finansais. 
Ypatingai jis yra didelis 
jaunimo rėmėjas. Ir šiame 
pobūvyje dalyvavo beveik 
visi Pertho lietuviai.

Australijos Dienos iškil
mėse taip pat gražiai pasi
rodė lietuviai, ypač tautinių 
šokių grupė energingai va
dovaujant E. Stankevičiui.

Dalyvavęs
Pertho Lietuvių Namų 

dokumentai jau pervesti ir 
pasirašyti, ir lietuviai yra 
teisėti tų namų šeimininkai.

* * *
Perthe suorganizuotas 

moterų choras, kuris repe
tuoja kiekvieną savaitę ir jo 
pirmas pasirodymas įvyks 
Vasario 16 minėjime.

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

mirus, Izabelei Daniškevičienei, Onutei ir Juozui Maks- 
vyčiams ir jų dukroms nuoširdžią užuojautą reiškiame

Ksana ir Viktoras Šniukštai

A .A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Izabelę, dukrą
Onutę ir Juozą Maksvyčius, sūnų Alvydą su šeimomis

Vincė, Pranas, Gailius ir Renius
Antanaičiai

Mielas Onutę Maksvytienę ir Izabelę Daniškevičienę 
su šeimomis, mirus tėvui ir vyrui

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

skausme giliai užjaučia
Martyna ir Anskis Reisgiai

A .A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną Izabelę, Onutę ir Juozą Maksvyčius, jų 
šeimas ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai
E. Bliokienė

Birutė ir Peter Hammill
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Veikli Pertho lietuvaitė 
Kristina Repševičiūtė

PIRMASIS LIETUVIS 
MOKSLEIVIS IŠ 
AUSTRALIJOS VASARIO 
16 GIMNAZIJOJE

VOKIETIJOJE

Sausio 18 d. iš Adelaidės į 
Vakarų Vokietiją išvyko 
Renata Binkevičienė su savo 
sūnum Andrium kuris tęs 
mokslą ten veikiančioje Va
sario 16-sios lietuvių gimna
zijoje.

Andrius Binkevičius, nuo 
pat mažens gražiai lietuviš
kai augintas ir auklėtas, 
puikiai užsirekomendavęs 
kaip geras deklamatorius, 
tautinių šokių šokėjas. Tai 
talentingas berniukas, į kurį 
dėmesį atkreipė ne vien 
adelaidiškiai. Štai sydnejiš- 
kiai N. ir K. Butkai, kurie 
seniai dairėsi materialiai 
paremti susipratusį lietuvį 
moksleivį, kad jis ir toliau 
bręstų lietuviškoje dvasioje, 
kaip tik nukreipė žvilgsnį į šį 
jauną berniuką, kuris 1978 
m. Lietuvių Dienų Jaunimo 
koncerte palenkė visų klau
sytojų širdis savo deklama

A.A. į
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

mirus, jo žmoną Izabelę, dukrą Onutę, sūnų Alvydą ir
artimuosius užjaučiame

Zakarevičiai .tll;y
sint

cijom. N. ir K. Butkai (Syd- 
nejuje laidotuvių biuro ”Fū- 
neral of Distinction” savi
ninkai) jam ir paskytė 500 
dolerių premiją pabrėždami, 
kad jaunų moksleivių lietu
viški pasireiškimai net iš 
tolo sekami ir įvertinami. Iki 
šiol p.p. N. ir K. Butkai buvo 
žinomi kaip įvairių lietuviš
kų organizacijų bei institu
cijų stiprūs rėmėjai, bet su
teikdami paramą Andriui 
Binkevičiui norėjo parodyti, 
kad gal asmeninė parama 
gali būti net ir prasminges
nė.

Andriui Binkevičiui kelio
nę į Vasario 16 gimnaziją 
nulėmė taip pat adelaidiškio 
Raimondo Andrekaus 1000 
dolerių premija, kurią jis 
skyrė per Austrlijos Lietu
vių Fondą tam mokiniui ar 
mokinei, kas vyks iš Aus
tralijos mokytis Vasario 16 
gimnazijoje. Pirmas toks 
mokinys ir yra Andrius Bin
kevičius.

Sveikiname tokius mece
natus ir drauge su jais tiki
me, kad jų aukos bus pras
mingai sunaudotos ir pa
sieks tikslą.

Jaunimui ir 
visiems!
PRANEŠIMAS

Jaunimo problemos nėra 
tik jaunimo problemos, jos 
yra mūsų visų, nes tai liečia 
tautos ateitį. Todėl nepali
kime jų spręsti vienam jau
nimui, jas reikia spręsti vi
siems sutartinai. Mažiau rū
pesčio kelia organizuotas 
jaunimas, betgi mes turime

BUKOVSKIS RAGINA 
PROTESTUOTIPRIEŠ

TERLECKO AREŠTĄ

Londono dienraštyje Ob
server (18.9.79) buvo 
išspausdintas išsamus Vla
dimiro Bukovsko laiškas 
apie naujus areštus Sovietų 
Sąjungoje. Ilgai kalintas ir 
tik neseniai į užsienį išleis
tas rusų žmogaus teisių vei
kėjas rašo, kad ’’tarp suim
tųjų yra ir lietuvis A. Ter
leckas, ilgai ir garbingai gy
nęs žmogaus ir lietuvių tau
tines teises. Šio arešto prie
žastis atrodo aiški. Olimpi
niai žaidimai nesiribos tik 
Maskva - irklavimo varžy
bos vyks Pabaltijo uoste, 
Taline. Todėl Pabaltijo sritį 
taip pat reikia išvalyti... Jei 
netolimoje ateityje Vaka
ruose nesusiorganizuos pla
tus protesto sąjūdis, atei
nančių savaičių bėgyje 
Maskvoje, Leningrade, Ki
jeve ir Pabaltijo respubliko
se bus dar daugiau politinių 
areštų”, tvirtino Bukovskis.

(ELTA) 

daug neorganizuoto jauni
mo, prie kurio prieiti netu
rime priemonių. Jų suorga
nizuoti yra neįmanoma be 
didesnių įvykių, kurie galėtų 
juos patraukti ar suįdominti. 
Toks įvykis, kuris galėtų 
suįdominti, o ne vieną ir 
patrauktų prie lietuvybės, 
galėtų būti Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas 
Australijoje. Bet iki tokio 
kongreso dar toli, nes netu
rime apjungto jaunimo, ku
ris galėtų tokį kongresą or
ganizuoti.

Australijoje — Melbourne 
ir Adelaidėje — turime PLJ 
Sąjungos mažus židinėlius, 
kurie nepajėgia išjudinti ir 
apjungti jaunimo tokiam di
deliam darbui. ALB Krašto 
Valdybos niekada rimtai šio 
reikalo nesiėmė svarstyti ar 
populiarinti dėl to ir PLJ 
Sąjunga Australijoje nei 
gyva, nei mirusi. Kadangi 
tas klausimas yra gyvybiniai 
svarbus mūsų bendruome
nei, tai Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba nutarė šį klausimą 
iškelti į viešą forumą.

Vasario 24 d. 3 vai. Lietu
vių Klube šaukiamas orga
nizuoto ir neorganizuoto 
jaunimo susirinkimas, į kurį 
kviečiame visą lietuvišką 
visuomenę gausiai dalyvau
ti. Viešnia iš Melbourne p-lė 
Zita Prašmutaitė padarys 
pranešimą apie 1979 m. PLJ 
Kongresą Europoje ir apie 
galimybes bei sąlygas tokį 
kongresą organizuoti Aus
tralijoje. Po pranešimų seks 
diskusijos, sumanymai bei 
pasiūlymai.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Patirta, kad Syd. Dariaus 
ir Girėno Šaulių Kuopos 

(Valdyba rengia Lietuvos 
Šaulių S-gos įkūrėjo Vlado 
Putvinskio 51 metų mirties 
sukakties minėjimą kovo 9 
d. Sydnejaus Lietuvių Klube 
su paskaita ir menine dalimi.

♦ * *
Dr. Vytautas Doniela studi
jų tikslais išvyksta į Europą 
liepos mėn. ir grįš tik atei
nančių metų pradžioje.

iiehl' eanij KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI
mirus,! jo ižmoną Izabelę Daniškevičienę, dukrą Onutę 
Maksvytienę ir sūnų Alių Daniškevičių bei jų šeimas 
nuoširdžiai ūžj'aučia

Barkų ir Kabailų šeimos

Skaudaus liūdesio valandoje,
A.A.

KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Izabelę, dukrą 
Onutę ir sūnų Alvydą su šeimomis ir visus mielus 
artimuosius.

Vičiulių šeima

Mielą Onutę Maksvytienę, jos motiną, brolį ir visus 
artimuosius, gilaus liūdesio valandoje, jos tėveliui

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiu
Regina Ratienė

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų, vaikaičius ir visus 
artimuosius liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime

P.O. Grosai
M. Gečiauskienė
A.D. Burneikiai

ATŽALA VĖL SCENOJE

Vasario 3 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube tearas Atža
la vėl surengė malonią 
staigmeną pakartotinai 
pastatydamas A. Kairio ko
mediją ’’Sidabrinė diena”. 
Pereitų metų šio veikalo 
premjera susilaukė didelio 
dėmesio ir sutraukė gana 
gausiai žiūrovų. Lygiai gau
sios žiūrovų publikos susi
laukė ir šį kartą pakartotas 
spektaklis. Daugelis žiūrovų 
matė pirmą kartą, anksčiau 
negalėję dalyvauti, bet dar 
daugiau buvo tokių, kurie 
atėjo pasižiūrėti ir pasi
džiaugti pakartotinai.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Atžalos teatras dar niekad 
žiūrovų neapvylė: visi pas
tatymai buvo vaidybiniu at
žvilgiu gana aukšto lygio, 
vaidmenys rūpestingai 
išieškoti, įscenizavimai su 
kūrybiniu polėkiu. Pereitais 
metais gėrėjomės svečių te
atralų iš Los Angeles pasta
tymais, tačiau palyginant 
vietinės pajėgos nė kiek ne
atsilieka ir kai kuriais at
žvilgiais yra net pranašes
nės. Gerai, kad pribuvo ir 
pasirodė svečiai iš kitur: tai 
gera proga palyginti ir tuo 
pačiu įvertinti savuosius.

Kartojamame spektaklyje 
Atžalos vaidintojai pasirodė 
gal net geriau, negu savo 
premjeroje (pereitų metų 
rugsėjo 2 d.): vaidintojai 
scenoje jautėsi daug lais
viau, viskas vyko su aiškiai 
pastebimu įsismaginimu, 
polėkiu. Abejonių buvo, ar iš 
viso minimas spektaklis 
įvyks įvykus prieš pat spek
taklį nelaimei: vasario 1 d. 
mirė K. Daniškevičius, 
Onutės Maksvytienės tėve
lis, kuri turi spektaklyje 
pagrindinį vaidmenį. Tačiau 
p. O. Maksvytienė tiek buvo 
supratinga ir drausminga, 
kad savo liūdesį nugalėjusi 
nesustabdė spektaklio ir 
drauge su savo vyru p. J. 
Maksvyčiu sėkmingai atliko 
savo pareigą. Drauge tas 
parodo paties Atžalos teat
ro, kaip vieneto susiklausy
mą ir pasiaukojimą. Ačiū 
Onutei Maksvytienei, ačiū 
Atžalai!

6



KREPŠINIS!
-..... — 30—JE SPORTO ŠVENTĖJE

TPOPTM

Moterų krepšinis
MOTERŲ KREPŠINIO

PIRMENYBĖS

Jei vyrų grupėje Geelon
go krepšininkai pralaimėji
mo kartėlio šventėje nepa
tyrė, tai moterų krepšinio 
pirmenybėse nė vienai ko
mandai nepavyko išvengti 
pralaimėjimo. Išskyrus 
Canberra, visų moterų ko
mandų žaidimo lygis buvo 
gana aukšto standarto, tad 
nestokojo staigmenų ir labai 
įdomių rungtynių.

ADELAIDE - SYDNEJUS 
64:44 (38:32)

Tai buvo pirmos moterų 
rungtynės 30-toje sporto 
šventėje, ir kaip pirmo kėli
nio rezultatas rodo abi ko
mandos taikliai mėtė iš įvai
rių pozicijų bei distancijų. 
Kovietė R. Kasperaitytė jau 
pirmame kėlinyje "prisime- 
džiojo” 14 taškų, o taip pat ir 
S. Gustafson pelnė 10 taškų 
ir visus iš tolimų distancijų. 
Rita krepšinį labai pastoviai 
ir rezultatyviai žaidžia jau 
eilę metų, tačiau Snaigės, 
kuri paskutiniu laiku dau
giau koncentravosi tinklinio 
sportui, gera krepšinio žai
dimo forma nustebino visus. 
Iš kitos pusės adelaidiškės 
Irena Rupinskaitė rezulta
tyviai "apšaudė”, taip pat iš 
tolimų distancijų,, koviečių 
krepšį ir jai labai gerai asis
tavo Venesa Kalnins, kuriai 
dar tik 13 metų amžiaus. 
Antrame kėlinyje ’’prabilo” 
ir vytietė Ramunė Grigony
tė, kas ir nulėmė įtikinančią 
pergalę Adelaidės moterų 
naudai. Nugalėtojoms dau
giausiai taškų pelnė I. Ru
pinskaitė 18, V. Kalnins 18,
R. Grigonytė 16, o pralai- 
tojoms - R. Kasperaitytė 18,
S. Gustafson 12.

GEELONGAS -
SYDNEJUS 27:25(16:16)

Sekančios dienos pirmose 
rungtynėse po labai įtemptų 
ir apylygių rungtynių Gee
longo vytietės džiaugėsi 
dviejų taškų pergale prieš 
kovietes. Laimėtojoms dau- 
§'ausiai taškų pelnė A. 

rown 10, o pralaimėtojoms 
R. Kasperaitytė 9.

MELBOURNAS -
SYDNEJUS 37:31 (18:20)

Sydnejaus krepšininkės 
sustiko su pereitos šventės 
laimėtojoms. Kovietės labai 
gerai sužaidė pirmame kėli
nyje, bet, matomai, dėl sto
kos poilsio antrame kėlinyje 
pritrūko fizinių jėgų. Lai-- 
mėtojoms daugiausiai taškų 
pelnė Renata Bertašiūtė, o 
pralaimėtojoms R. Kaspe
raitytė 8, S. Gustafson 8.

GEELONGAS -
ADELAIDĖ 47:42 (21:21)

Šios rungtynės baigėsi 
sensacingai, nes jas laimėjo 
Adelaidės krepšininkės 
44:43. Su šiuo rezultatu, ką 
rodė rungtynių rezultatų 
lenta, sutiko visi žiūrovai, 
krepšinio varžybų organiza
toriai, abiejų klubų krepši
nio vadovai ir pralaimeju-

Robertas Sidabras

sios komandos treneris E. 
Kardas pasveikino Adelai
dės krepšininkių trenerį S. 
Visockį su pergale. Po ko
kios penkių minučių Geelon
go ’'Vyties” krepšininkės, 
treneris ir to klubo vadovai 
sukėlė audringas ovacijas, 
kas atkeipė vidų dėmesį. 
Pasirodo rungtynes proto
kolavusi mergaitė padarė 
klaidą ir kaip teisėjai susu
mavo gavosi rezultatas 
47:42 Geelongo krepšininkių 
naudai. Tokiais atvejais tei
sėjų sprendimas yra galuti
nis., bet dėl šios klaidos ne
mažai pergyveno Adelaidės 
krepšininkės, o taip pat ir 
klubo vadovybė, o koman
dos treneris padavė raštišką 
protestą ir pasiūlė šias 
rungtynes peržaisti. Gee
longo klubo vadovybei šį 
protestą "užšachavus”, klu
bo atstovams nebuvo kitos 
išeities, kaip patvirtinti tei
sėjų pasirašytą rungtynių 
protokolą.

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

1979 m. gruodžio 31 d. 
Australijos Lietuvių Katali
kų Kunigų Sekretoriato va
dovo kun. P. Butkaus rezi
dencijoj, Sydney, įvyko 26-ji 
kapelionų konferencija.

Galutinai priimtas kun. 
Dr. P. Bašinsko paruoštas 
rekolekcijų bei išlaidų pa
dengimo planas, kurias pra
ves gavėnioj Msgr. V. Bal
čiūnas iš Amerikos.

Pernai 25 m. A.L.K.K. 
S-to sukakty nutartas leisti 
Australijos Lietuvių Katali
kų Sielovados metraštis dar 
nedaug pažengęs, nes tai di
delis darbas. Jis bus tęsia
mas ieškant istorikų arba 
žmonių, kurie sutiktų iš
rinkti medžiagą iš lietuviš
kos spaudos Australijoj. 
Adelaidėje panašus leidinys 
jau baigiamas spausdinti. 
Panašiai ir Melbourne apie 
parapijos mokyklą. Bet reli
ginis metraštis apimąs visą 
Australiją būtų reikšmingas 
istorinis dokumentas - gal

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office & Showroom at 649 63°' 89-5451 — Evening

Strathfleld Entrance to 
Rockwood Cemetery.

Office and Works:

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainbs7 ‘/t °m skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Mūsų Pastogė Nr. 5,1980.2.11, psl. 7

Dėl šio incidento negalima 
kaltinti Geelongo krepšinin
kių, kurios šias rungtynes 
sužaidė labai kovingai, iš
tvermingai ir atidavė viską 
gindamos savo klubo spal
vas. Šias rungtynes labai 
gerai ir rezultatyviai sužai
dė Angelė Kardienė pelnusi 
16 taškų Geelongo krepšinio 
komandai, o Adelaidės ko
mandoje geriausiai sužaidė 
Regina Rupinskaitė, kuri 
buvo ir geriausia taškų me
džiotoja pelnusi 11 taškų.

MELBOURNAS -
ADELAIDĖ 43:40 (21:16)

Pirmame kėlinyje varpie
tės pasirodė pranašiau, įgijo 
5 taškų persvarą, ko ir užte
ko pergalei. Adelaidės 
krepšininkės antrame kėli
nyje pademonstravo deri- 
ningą komandinį žaidimą ir 
pralaimėjo tik dėl poros la
bai šiurkščių klaidų paskuti
nėse minutėse. Už Melbour- 
ną, kaip ir pereitais metais 
labai gerai sužaidė vėl Re
nata Bertašiūtė o taip pat 
buvo ir rezultatyviausia, 
pelnusi net 20 taškų. Pralai- 

Kapelionų konferencija
reikėtų leisti kartu su Kat. 
Federacija!

Svarstyta ir tolimo 
Pertho sielovada, kad bent 
kas pusmeti būtų aplankomi 
lietuvių kunigo, įjungiant ir 
kun. S. Gaideli, S.J., kuris 
reguliariai lanko ten latvius. 
Kuo mintis pasiųsti ten ir 
Kat. Fed. pirmininką.

Svarstytas tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto klau
simas. Pavesta kun. Dr. P. 
Bašinskui tą reikalą tyrinėti 
ir daryti kas galima. Kape
lionai kviečiami susirašinėti 
su tikintiesiems ginti komi
tetu Lietuvoje.

Siūlyta, kad būtų ieškomi 
’’Tėviškės Aidams” daugiau 
bendradarbių - padėjėjų.

Dėl religinės šalpos, ka
pelionų nusistatymas yra 
remti Kunigų Vienybės su
darytą Komitetą ir kun. Pu- 
gevičiaus veiklą renkant au
kas tik šiam komitetui. Ši 
kapelionų nuomonė sutinkta 
su Kun. Vienybės ir Lietu- 

mėtojoms daugiausiai taškų 
pelnė Ramutė Grigonytė 10.

SYDNEJUS -
CANBERRA 35:29 (17:16)

Tai buvo geriausiai "Vil
ko” krepšininkių sužaistos 
rungtynes. Ankstyvesnėse 
sporto šventėse canberietės 
T. Budzinauskaitė ir V. 
Venslovaitė pasižymėdavo 
taikliais mėtymais, kurių 
žaisdamos namuose jos 
nepademonstravo. Galimas 
dalykas, kad sporto šventės 
organizavimas ir jos prave- 
dimas neigiamai atsiliepė į 
šių talentingų krepšininkių 
žaidimą. Laimėtojoms dau
giausiai taškų pelnė R. Kas
peraitytė 13, o pralaimėto
joms N. Essai 8.

GEELONGAS -
MELBOURNAS 46:33

(23:22)

Tai buvo paskutinės 
rungtynės kurios turėjo nu
lemti kuriai iš šių komandų 
teks 30-tos sporto šventės 
moterų krepšinio nugalėtojų 
titulas. Kaip ir pridera to
kiais momentais jos ir vyko 
tokioje atmosferoje iki antro 
kėlinio vidurio. Jei pirmame 
kėlinyje varpietės dar pade
monstravo komandinį žaidi
mą, tai rungtynių pabaigoje 
jos sužaidė labai padrikusiai.

vių vyskupų išeivijoj nusi
statymu.

Australijos L.K. Kunigų 
Sekretoriatas jungiasi į Pa
saulio Lietuvių Katalikų 
Vienybę, kuri buvo įsteigta 
1975 m. birželio 29-30 d.d. 
Romoje ir prašo prisiųsti įs
tatus bei žiniaraščius, bet 
kiekvienam asmeniškai 
pagal paduotą sąrašą ir ad
resus.

A.L.K.K. S-tas patvirtina, 
kad kun. Pr. Vaseris ir to
liau eina Kat. Federacijos 
Dvasios vado pareigas ir ten 
atstovauja Bažnyčios mintį.

Kun. P. Butkus 
Austr. Liet. Kun.

S-to Vadovas

Dar vis nėra galutino nu
sistatymo, kur šiais metais 
vyks olimpiniai žaidimai. Po 
Sov. Sąjungos agresyvaus 
smūgio Afganistanui kilo 

Tuo nenorima numenkinti 
Geelongo moterų pasirody
mo, kurios šias rungtynes, 
kaip ir visose sužaidė pasi
aukojančiai, pademonstravo 
komandinį susižaidimą, tad 
ir nugalėtojų titulą jos iško
vojo pelnytai. Labai gerai 
žaidė J. Obeliūnienė pelnusi 
net 22 taškus, A. Brown 11, 
o pralaimėtojoms daugiau
siai taškų pelnė R. Bertašiū
tė 9.

Tad moterų pirmenybėms 
užsibaigus komandos išsiri
kiavo taip: 1. Geelongo "Vy
tis, 2. Melbourno "Varpas”, 
3. Adelaidės "Vytis’, 4. 
Sydnejaus "Kovas4, 5. Can- 
berros "Vilkas".

Rezultatyviausiai žaidė 
Renata Bertašiūtė (Mel- 
bournas), per visas 4 rung
tynes pelnusi 59 taškus, kas 
prilygsta arti 15 taškų vi
durkiui, po to seka adelai- 
diškės Venesa Kalnins 52 
taškai, Irena Rupinskaitė 
49, Rita Kasperaitytė (Syd- 
nejus) 48, Ramunė Grigony
tė (Adelaidė) 44. Kitų krep
šininkių vidurkis nesiekė 10 
taškų. Nežiūrint, kad šioje 
sporto šventėje nedalyvavo 
tokios pajėgios krepšininkės 
kaip Virginija Juciūtė iš 
Adelaidės bei melburniškės 
Rasa Statkuvienė ir Angelė 
Tamošiūnaitė - Kristens, 
moterų žaidimo lygis išsilai
kė gana aukštoje klasėje. 
Pažangą padarė Geelongo 
krepšininkė, iškilo naujos 
"žvaigždės" aštuoniolika- 
metė R. Bertašiūtė bei 13 
metų amžiaus V. Kalnins, o 
be to matėsi ir daugiau per
spektyvių krepšininkių, 
taigi ateitis atrodo gana 
giedri, kas liečia Australijos 
moterų krepšinio rytojų.

Robertas Sidabras

abejonių, ar verta su agre
sorium bendrauti ir daly
vauti Maskvoje rengiamoje 
sporto olimpijadoje. Kai ku
rie teigia, kad sportas nieko 
bendro neturi su politika, ir 
dėl to olimpijados Maskvoje 
nereikia boikotuoti. Kiti 
kraštai jau paskelbė, kad 
olimpijadoj nedalyvausią, 
kitur vyriausybės pritaria 
tokiam nusistatymui, bet 
nežada sportininkų sulaiky
ti, jeigu jie nori olimpijadoje 
dalyvauti. Kiti siūlo visą 
olimpijadą perkelti arba į 
Muencheną Vak. Vokietijo
je, arba į Montrealį Kanado
je.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
m i

SYDNEY
VASARIO 16—JI

SYDNEJUJE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Sydnejuje rengiamas vasa
rio 17 d., sekmadienį tokia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje 11.30 
vai.

2. Minėjimo aktas Sydne- 
jaus Lietuvių Klube Banks- 
towne 3 vai.:

a) kas privedė prie ne
priklausomybės paskelbimo;

b) kaip toji nepriklauso
mybė buvo iškovota;

c) gyvųjų ir mirusių ko
votojų pagerbimas;

d) V. Kazoko žodis - kas 
yra herojus?

e) Dainos vyrų choras, 
vad. B. Kiverio

f) Tautos Himnas ir už
baiga

Visi mieli tautiečiai jauni 
ir pagyvenę maloniai kvie
čiami minėjime kuo gausiau 
dalyvauti.

Sydnęjaus Apylinkės 
Valdyba

NEWCASTLE
VASARIO 16—JI 

NEWCASTLYJE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
minėjimas įvyksta vasario 
16 d., šeštadienį, St. Peter’s 
salėje, Dixon St., Hamilton. 
Salė atidara 7.30 vai., o pats 
minėjimas prasidės punktu
aliai 8 vai. Programoje ati
darymas, Dr. A. Ivinskio 
paskaita ir meninė dalis.

Šventės proga šalutinėje 
salėje bus paruošta dailės 
paroda - paveikslai, kerami
ka ir medžio drožiniai. Iš da
lyvaujančių menininkų ma
tysime Jokūbo Dagio, Leono 
Urbono ir newcastliečių Al
donos Zakarauskaitės, Jū
ratės Ivinskienės, Veronikos 
Kristensen, Marijos Rim- 
gaudienės ir Valės Zaka
rauskaitės darbus.

Po minėjimo pobūvis gro
jant "Shandila” žinomai ka
pelai. Veiks turtinga loteri
ja. Kava ir pyragaičiai gau
nami veltui, užkandžius ir 
gėrimus prašoma atsinešti.

Įėjimas suaugusiems $ 4, 
pensininkams ir mokslei
viams $ 2. Stalų užsakymus 
priima Zina Zakarauskienė 
tel. 522917.

Kviečiami visi kuo skait
lingiausiai minėjime ir po
būvyje dalyvauti.

Rengėjas - Newcastle 
Apylinkės Valdyba

LATROBE VALLEY
Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo minėjimas 
Latrobe Valley įvyks vasa
rio 16 dieną, šeštadienį, 1 
vai. po pietų, Servacijaus ir 
Alvincs Šabrinskų ūky, 
Tambo Rd., Moe.

Visi lietuviai su svečiais 
maloniai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Seniūnė

MELBOURNE
MELBOURNO

LIETUVIAMS

LieUivos Nepriklausomy
bės Šventę, Melbourne lie
tuviai minėsime vasario 17 
d., sekmadienį.
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nejimai
Minėjimą pradėsime 12 

vai. iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavo
mis. Skautai ir sportininkai 
uniformuoti. Jaunimas ir 
ponios tautiniais rūbais. Vy
rai dėvi tautinio rašto kak- 
laraščius.

Minėjimo aktas Lietuvių 
Namuose 3 vai. Programoje 
paskaita ir meninė dalis. 
Dalyvauja Dainos Sambūrio 
choras ir tautinių šokių gru
pės.

Minėjimo dieną, sekma
dienį per etninę radio stotį 
3 EA iš ryto 11 vai. bus spe
ciali šventinė programa. 
Važiuodami į pamaldas už
sukite radio ir nepamirškite 
išklausyti.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

CANBERBA
Vasario 16-tos minėjimas 

Canberroje įvyks vasario 17 
d. (sekmadienį) šia tvarka:

11.30 vai. ryte šv. Mišios 
St. Marie’s, Braddon, - kun.
P. Martuząs.

Tuoj po pamaldų renka
masi Canberros Lietuvių

Pagerbiant savo sportininkus, dalyvavusius XXX-toje 
Sporto Šventėje Canberroje, "Kovo” Klubo valdyba 
ruošią, šeštadienį, vasario 16 d., 45 Hillcrest Ave., 
Greenacre

Barbeque
Maloniai kviečiami visi sportininkai, sporto rėmėjai ir 

bičiuliai iš arti ir toli atsilankyti. Maistas ir gėrimai 
gaunami vietoje. Pradžia 6.30 vai.

S
DONELAIČIO SUKAKTIS

Šiais metais vasario 18 d. 
sueina du šimtai metų, kai 
mirė Kristijonas Donelaitis, 
vienas iš lietuvių literatūros 
pradininkų, sukūręs pasau
linės literatūros veikalą - 
poemą ’’METAI”, kuris iš
verstas į eilę didžiųjų kalbų 
ir kuris nenustoja savo 
spindesio iki dabar.

Šios sukakties proga apie 
Donelaitį ne kartą skaitysi
me Mūsų Pastogėje žvel
giant į jį iš įvairių aspektų.

Prof. Dr. Vytautui Donielai
50 metų

Vasario 12 d. prof. Vytau
tui Donielai sueina 50 metų 
amžiaus. Prof. Dr. V. Do- 
niela dėsto filosofiją New
castle universitete, pasižy-

Dėmesio!
Sydnęjaus Lietuvių Klu

bui reikalinga virtuvės ve
dėja ar vedėjas - kontrakto- 
riai.

Klubo Valdyba siūlymų 
laukia iki vasario 15 dienos. 
Dėl smulkesnių tuo reikalu 
informacijų kreiptis į Klubo 
vedėją p. V. Binkį tel. 
708 1414.

SL. Klubo Valdyba

Klube Vasario 16-tos minė
jimui - paskaita ir meninė 9 
dalis. g

Minėjimą užbaigus tuoj v 
pat šaukiamas A.L.B. Canb. J 
Apyl. visuotinis susirinki- I 
mas. kuriame bus renkama * 
nauja A.L.B. Canb. Apyl. I 
Valdyba sekančių dvejų 3 
1980-81 metų kadencijai. i

Po susirinkimo kavutė ir v 
užkandžiai. ■

Canberros lietuvių bend- K 
ruomenė kviečiama kuo d 
skaitlingiausiai dalyvauti. 5

A.L.B. Canb. Apyl. V-ba C

PERTH
Perth’o Apylinkės Valdy

ba praneša, jog š.m. Vasario 
16-tos dienos minėjimą ati
darys ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas V. Neveraus- 
kas. Minėjimas įvyks Lietu
vių Namuose, vasario 16 
dieną, šeštadienį, 7.30 vai. v.

Prašomi skaitlingai daly
vauti.

Perth’o Apylinkės Valdyba

'Kovo” Valdyba 

mėjęs kaip gili ir kūrybinga 
asmenybė, nuolat atstovau
ja šį universiteą įvairiose 
tarptautinėse filosofų kon
ferencijose. Taip pat jis 
daug dėmesio ir laiko skiria 
lietuviškai kultūrinei ir vi
suomeninei veiklai.

Sveikiname mielą profe
sorių brandžios sukakties 
progair linkime daug šviesių 
ir kūrybingų metų. (Plačiau 
apie sukaktuvininką skaity
sime artimiausia proga).

Pasiekė žinia, kad sausio 
22 d. Adelaidėje ištekėjo 
Australijos lietuviams pla
čiai žinoma pianistė ir kon
certuose akompaniatorė 
Nemira Masiulytė už John 
Stapleton. Linkime abiem 
laimingo gyvenimo!

Inž. Vytautas Juška šiais 
metais įstojo į Macquarie 
universitetą Sydnejuje stu
dijuoti ekonomikos mokslų 
norėdamas praplėsti savo 
akiračius ir įsigyti dar vieną 
specialybę. Dar studijuoda
mas Melbourne jis plačiai 
reiškėsi ir lietuvių visuome
ninėj veikloj: dirbo su jauni
mu, ALB Krašto Valdyboje, 
o persikėlęs į Sydnejų dar 
daugiau jį sutinkame visuo
meninėj lietuviškoj veikloj 
ir spaudoje. Sveikiname 
Vytautą ir linkime geriau
sios sėkmės,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Parengimai:
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SAVAITGALIS
Vasario 16 d., šešt.: šokiai ir tą vakarą bus 

duodami svečiams 1 valandą gėrimai veltui

Vasario 17 d., sekim, 3 vai.:

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Programoje:
nepriklausomybės kovotojų pagerbimas
paskaita
Dainos choras

Vasario 23 d., šešt., 8 vai.

Vėžiukų vakaras
Programoje TINA ir DARIN - šokėjai atvirom 

krūtinėm
Įėjimas su bilietais - $ 4 asmeniui 

Bilietus įsigyti iki vasario 19 dienos Liet. Klube pas 
vedėją p. V. Binkį.

Kovo 1 d. šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

416-18 East Terrace Bankstown
Tel. 7081414

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos Valdybą 
atstovauja šie asmenys:

SYDNEJUJE: A. Vinevi- 
čius, 8 Deakin St., Concord,
N.S.W. 2137. D. Ankienė, 13 
Rose Cresc, Nth Paramatta,
N. S.W. 2151.

ADELAIDĖJE: Pr. Pus- 
dešris, 14 Midera Ave., 
Edwardstown, S.A. 5039. E. 
Varnienė, 123 Kingstone 
Ave. Edwardstown, S.A. 
5039.

GEELONGE: V. Stuike- 
vičius, 49 Vistula Ave., Nth 
Geelong, Vic. 3215

LA TROBE VALLEY: E. 
Koženiauskienė, 1 Burrage 
St., Moe, Vic. 3825

SALE: E. Eskirtienė, P.
O. Box 17, Sale, Vic. 3850

HOBARTE: A. Kantvilas, 
57 Strickland Ave., Hobart, 
Tas. 7000

CANBERROJE: A. Bal
sys, 22 Ferguson Cr., 
Deakin, A.C.T. 2600
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Išreikšdami pagarbą ve
lioniui Kazimierui Daniške- 
vičiui, vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiriame 10 dole
rių.

Vičiulių šeima
Pagerbdami šaulį a.a. Ka

zimierą Daniškevičių vietoj 
gėlių skiriame Mūsų Pasto
gei 10 dolerių.

Syd. Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos Valdyba

BRISBANĖJE: K. Bag
donas, 14 Hornby St., 
Everton Park. Qld. 4053

Norintieji prašome kreip
tis ALK F-jos reikalais į 
šiuos įgaliotinius.

ALK F-jos Valdyba

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo -nuožiūra. Už skel-
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