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SPAUDOJE XIII-OS LIETUVIŲ DIENOS
KAS VYKSTA AFGANISTANE?

Estų žurnale ĮSEK IRI estas, so
vietinės armijos rekrūtas pasakoja 
apie savo išgyvenimus Afganistane.

Prieš įeinant į kaimelį visiems ka
reiviams buvo įsakyta šauti į kiek
vieną bent kiek įtartiną žmogų. Visi 
vyrai buvo įtartini. Taip pat ir tie, 
kurių apsirengimas buvo įtartinas, 
turėjo būti nušauti. Tokiais buvo 
laikomi nešioją CHADOR, tradicinį 
moterų galvos apdangalą, kuriuo 
galėjo būti prisidengę vyrai.

Taip pat buvo įsakyta šauti į visus 
bėgančius, ar bandančius slėptis.

Mažuose kaimeliuose, esto karei
vio pasakojimu, buvo šaudomi visi, 
įskaitant moteris ir vaikus, Išsigel
bėjo tik tie, kurie savo apsigynė.

Sovietų armijos taktika yra kuo 
greičiau perbėgti per kaimelį šau
dant iš automatinių ginklų ir tuoj 
pasitraukti. Po šios pirmos, vadina
mos ’’paprasta ataka” sekė kitos, 
vykdomos specialių sovietinės 
armijos dalinių. Šios atakos jau yra 
daug nuodugnesnės.

Estas rekrūtas pasakoja, kad eili
niai sovietiniai kareiviai ’’tapdavo 
visiškai laukiniais”, kurie karštligiš
kame šaudyme ir žudyme pergy
vendavo ’’ekstazę”. Daug kareivių šį 
žudymą vykdo iš baimės.

’’Kalašnikovai trata ir priekyje ir 
užpakalyje tavęs. Tu tik bėgi ir šau
dai. Mirtis yra ir prieš, ir už tavęs. 
Jei nori išlikti gyvas, tai tik bėgi ir 
šaudai. Nebandyk sustoti... Jei ne
šausi tu, nušaus tave,” - užbaigė 
estas.

ŠALČIAI AMERIKOJE

Temperatūra Čikagoje sausio 21 
nukrito iki - 32°C. Šalčiausia tempe
ratūra Čikagoje per paskutinius 113 
metų, kada buvo pradėta tempera
tūros registracija.

New York’e tuo laiku buvo -12°C 
dienos vidury. Prez. Reagan’o įves
dinimas ir priesaika turėjo būti at
likti viduje ir planuotas paradas at
šauktas.

Dėka nuolatinių raginimų per ra
diją ir televiziją vaikams ir senes
niems žmonėms neišeiti į lauką, nuo 
šalčio mirė tik 14 žmonių.

Floridoje iškrito sniegas, gręsian
tis citrininių vaisių sodams, kurių 
daugiau kaip ketvirtis buvo sunai
kinta per 1983 m. šalčius.

DERYBOS LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE

Derybos dėl ginklų apribojimo, 
kurios prasidėjo sausio 6 dieną Že
nevoje tarp JAV Valstybės sekre
toriaus Shultzo ir Sovietų užs. rei
kalų ministro A. Gromykos, vyko 
pakaitomis Amerikos ir Sov. Sąjun
gos ambasadų rūmuose.

Kaip pastebėjo BBC televizijos 
komentatorius, pirmos dienos po
pietinė sesija vyko rūmuose, kurie 
priklausė Lietuvai, „kurią Sov. Są
junga prarijo”. Po dviejų dienų ten 
sutarta tikras derybas pradėti už 
mėnesio.

E.L.

PLB pirm. V. Kamantas, prez. pirm. prof. A. Kabaila ir 
ALB pirm. V. Bukevičius padeda vainiką.

JAV IR SOV. SĄJUNGA PABAL
TIJO KLAUSIMU JUNGTINĖSE 

TAUTOSE

Spalio.18 d., JAV ir Sov. Sąjungos 
atstovai Jungtinėse Tautose susi
kirto Pabaltijo klausimu. Tą dieną 
visuotinio susirinkimo visuomeni
niame komitete buvo diskutuojamas 
tautų apsisprendimas. Atsakyda
mas į Sovietų kaltinimus, jog JA 
V-ės paneigiančios nepriklausomy
bės teisę Puerto Rikui, ambasado
rius Richard Shifter pareiškė, kad 
lapkričio 6 d. rinkimuose puerto- 
rikiečiai galės pasirinkti vieną iš tri
jų galimybių: įsijungti į JA V-es, 

'' kaip 51oji valstija, pasilaikyti da
bartinę sistemą, ar tapti nepriklau
somais. Shifter paklausė: ’’Kada gi 
Estijos, Latvijos ar Lietuvos - ar, 
sakykim, Bocharos - nepriklauso
mybės sąjūdžiai turėjo galimybę iš
bandyti savo pajėgumą rinkimų bū
du?”

Sovietų Sąjungos atstovas Igor L 
Jakovlev nusiskundė JA V-ių dele
gacijos neigiamais atsiliepimais apie 
’’tam tikrų sovietinių tautų teises” ir 
apie Sovietų užsienių reikalų politi
ką. Anot jo, Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos respublikos ’’laisvai susijungė 
su Sovietų Sąjunga” ir turi teisę iš 
jos išstoti. Ne JA V-ių delegacijai 
jas mokyti, kaip pasinaudoti laisvo 
apsisprendimo teise, pabrėžė Ja
kovlev.

(ELTA)
f

RYTŲ VOKIEČIAI GRĮŽO NAMO

Paskutinieji šeši Rytų Vokietijos 
piliečiai apleido Vakarų Vokietijos 
ambasadą Pragoję ir grįžo namo. 
Tuo pasibaigė šešiolikos savaičių 
’’apgulimas” Vak. Vokietijos amba
sados, kurioje vienu laiku buvo pri
siglaudę 160 rytų vokiečių, reika
laujančių teisės išvykti į Vak. Vo
kietiją.

Nors jiems ta teisė duota nebuvo, 
bet buvo pažadėta peržiūrėti jų pra
šymus.

LIETUVIAI SOVIETŲ 
KONCLAGERIUOSE

Apie lietuvius sovietiniuose konc- 
lageriuose savo rugpjūčio 31 d. lai
doje informuoja Muenchene leidžia
mas biuletenis USSR News Brief. Iš 
dvylikos moterų, kalinamų specia
liame Baraševo, Mordovijos ASSR, 
esančiame lageryje (žkh-385/3-4), 
dvi yra lietuvės: Edita Abrutienė ir 
Jadvyga Bieliauskienė. Tarp 1983 
m. rudens ir 1984 m. vasaros mote
rys kalinės suorganizavo 193 strei
kus ir 218 bado streikų. Baraševo 
lageryje kalinama ir menininkė, fe
ministė Natalija Lazareva, apie ku
rią buvo rašoma savilaidinės Aušros 
37-jame numeryje (1983). 1984 m. 
balandžio 3 d. Baraševo vyrų politi
niame lageryje (žkh 385/3-5) įvyku
siame bado streike dalyvavo ir lie
tuvis A. Andreika.

1983 m. baigiantis, buvo suimtas 
Lietuvoje gimęs kareivis Musikevi- 
čius ir apkaltintas už savo pasisaky
mus pagal baudžiamojo kodekso 64 
straipsnį (SSRS-os ’’šmeižimas”). 64 
str. jam buvo greičiausiai pritaikin
tas, nes jis tarnavo kariuomenėje. 
Musikevičius buvo nuteistas kalėti 
10 metų griežto režimo lageriuose ir 
1984 m. kovo mėnesį jis atvyko į Ba
raševo lagerį.

(ELTA)

LIETUVA BUS LAISVA...

Senatorius Percy savo trafareti
nėje kalboje gyrė lietuvius už jų 
draugiškumą bei nuoširdumą, ragi
no kovoti už savo religiją, aukštai 
vertino lietuvių būdą ir papročius. 
Jis taip pat pareiškė viltį, kad Lie
tuva kada nors bus laisva, tik nepa
sakė kokiu būdu jis pats mano prisi
dėti prie to išlaisvinimo. Kalbą bai
gęs jis išskubėjo savais keliais, nesi
teikdamas nei pasikalbėti, atsakyti į 
paklausimus bei pasikratyti ranko
mis su būsimais balsuotojais už jį... 
Jie kėlė panašias į feodalinių laikų 
ovacijas savo valdovams.

L.L.

PRANEŠIMAS
ALB Krašto Tarybos XIX sesijoje 

išrinktoji Krašto Valdyba 1985-86 
metų kadencijai savo pareigas pra
dėjo eiti nuo 1985 m. sausio 10 d.

Savo pirmajame posėdyje valdy
ba pasiskirstė pareigomis sekančiai:

pirmininkas V. Neverauskas 
pirm, pavad., užsienio ir sporto 

reikalai J. Jonavičius
I- mas sekretorius V. Baltutis
II- ras sekretorius N. Alvikienė 

švietimo ir kultūros reikalai J. Va- 
bolienė

iždininkas ir II-ras narys kultūros 
reikalams L. Gerulaitis

ryšininkas ALB Krašto Valdybos 
ir ALJ Sąjungos J. Mockūnas

Krašto Valdybos būstinė yra Lie
tuvių Namai Adelaide.

Visais reikalais prašome kreiptis į 
narius atatinkamoms sritims arba į 
pirmininką.

Adresai bus pranešti kiek vėliau.

ALB Krašto Valdyba
THE BALTIC COUNCIL OF 

AUSTRALIA

Sausio 12 įvykusiame Baltų tary
bos posėdyje sekretorius J. Liepins 
pranešė, kad gruodžio 27 Hobarte 
jis diskutavo BALTIC NEWS leidi
mą su Dr. K. Kruup, V.’ Mikelaitis ir 
R. Tarvydas. Buvo sutarta, kad tarp 
abiejų organizacijų turėtų būti 
glaudesni ryšiai.

Baltų tarybos pirm. J. Ritenis ir 
sekr. J. Liepins Launceston’e sausio 
3 tais reikalais kalbėjosi su HELLP 
draugijos pirm. Dr. Martins Bicevs- 
kis ir prot. sekr. I. Sleiters. Buvo 
susitarta, kad Baltų tarybos me
džiaga įdėjimui į sekantį BALTIC 
NEWS numerį bus pasiųsta Dr. Bi- 
cevskis.

DAR GALIMA ĮSIGYTI 
ENCIKLOPEDIJAS

Lietuvių Eciklopedijos leidykloje 
dar galima užsisakyti daugelį jos 
leidinių ir enciklopedijų komplektus.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai, 
kainuoja 366 dol., Enciclopedia Li- 
tuanica, 6 tomai, kainuoja 125 dol.

V. Krėvės raštų 6 tomai - 32.60 
dol.

Šiuo metu leidykla spausdina 
Liet. Enciklopedijos papildymų ant
rą tomą, kurį redaguoja dr. J. Gim
butas.

Pradžioje gruodžio pran
cūzai išsprogdino du atomi
nius užtaisus pietinėje Ra
miojo vandenyno dalyje 
esančiame Mururoa salyne. 
Nuo 1975 m. buvo įvykdyti 
67 bandomieji sprogimai.
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ALKF SUVAŽIAVIMAS Vyšnios medis
Užsibaigus didiesiems parengi

mams 27-sis ALK Federacijos suva
žiavimas įvyko Lyneham mokyklos 
patalpose gruodžio 30 d.

Suvažiavimas pradėtas tradicinė
mis pamaldomis, kurias atlaikė Fe
deracijos dvasios vadas kun. Pr. 
Vaseris. Koncelebracinėse mišiose 
dalyvavo prel. P. Butkus, MBE, 
Sydney, prel. dr. P. Jatulis, svečias 
iš Romos, kun. J. Petraitis, MIC, ir 
kun. dr. A. Savickas iš Adelaid’ės ir 
kun. dr. P. Dauknys iš Melbourn’o.

Suvažiavimo proga pamokslą pa
sakė kun. Pr. Vaseris. Pamaldų 
metu kalėdines ir kitas giesmes su
tartinai giedojo suvažiavimo daly
viai.

Mandatų komisija iš Augustino 
Kubiliaus ir V.Miliausko užregistra
vo 35 atstovus.

.Atidarydamas suvažiavimą Fede
racijos pirm. Valentinas Čižauskas j 
prezidiumą pakvietė prel. P. Butkų, 
MBE, A. Bakaitį ir A. Kramilių, 
sekretoriauti V. Jablonskienę ir J. 
Petraitienę. Tylos minute buvo pa
gerbti mirę ALK Federacijos nariai. 
Prezidiumo pirm. prel. P. Butkus 
įžanginiame žodyje pasveikino 
suvažiavimo dalyvius ir pasidžiaugė, 
kad suvažiavime atsilankė ALB 
Krašto valdybos pirm. Vytautas 
Bukevičius ir nuoširdžiai pasveikino 
suvažiavimo dalyvius. Iš Amerikos 
atvykęs sveikino PLB pirm. V. Ka
ntautas pabrėždamas katalikų 
svarbų vaidmenį lietuvybės išlaiky
me.

Buvęs Ateitininkų Federacijos 
vadas, šiuo metu PLB Garbės teis
mo pirm, ir šeštojo PLB seimo or
ganizacinio komiteto pirmininkas 
dr. P. Kisielius, giliai tikintis katali
kas, perdavė sveikinimus iš Ateiti
ninkų Federacijos vado dr. K. Pem- 
kaus. Savo žodyje ragino daugiau 
dėmesio skirti augančiai kartai, juos 
auklėjant katalikiškoje dvasioje, 
kad laikui atėjus jie galėtų stoti į re
tėjančias vyresniųjų eiles.

Suvažiavime dalyvavo ir Tautos 
Fondo vykdomasis pirmininkas 
Juozas Giedraitis su žmona, atvykę 
iš New Yorto, USA. J. Giedraitis 
savo sveikinime priminė, kad šių 
dienų pavergtoje Lietuvoje ant Lie
tuvos laisvės aukuro didelę auką yra 
sudėję katalikai. Jų vieši pareiški
mai okupantams ir inspiruojančios 
kalbos teismuose turėtų būti mums 
pavyzdžiu laisvame apatijos apim
tame pasaulyje. Pabrėžė, kad didelė 
dalis lėšų Tautos Fondui ateina iš 
katalikiškos bendruomenės.

Prel. dr. P. Jatulis perdavė savo 
ir vyskupo Deksnio sveikinimus. Jis 
yra vysk. Deksnio sekretorius ir di
desnę dalį metų praleidžia su vys
kupu Vokietijoje.

Sveikino ateitininkų vardu A. Ba
kaitis (Melb.), A. Kramilius (Syd.), 
A. Kubilius (Adei.), Adelaid’ės Vai
dilos teatro vardu - Vyt. Opulskis, 
Melbourn’o Aušros teatro vardu E. 
Šidlauskas, E. Bakaitienė (Kat. Mo
terų d-ja Melb.), S. Jankauskienė 
(Adelaidės moterų katalikių d-ja), 
Šv. Kazimiero parapijos Adelaid’ėje 
vardu Viktoras Baltutis, Hobart’o 
lietuvitį vardu M. Šiaučiūnienė, Sale 
ir La Trobe seniūnijų vardu E. Es- 
kirtienė. Raštu sveikino šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje vadovybė ir 
Melbourn’o gyvojo Rožančiaus var
du L. Padgurskis.

Šv. Kazimiero jubiliejinių metų 
proga prel. P. Butkus apdovanojo 
iškilesnius ALKF ir ALB narius bei 
veikėjus. Devyniolika metų išdirbu
siam Federacijos valdyboje Valenti
nui Čižauskui, Federacijos dv. vad 
kun. P. Vaseriui, Albertui Balsiui, 
nepailstančiam darbininkui Canber- 
r’oje, Viktoriui Martišiui LD. Ren
gimo komiteto pirm. Canberr’oje, 
dr. A. Stepanui ALB v-bos pirm. 
Canberr’oje ir Stasiui Žukui iš New- 
castle_,NSV»J savo laiku lietuvių cho
ro dirigentui Newcastle ir Sydney 
buvo įteikti žymenys.

Savo pranešime ALK Federacijos 
pirm. V. Čižauskas pabrėžė, kad 
pagrindinė Federacijos funkcija yra 
leidimas katalikiško savaitraščio 
’’Tėviškės Aidai”. Pranešė, kad jau 
yra sutelkta $ 6000 naujam raidynui, 
kuris yra pakeliui iš Amerikos. Lė
šos telkiamos įvairiais būdais, pvz., 
Federacijos valdybos narių ruošia
mais pietumis Melbourn’o Lietuvių 
namuose, kur buvo sutelkta apie $ 
1000.

Federacijos finansinę padėtį pa
tiekė ižd. E. Šemetienė, ją patvirti
no kontrolės komisijos vardu Kazi
mieras Mieldažys. Suvažiavimas 
priėmė be klausimų. ”Tėviškės Ai
dų” redaktorius kun. dr. P. Dauknys 
savo pranešime priminė, kad ”T.A.” 
jau eina 30 metų. Apgailestauta, kad 
Ateities Žingsnių redaktorė Jonė 
Žitkevičienė iš šių pareigų pasitrau
kė. Jai išreikšta padėka.

Po pertraukos įdomią paskaitą 
skaitė svečias dr. Petras Kisielius. 
Jis nuo pat jaunystės Lietuvoje sekė 
obalsį VISKĄ ATNAUJINTI 
KRISTUJE. Aktyvus ateitininkas ir 
katalikiškos akcijos žmogus dr. Ki

sielius ragino budėti krikščionybės 
išlaikyme. Priminė ateitininkų įnašą 
į lietuvių tautinę sąmonę kuriantis 
Lietuvai ir jos laisvės metais. Ne
aplenkė ir Lietuvon lankymosi klau
simą. Ragino ten vykti jaunimui ir 
susipažinti su gyva Lietuva. Asme
niniai ryšiai su tauta yra būtini, bet 
ne su okupantu ar jo tarnais.
.' Į naują valdybą slaptu balsavimu 
išrinkti: Elvyra Šemetienė, Kazi
mieras Mieldažys, Vincas Žemaitis, 
Edvardas Šidlauskas, Juozas Keb- 
lys, Birutė Kymantienė. Kandida
tais liko Juozas Jurgelaitis ir Jonė 
Žitkevičienė. Į kontrolės komisiją 
išrinkta V. Čižauskas, E. Margana- 
vičius ir J. Petraitis.

• Vytautas Opulskis iškėlė Adelai
dėje atsiradusią trintį dėl klebono 
paskyrimo. Jis kreipėsi į suvažiavi
mą bei Federaciją daryti žygių, kad 
ateityje tokių dalykų nepasitaikytų. 
Suvažiavimas pritarė V. Opulskio 
iškeltoms mintims, bet nusprendė, 
kad suvažiavimas šio klausimo' 
spręsti negali. Kai kurie siūlė šiuo 
reikalu kalbėti su naujai paskirtu 
vyskupu P. Baltakiu, kai jis atvyks į 
Australiją 1985 metais. Romos 
Vatikano radijo pranešėjas Saulius 
Kubilius ragino rašyti suvažiavimo 
rezoliucijas bei pareiškimus, kuriuos 
būtų galima perduoti į Lietuvą.

A. Kramilius siūlė sekančiai val
dybai padėkos laišką, ar atatinkamą 
atžymį pasiųsti Danutei Baltutytei 
už jos drąsų aprašymą spaudoje apie 
kelionę į dabartinę Lietuvą.

Suvažiavimas įpareigojo naują 
valdybą pasiųsti padėkos laišką po
piežiui Pauliui Jonui II - jam už jo 
ypatingą dėmesį jubiliejiniuose šv. 
Kazimiero metuose.

Suvažiavimas buvo trumpas, bet 
darbingas. Užbaigta sugiedant Ma
rija, Marija ir tautos himną.

A. Kramilius

NAUJOS
Jonas Gutauskas, TIK VIENAS 

ŠUOLIS, spausdino ’’Tėviškės Ži
buriai”, Toronto, 1984. Nei tiražas, 
nei leidėjas, nei kaina nepažymėta.

Įvadą šiam labai introspektiniam 
kun. dr. Jono Gutausko eilėraščių 
rinkiniui parašė Marija Stankus- 
Saulaitė, kalbą tikrino Juozas Vaiš- 
nys, SJ, iliustravo sesuo Mercedes.

Autorius aktyviai dalyvavo reli
giniame lietuvių gyvenime, taip pat, 
pradedant 1932 m., parašė ir išleido 
visą eilę knygų religinėmis temomis.

Ši, atrodo, pirmoji jo eilėraščių

Mes džiaugiamės kiekvieną sykį, 
kai australų spauda parašo apie pa
vergtą Lietuvą. O kai straipsnio au
torius yra žymus australas, gerbia
mas plačios visuomenės, pasidžiau
giam dar daugiau.

Štai, Tasmanijos katalikų laikraš
tis ’’The New Standard” kalėdinia
me numeryje paskelbė Tasmanijos 
arkivyskupo Sir. Guildford Young 
parašytą straipsnį apie Lietuvą ”A 
true story — The Cherry Tree”. 
Autorius palygina vienos šeimos 
tragediją su visos lietuviu tautos 
vargais, bet baigia straipsnį stipriu 
įsitikinimu, kad tikinčioji Lietuva 
atsikratys svetimųjų jungo.

Būtų gražu, jei ”Mūsų Pastogės” 
skaitytojai kuo gausiau pasiųstų pa
dėkos laiškus:

1. ”The New Standard” redakto
riui: Rev. Dean Edwyn C. Lloyd, 
Editor, "The New Standard”, 44 
Margaret St., Launceston, Tas. 
7250.
ir pačiam autoriui:

2. The Most Rev. Sir Guldford 
Young, Archbishop’s House, 31 
Fisher Avenue, Sandy Bay, Tas. 
7005.

SOVIETAI REIKALAUJA 
ATŠAUKTI ARKIVYSKUPĄ 

STEPONAVIČIŲ?

Vokiečių dienraštis Die Welt spa
lio 1 d. išspausdino DPA žinių agen
tūros pranešimą, kad Sovietų val
džia pareikalavo Vilniaus apaštališ
kojo administratoriaus arkivyskupo 
Julijono Steponavičiaus atšaukimo. 
Tai popiežiui pranešęs vyskupas 
Liudas Povilonis, kuris rugsėjui 
baigiantis lankėsi Vatikane. Anot 
sovietinių pareigūnų, arkivyskupas 
Steponavičius esąs ’’per mažai lin
kęs su jais bendradarbiauti”.

(ELTA)

KNYGOS
knyga atskleidžia autoriaus abejo
nes apie atliktus darbus akivaizdoje 
artėjančios neišvengiamos mirties.

Nekoks išėjo audinys — 
Šiurkštus ir net dėmėtas. 
Dėl to nekaltas Darbdavys, 
Tik darbas niekam dėtas.

Audėjas, psl. 56
Trumpi, daugiausia aštuonių eilu

čių eilėraščiai taupiai, bet jausmin
gai išreiškia autoriaus pažiūras į 
savo praeitą gyvenimą ir ateinančią 
MIRTĮ.

LKB KRONIKA
LIETUVOJ SUĖMĖ DAR 

VIENĄ KUNIGĄ ~

Baltimore Sun korespon
dentas lapkričio 19 d. iš 
Maskvos pranešė, kad sau
gumas suėmė kun. Joną - 
Kąstytį Matulionį.

Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis korespon
dentas Antero Pietila rašo, 
kad ’’suimtasis... yra apie 
penkiasdešimt metų am
žiaus, gavęs kunigiškus 
šventimus baigęs pogrindžio 
teologinę seminariją. ...Lap
kričio 9-tą dieną, kai kun. 
Matulionis tik baigė duoti 
paskutinį patepimą mirš
tančiam vyrui, saugumas jį 
suėmė... Kun. Matulionis, 
kuris buvo saugumo stebi
mas jau kelias dienas prieš 
areštą, buvo susijęs ir su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Kroniką į anglų 
kalbą verčia kun. Kazimie
ras Pugevičius.

”1976 m. kun. Matulionis 
buvo suimtas už LKB kroni

kinę veiklą ir devynis mėne
sius kalėjo KGB izoliato
riuje. Vėliau jis buvo apkal
tintas apsišaukėliu, nes stu
dijavo korespondenciniu 
būdu ir nebaigė oficialiosios 
Kauno kunigų seminarijos. 
’’Mūsų popiežius Jonas Pau
lius II lankė kunigų semina
riją”, atsakė kun. Matulio
nis, ”aš esu kunigas”. Matu
lionis vienu metu ruošėsi 
muzikinei profesijai, bet 
buvo išmestas iš konserva
torijos už giedojimą baž
nyčioj.

’’Kronika, kuri eina nuo 
1972 m. kovo mėn., yra 
vienas iš religinio ir tautinio 
pasipriešinimo balsų Lietu
voj... Per tuos dvylika m. 
keliolika žmonių buvo suimti 
už bendradarbiavimą ir jos 
skleidimą. Kronikos tęsti
numas, net ir likvidavus 
sekuliarinį žmogaus teisių 
sąjūdį Sovietų Sąjungoj, 
įrodo, kad Lietuvos Katalikų 
pogrindis sėkmingai pajėgė 
atremti saugumo pastangas 

jį infiltruoti.”
LKB Kronika Nr. 64, kuri 

tik neseniai pasiekė Vaka
rus, praneša, kad Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinis P. 
Anilionis neleido įdėti į 1984 
m. katalikų kalendorių - ži
nyną eilėraštį, parašytą 
kunigo neakivaizdininko Jo
no Matulionio.

Jonas Kąstytis Matulionis 
pirmą kartą buvo suimtas 
1976 m., dar jam nebaigus 
neakivaizdinės seminarijos. 
Jis buvo įkalintas devy n - 
riems mėnesiams už Kroni
kos veiklą.

Kratos ir tardymai tęsėsi, 
ypač jam baigus slaptą 
seminariją. 1983 m. spalio 11 
d. į Vilniaus saugumą 
pakartotinai tardymui buvo 
iškviestas kun. Jonas Matu
lionis (rugp. 8 d. kviestas - 
nenuvyko). Tardytoją Li- 
niauską domino klausimai 
liečią kun. Sigitą Tamkevi- 
čių.

Keturių valandų tardyme 
saugumietis Liniauskas 
Earodė kun. J. Matulioniui 

KB Kronikos Nr. 52, 
klausdamas, kaip į jį pateko 
jo pareiškimas, rašytas LKP 
CK sekretoriui Petrui Griš

kevičiui. Jis kaltino tardo
mąjį, kad būk tai pareiškime 
įžeidinėjęs tarybinius dar
buotojus. Matulionis primi
nė, kad ne jis juos įžeidžia, o 
jie jį įžeidžia savo paskai
tose, kur jį vadina apsi
šaukėliu, netikru, be šventi
mų kunigu, o Vilniaus sau
gumiečiai, tardydami jo 
pažįstamą, pavadino 
antitarybininku ir ’’svolo- 
čium”. Kun. J. Matulioniui 
atsisakius pasirašyti po 
protokolu, tardytojas supy
kęs pareiškė, jog tokie 
nepasirašiusieji sėdi 
saugumo rūsiuose. Matulio
nis nekaltai paklausė ar 
būtų galima pasimatyt .i su 
klebono kun. S. Tamkevi- 
čium, kuris tuo metu ten 
sėdėjo, laukdamas teismo. 
Tardytojas Liniauskas atsa
kė: ’’Pasimatysi lageryje”.

Kai Kybartų parapijoj 
kun. Jonas Kastytis Matu
lionis pradėjo eiti vikaro pa
reigas, klebonas kun. Tam- 
kevičius buvo RRT įgalioti
nio P. Anilionio įspėtas ’’ne
leisti tenkinti tikinčiųjų 
religinių poreikių asmeniui, 
pasivadinusiam kunigu, ne
turinčiam registracijos pa

žymėjimo”.
Po Tamkevičiaus arešto, 

1983 m. birželio 6 d. vikaras 
kun. Matulionis, išsiuntė 
pareiškimą Lietuvos proku
rorui, kuriame rašė: ’’Visa 
Lietuva kun. Sigitą Tamke- 
vičių žino kaip labai gerą, 
pavyzdingą ir nuoširdi! 
kunigą.... Niekuomet negir
dėjau, kad kun. S. Tamkevi- 
čius būtų užsiiminėjęs tuo, 
kuo kaltinamas - antitarybi
ne agitacija ir propaganda... 
Jo pagrindinis tikslas ir 
rūpestis - tikinčiojo reika
lai. Kas užstos tikintįjį, kai 
jis diskriminuojamas, jei ne 
kunigas?!... Todėl protes
tuoju prieš kun. S. Tamke
vičiaus suėmimą... Jeigu 
nuspręsta su juo susidoroti 
ir nuteisti, tai prašau įkaitu 
leisti man už kun. S. Tam- 
kevičių atlikti tą bausmę...

Matulionis, gyvenąs 
Vilniuje, prieš areštą, dar 
kartą pasireiškė pasirašy
damas š.m. rugpjūčio - rug
sėjo mėn. Vilniaus arkivys
kupijos kunigų sveikinimą 
J.E. vyskupui J. Steponavi
čiui jo vyskupystės 29 metų 
sukakties proga.

-LIC-
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TIEMS, KURIE DAR LIKĘ
Tryliktosios Lietuvių dienos Can- 

berroje buvo pasisekusios visais at
žvilgiais - pasisekusi buvo ir meno 
paroda. Dėl jos pasisekimo turime 
būti dėkingi Audronei Stepanienei, 
kuri kažkokiu magišku būdu pajėgė 
■'atkasti ir sutraukti iki šiol nežino
mus jaunus lietuvius menininkus iš 
tolimų pasviečių - Hobarto ir net Pa
ryžiaus. Parodai skirtos patalpos 
irgi pakėlė parodos lygi, ypač apati
nioji salė, sukonstruota daugiau
sia iš stiklo, pro kurį matėsi skonin
gas architektūrinis žemėvaizdis su 
trykštančiu fontanu. Plieninių vielų 
gražios pynės laikė pastovus nuo lu
bų iki grindų ir vienų reizginys yra 
savyje užbaigtas kūrinys, prie kurio 
beveik nieko daugiau ir nebereikia 
pridėti.

Paroda praėjo jaunimo ženkle. 
Gal mene ir buvo ryškiausiai paste
bima jaunimo pergalė, tiek skaičiu
mi tiek ir kūrybine galia. Iki šiolei 
visose Lietuvių Dienų parodose do
minavo tapyba, betgi šį kartą, pirmą 
kartą, skulptūra.

Linas Vaičiulevičius, iš Hobarto, 
kaip perkūnu trenkė į žiūrovus savo 
galingais, įtakingais darbais. ’’Žmo
gus vardu Simas” - aliuzija į Simo 
Kudirkos pergyvenimus. Tai didelė 
bronzos ir dažytos geležies skulptū
ra, stipria forma ir sukaupta emo
cine jėga paliekanti neišdildomą 
kankinio įspūdį. Kompaktiškai su
spaustos kūno dalys iššaukia psi

chologinę įtampą. Keliomis vertika
liomis ir įstrižomis briaunomis iš
gauta veido išraiška byloja apie 
kankintą bet kupiną pasiryžimo bū
seną, o kūrinio rupus paviršius tik 
pabrėžia šį dvasinį stovį. Visos for
malinės priemonės yra sujungtos į 
vienetą ištvermingumo ir susikau
pimo manifestui išreikšti. Antras 
Vaičiulevičiaus kūrinys - ’"Tiems, 
kurie dar likę”. Tai mišrios techni
kos skulptūra, susidedanti iš medi
nės struktūros primenančios kartu
ves, nuo kurios ant spygliuotų vielų 
kabo dvi didžiulės bronzinės rankos. 
Visos kartuvės ištisai išraižytos žo
džių skiemenimis: kovo., ugn... 
kalan... žemė... Lietu... Nežiūrint 
stipraus politinio ir humanistinio 
akcento, ši skulptūra yra santūri ir 
blaivi, taupi savyje ir keliomis kuk
liomis priemonėmis išsakanti tomų 
tomus. Trečiasis darbas pavadintas 
”618263 Perskaja Oblost”. Septynių 
bronzinių figūrų grupė, gal kiek pri
menanti Rodeną, reprezentavo kon
centracijos stovyklos įnamius, kur 
kiekvienas pasmerktasis priima 
savo likimą savaip.

Faustas Sadauskas, iš Melbourne,, 
šį kartą parodė tik vieną didelių di
mensijų ’’Medžio skulptūrą”. Sa
dauskas yra simbolistas, kurį ka
muoja žmogaus prasmės klausimai. 
Ankstyvesni jo darbai buvo sudė
tingos masės ir erdvės kombinaci
jos, nešančios nemažiau komplikuotą

Lino Vaičiulevičiaus
’’Žmogus vardu Simas”

simbolių krūvį. Tačiau šiais metais 
’’Medžio skulptūroje” Sadauskas yra 
ypatingai kompaktiškas. Visas didy
sis skritulys, simbolizuojantis žemę, 
visatą, - neatlaidžiai iškaltas liepsnų 
- gyvenimo posūkių ir lūžių simbo
liais ir yra tampriai sujungtas su ki
tomis simboliškomis konfigūracijo
mis. Sadauskas yra pamilęs medį, jį 
jaučia, ir turi, tarytum, su juo savitą 

dialogą, kurio pasėkoje jis išreiškia 
savo gyvenimo požiūrį su didele 
jėga, nors tuo pačiu metu moka 
įjungti daug subtilumo ir harmoni
jos.

Ieva Pocienė, iš Adelaidės, įstatė 
du skulptūros darbus. ’’Žmogus - 
taikinys” - labai įtaigus skulptūrinis 
pareiškimas, reikalaujantis teisės 
gyventi. Forma drąsi, kaip drąsi yra 
ir idėjos koncepcija. Jos ’’Apmąsty
mas” - introspektyvinė figūra, be 
jokių kategoriškų deklaracijų. Jos 
sunki masė sušvelninta apvaliomis 
formomis, pakartotinai pabrėžia vi
dinį susikaupimą.

Antanas Mončys, iš Paryžiaus, 
prisiuntė įvairaus žanro skulptūri
nių dirbinių. Jo dvi dekoratyvinės 
lėkštės - medaliai - ’’Besiilsinti mo
teris I” ir ’’Besiilsinti moteris II” 
yra kompoziciškai išmąstyti ir meis
triškai atlikti darbai. Jų lengvas ba
reljefinis profilis, lenktų linijų pakar
tojimuose, harmonizuojasi su pačia 
moters idėja. Tačiau gal drąsesnė už 
visus darbus , alebastrinė figūrė
lė ’’Vaidilutė” žavi savo paprastume 
ir formų grakštume. Didžioji medžio 
skulptūra "Daigas” tarytum prašėsi 
sunkią formą atjauninti, perkeisti į 
besikalantį besisk leidžiantį liauną 
diegą.

Skulptūros darbai šioje parodoje 
buvo tokie stiprūs ir užsiangažavę, 
kad užstelbė tapybą, grafiką, kera
miką ir tautodailę, pastumdami juos 
visus į visai kitą plotmę.

Bus daugiau

Genovaitė Kazokienė

SUVAŽIAVO RAMOVĖNAI
Australijos Lietuvių dienų proga, 

vietinio skyriaus valdybos sukviestas, 
Canberr'oje 1984 m. gruodžio 31 d. 
įvyko L.K.V. S-gos "Ramovė" Aus 
tralijos skyrių atstovų suvažiavimas.

Australijos Karo Muziejaus vado
vybei leidus, suvažiavimas prasidėję 
8.30 vai. ryte vainikų padėjimu prie 
Australijos Nežinomo kareivio pa 
minklo Karo Muziejuje. Prie vainikų 
padėjimo iškilmių buvo leista dalyvau
ti tik dviems ramovėvų skyrių 
vėliavoms su palydovais - Melbourn'c 
ir Sydney, nors čia buvo ir Adelaid'ės 
skyriaus vėliava.

"Ramovės" skyrių atstovų suvažia
vimo vardu, vainiką padėjo Vytautas 
Salkūnas - s-gos garbės narys, jam 
asistavo Vyt. Vosylius, Adelaidės 
skyriaus pirmininkas ir Ant. Skirka - 
Sydney skyriaus pirmininkas. Po jų 
vainiką padėjo ALB Krašto tarybos 
pirm. prof. A. Kabaila, padedant PLB 
pirm. Vyt. Kamantuiir ALB Krašto v 
bos pirm. Vyt. Bukevičiui.

Padėjus vainikus atatinką maldą 
sukalbėjo prel. P. Butkus. Po maldos, 
grojant muziejaus trimičiui. Ramovės 
vėliavos buvo atatinkamai palenktos 
prieš paminklą jo pagerbimui. Šiose 
iškimėse dalyvavo nemaža ramovėnų. 
bendruomenės veikėjų, svečių iš 
užjūrių ir šiaip publikos. Vainike 
padėjimo ceremonijoms vadovavo 
"Ramovės" Canberr'os skyriaus pir
mininkas J. Kovalskis.

Sugrįžus iš Karo Muziejaus, suva
žiavimas vyko Lyneham pradžios 
mokyklos salėje, papuoštoje mūši 
tautine trispalve ir Australijos vėlia
vomis. Dešinėje salės sienoje buvc 
iškabinta Lietuvos kariuomenės vaiz
dų parodėlė. Čia dar Lietuvoje 
darytomis nuotraukomis, bei laikraš
čių iškarpomis, buvo parodyta įvairios 
mūsų kariuomenės dalys, ginklų rū
šys, ginklai, kariuomenės vadovybė ir 
šiaip aukštesnieji karininkai.

Suvažiavimą trumpu žodžiu atidarė 
Canberr'os skyriaus pirmininkas J. 
Kovalskis, pakviesdamas į Garbės 
Prezidiumą: Vyt. Vosylių - Adelaidės 
skyriaus pirmininką, Vyt. Šalkūną - S- 

gos Garbės narį, Vyt. Jokūbaitį 
VLIK O vicepirmininką ir prelatą P. 
Butkų. Visiems pritariant ranku 
plojimu, suvažiavimo prezidiumo pir
mininku buvo pakviestas Sydney 
skyriaus pirm. Ant. Skirka ir sekreto
riumi Pr. Nagys. Taip pat jau iš anksti 
buvo sudaryta, sveikinimų ir rezoliu - 
cijų komisija: St. Ratas Rataiskisir J 
Šimkus, abu iš vietinio Canberr’os 
skyriaus.

Vykdydamas nustatytą darbotvarkę 
pirmininkaujantis iškvietė prel. P. 
Butkų sukalbėti invokaciją. Maldos 
žodžiai ir mintys, buvo pritaikytos šiai 
suvažiavimo progai.

Dalis RAMOVĖS suvažiavimo dalyvių

Pirmininkaujančiam perskaičius 
raštu gautus suvažiavimui sveikinimus 
iš "Ramovės" centro valdybos pirmi
ninko A. Jonaičio ir Perth'o buv. 
skyriaus pirm. J. Jaudegio. Žodžiu 
sveikino Vyt. Jokūbaitis, VLIKO 
pirmininko ir savo vardu, pabrėžda
mas, kad VLIK AS labai vertina buv. 
karių - ramovėnų tikslus ir siekimus, 
nes toki patys yra ir VLIKO tikslai. J. 
Garbenis sveikino "Ramovės” Či
kagos skyriaus vardu.

Pirmininkaujantis padėkojęs už 
sveikinimus, paskaitai pakvietė p. 
Ceičį. Prelegentas savo paskaitoje 
išsamiai nušvietė JAV laikyseną 
politikoje nuo pirmojo Pasaulinio karo 

iki šių laikų. Paskaita buvo gerai 
paruošta, kondensuota ir įdomi.

Po paskaitos sekė skyrių atstovų 
pranešimai. Raštu pranešimus pada
rė Adelaid’ės. Melbourn'o ir Sydney 
skyrių pirmininkai ar atstovai, o 
žodžiu. Canberr'os atstovas St. Ra
tas • Rataiskis. Jo pranešimu, skyrius 
turi 14 narių. Visi nariai, paskutinius 
du metus buvo įjungti į darbus suruošti 
šias Lietuvių dienas. Skyriaus veiklai, 
reikalui esant, finansinė parama yra 
gaunama iš Lietuvių klubo vaidybos.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad nežiū 
rint į daugelio mūsų labai jau 
sulapojusią "jaunystę", skyriai dar 
gyvai ir gana stipriai veikia. Adelaid’
ės skyrius per paskutinius du metus 
turėjo apie 7000 doi. apyvartos, o

Melbourn'o valdybos kasoje yra (su 
mirusių ramovėnų testamentiniais pa
likimais) 17.000 dolerių. Pinigai yra 
laikomi banke ir skyrius naudojasi iš 
banko gaunamais procentais. Visuose 
skyriuose netik yra rengiamos Lietu
vos kariuomenės atkūrimo šventės, 
Dariaus ir Girėno ir Birželio 13-14 d. 
tragiškų išvežimų minėjimai, bet 
suruošiama ir šiaip pasilinksminimai, 
kurie skyriams duoda nemaža pajamų.

Pasibaigus pranešimams, kilo dis
kusijos. Buvo pareikšta nuomonių, kad 
ramovėnai permažai dalyvauja politi
niame gyvenime, permažai remia 
Lietuvių fondą ir Tautos fondą, 
nekreipia dėmesio į vietinius australų 

laikraščius, kur daugmas straipsnių 
yra mums nepalankūs. Atsakydamas 
VLIKO vicepirm. V. Jokūbaitis par- 
reiškė, kad ruošimas tokių paskaitų 
kaip kad šiandien girdėta, priklausy
mas vietinio krašto politinėms parti 
joms ir yra politinis darbas. Pirminin
kaujantis pasisakė, kad Lietuvos 
kariuomenės paskirtis nebuvo politi
nė. to tradiciniai turėtume laikytis ir 
mes. buvusieji kariai - ramovėnai. 
Rūpintis politika yra sudaryti tam 
patyrusių žmonių komitetai ir organi
zacijos. kurias mums reikia remti. Kas 
link spaudos reikalo, reikia pasakyti, 
kad senieji rašantieji į spaudą 
žurnalistai net iki šio laiko nėra tiek 
stiprūs anglų kalboje, kad galėtų 
laisvai rašyti ir atsakyti.

Vyt. Šalkūno pareiškimu, politinė
je veikloje turėtų dalyvauti ne visas 
skyrius (nes tuomet yra nereikalingų 
ginčų ir nesklandumų), bet savo 
iniciatyva pavieniai asmenys ir tas yra 
patartina. Skyriams reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti į pavergtos Lietuvos 
sąžinės kalinius. Tam reikalui jis yra 
Melbourn'e įsteigęs specialų komitetą 
ir per šį komitetą yra jau surinkta 
1500 dol. iš kurių 1300 dol. jau 
panaudota šaipai.

Užbaigus diskusijas, pirmininkau
jantis perskaitė Sveikinimų ir rezoliu
cijų komisijos paruoštus sveikinimų 
projektus: VLIKO valdybos pirminin
kui, Pasaulio lietuvių b-nės valdybai. 
LK VS ’Ramovės" centro v-bos pirmi 
ninkui ir Australijos lietuvių b-nės 
krašto valdybai. Sveikinimai suvažia
vimo dalyvių buvo priimti ilgu plojimu.

Kadangi po dviejų metų Lietuvių , 
dienos bus ruošiamos Sydney'juje, 
vadovaujantis Australijos "Ramovės" 
skyrius yra Sydney skyrius. Suvažiavi
me dalyvavo apie 40 asmenų, atstovų 
ir svečių.

Pabaigoje suvažiavimo pirmininkas 
A. Skirka padėkojo šio. suvažiavimo 
šeimininkams už įdėtas pastangas, 
darbą ir ryžtą organizuojant šį '
suvažiavimą, o taip pat ir suvažiavimo 
dalyviams, ypač atvykusioms iš tolimų 
krašto vietų ir net užjūrių, nepabijo
jusiems nemažo kelionės vargo. Suva
žiavimas buvo užbaigtas Tautos 
Himnu. J.A.S.
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Aviacijos pionierius
PRASKRIDĘS PO ŽALIUOJU 

TILTU
Įdomiai ir prasmingai susiklostė 

Jono Mikėno gyvenimas. Nuo pat 
jaunystės jis puoselėjo svajonę tapti 
aviatorium bei dailininku, užvertęs

Dr. Rita Barkutė

galvą žiūrėdavo į pirmuosius tėviš
kės padangėje pasirodžiusius lėktu
vus, gražiai piešė paveikslus, me
niškai drožinėjo medi ir minkė molį. 
Būdamas nepaprastai tvirto būdo, 
atkakliai siekė užsibrėžto tikslo ir jį 
pasiekė. Dvidešimt gražiausių savo 
gyvenimo metų Jonas Mikėnas 
paskyrė aviacijai. Jis buvo smar
kaus aviacijos technikos tobulėjimo 
laikotarpio liudytojas. Artimais 
draugystės ryšiais susijęs su gar
siais lietuvių aviatoriais J. Dobkevi
čium, S. Darium, A. Gustaičiu, ki
tais, ir pats daug prisidėjo prie 
aviacijos pažangos, autoriteto tvir
tinimo.

J. Mikėnas pirmasis ore išbandė 
beveik visus lietuviškosios kon
strukcijos lėktuvus, rūpestingai 
auklėjo jaunesniąją lietuvių lakūnų 
bei aviacijos technikų kartą. Ilgą 
laiką jis visuomeniniais pagrindais 
ėjo Lietuvos aeroklubo skraidymų 
instruktoriaus pareigas ir išlydėjo į 
žydruosius debesų vieškelius pir
muosius mūsų sporto lakūnus. J. 
Mikėnas bendravo su daugeliu pa
saulinės aviacijos pionierių bei šlo
vės viršūnių pasiekusių aviatorių, 
kuriuos pažino aviacijos technikos 
pirkimo reikalais lankydamasis 
įvairiose Europos šalyse. Prieš pus
šimtį metų jis dalyvavo oro kelionė
je aplink Europą, plačiai išgarsinu
sioje lietuvių aviatorių sugebėjimus. 

Buvęs OSI vadovas atsako

Kad ši kelionė buvo sėkminga, daug 
nusipelnė ir J. Mikėnas, kuris 
kruopščiai suplanavo jos maršrutą, 
atliko visus su juo susijusius apskai
čiavimus. Dar ir mūsų laikais sklin
da legendos apie nepaprastai grakš
tų J. Mikėno skraidymo stilių, apie 
jo sudėtingiausias aukštojo pilotažo 
figūras. Ne vienas vyresniosios kar
tos žmogus papasakos, kaip prieš 
šešetą dešimtmečių J. Mikėnas su 
dvisparniu lėktuvu praskrido po 
Kauno Žaliuoju tiltu.

Aviatorius bei dailininkas dar ir 
keleto knygų, tarp jų ’’Aviacijos va
rikliai”, ’’Dailfisios keramikos tech
nologija”, autorius. Tai rodo talen
tingos asmenybės interesų platumą. 
Įdomu, kad J. Mikėnas šalia skrai
dytos meno garsėjo ir kaip puikus 
aviacijos variklių žinovas. Todėl, ir 
jo aviatoriaus praktika praėjo be 
sunkesnių avarijų.

Antra tiek dešimtmečių, kiek avi
acijai, o gal ir daugiau J. Mikėnas 
paskyrė dailei. Jo keramikos kūri
niai puošia daugelio dailės muziejų 
ekspozicijas. Už juos Mikėnui su
teiktas profesoriaus titulas.

Neseniai Kaune, Aviacijos sporto 
muziejuje, įvyko iškilmingos J. Mi
kėno 85-jų metinių minėjimas, į kurį 
susirinko didelis būrys jo bendra
amžių lakūnų, jaunosios kartos 
aviacijos sportininkų. Jubiliatą nuo
širdžiai pasveikino jo buvę bendra
darbiai aviacijos veteranai J. Sta
naitis, J. Dambrava, J. Čeplaitis, P. 
Mulevičius.

V.J.

1984 m. gruodžio 19 d. Sydney 
universiteto didžioje salėje iškil
mingose ceremonijose mūsų jauna 
tautietė Rita Barkutė gavo Odonto
logijos fakulteto baigimo diplomą su 
laipsniu "Bachelor of Dental 
Surgery”. Tai didelis džiaugsmas ne 
tik pačiai diplomantei bei jos tė
vams, bet yra maloni naujiena ir vi
siems Sydney lietuviams, nes Rita 
yra susipratusi lietuvaitė ir iš pat 
mažens dalyvauja lietuvių jaunimo 
organizacijose ir šiaip lietuviškoje 
veikloje.

Rita Barkutė gimė Sydney. Šalia 
australiškų mokyklų ji 6 metus lan
kė lietuvių parapijos sekmadienio 
mokyklą Lidcomb’e, o po to dar 2 
metus lituanistikos kursus Ash- 
field’e. Rita būdama gabi ir darbšti, 
visur mokėsi gerai. Universitete 
odontologijos kursą baigė be jokių 
kliūčių, o per egzaminus kai kuriuos 
dalykus išlaikė su ’’credit” pažymiu.

Sekdama savo tėvo pėdomis, Rita 
yra aktyvi skautė (jos tėvas Balys 
Barkus šiuo metu yra Lietuvių 
skautų Sąjungos Australijos rajono 
vadas) ir dabar yra vyresnioji skau
tė.

Rita dalyvavo ir lietuvių tautinių 
šokių grupėse: pradžioje ’’Sūkury
je”, o vėliau ’’Gintaro”. Šios šokių 
grupės pasirodo ne tik lietuviams, 
bet atstovauja lietuvius ir svetim
taučių pasirodymuose. Rita mokėsi 
muzikos ir kartais ją matome pasi
rodymuose skambinant pianinu.

Rita Barkutė gerai kalba lietuviš
kai ir kurį laiką buvo etninių grupių 
Sydney radio stoties 2 EA lietuviš
kos valandėlės pranešėja.

Ruošiantis VI Pasaulių lietuvių

jaunimo kongresui Australijoje, Ri
ta yra išrinkta į šio kongreso rengi
mo komitetą atstovauti Sydney’jui. 
Rita yra visų mėgiama, o ypač ji po
puliari jaunimo tarpe.

Rita nuo 1985.1.7 d. dirba naujai 
pastatytoje Westmead ligoninėje, 
Odontologijos skyriuje. Iš 80 šių 
metų diplomantų į šią ligoninę pate
ko tik 11 jaunų dantų gydytojų.

Iš Barkų 4 asmenų šeimos, trys 
nariai yra medicinos darbuotojai: p. 
Barkienė yra medicinos gydytoja 
(Fairfield ligoninės direktorė), vyr. 
d uktė Laima farmaceute ir dabar 
jaun. duktė Rita - dantų gydytoja.

Sveikindami jauną daktarę diplo
mo gavimo proga linkime mielai Ri
tai sėkmės savo profesijoje ir daug 
džiaugsmingų bei saulėtų dienų jos 
ateities gyvenime.

R.V.

BUV£S OSI VADOVAS ATSAKO Į 
’’ELTOS” STRAIPSNIUS LABDARA

Buvęs ypatingų tyrimų įstaigos 
(Office of Special Investigations) 
vadovas Allan A. Ryan, Jr. reagavo 
į ELTOS anglų k. biuleteniuose iš
spausdintus straipsnius: ’’OSI-KGB 
’bendravimas’ ” (gegužės mėn 
ELTA) ir liepos - rugpiūčio mėn. 
ELTOJE tilpusi straipsnį kritikuo
jantį jo pasiūlymą pakviesti Čer
nenką į Normandijos invazijos su
kaktuvių minėjimą.

Savo spalio 17 d. laiške ELTAI, 
Ryan rašo, kad jis nemato jokios 
prasmės atsakyti į advokato Žum- 
bakio laiškus, kuriuose tvirtinama, 
kas OSI ir KGB esą įsivėlę į są
mokslą, Į tokius kaltinimus Ryan jau 
esąs išsamiai atsakęs raštu ir savo 
susitikimuose su pabaltiečių bei 
ukrainiečių bendruomenių atsto
vais.

Ryan tvirtina, jog jis gerai žino, 
jog ”ne visi sovietai” yra rusai ir, jo 
nuomone, Sovietinė tautybių politi
ka, įskaitant ir bandymą surusinti 
pabaltiečius, yra viena svarbiausių 
sovietinių problemų. Jis taip pat 
susipažinęs su Molotovo - Ribben- 
tropo paktu, Katyno žudynėmis, ir 
’’gėdingu” opozicijos traktavimu, 
SSRS-oje. Jis gerbiąs ELTOS skir
tingą nuomonę apie Reagano - Čer
nenkos susitikimą, bet savo straips
nelyje The New York Times skilty
se jis tenorėjęs pasakyti, jog ’’dviejų 
galingiausių pasaulio valstybių va
dai turėtų susitikti ir pradėti tartis, 
kaip sumažinti Rytų - Vakarų įtam
pą”. •

Buvęs OSI vadovas prašo supras
ti, kad jis nesąs sovietinės vyriau

sybės ar jos politikos gynėjas. Ta
čiau jam suteikta ’’atsakomybė tirti 
ir patraukti atsakomybėn nacių karo 
nusikaltėlius” esančius JAV-ėse už
dėjo jam pareigą ieškoti įrodymų 
kur tik pasaulyje jų galima rasti, jei 
tik tai įmanoma padaryti teisingu ir 
patikimu būdu nenukrypstant nuo 
JAV-ių įstatymų ir konstitucijos ga
rantuojamos (teisinės) apsaugos. 
”Aš tebesu įsitikinęs, kad mūsų 
bendradarbiavimas su Sovietų Są
junga nenukrypo nuo šių standar
tų”.

VLIKo įsitikinimu, nėra jokios 
abejonės, kad per 40-tį metų KGB 
galėjo visus buvusius dokumentus 
sufalsifikuoti taip kaip jiems kad 
būtų priimtina. Taip pat, išmirus 
daugumai liudininkų, o gyviesiems 
dar esant Sovietų Sąjungoje neįma
noma liudyti teisingai, nes jiems yra 
KGB įsakyta tokius parodymus jie 
turi duoti. Tas visiškai nesiderina su 
JAV-ių teisine sistema ir todėl ap
kaltintieji žmonės, taip vadinamieji 
’’nacių karo nusikaltėliai” neturi jo
kių galimybių objektyviai apsiginti. 
Buvęs OSI vadovas Ryanas ir visi su 
ta įstaiga dirbantieji naudojasi So
vietų Sąjungos pristatytais doku
mentais. N&JAV Valstybės Depar
tamentas yra išleidęs keletą biule
tenių pabrėždamas kaip Sovietų Są
junga falsifikuoja dokumentus. To
dėl yra absurdas klausyti pono Ryan 
ir kitų OSI dirbančiųjų pareiškimus, 
kad iš Sovietų Sąjungos ateinantys 
dokumentai yra teisėti ir švarūs. Tą 
gali priimti tik tie, kurie nepažįsta 
komunizmo ir jo metodų.

Su naujaisiais 1985-siais metais 
mielosios ir mielieji ’’Labdaros” 
draugijos bičiuliai!

Pergyvename sunkias dienas - 
užėjo neįprasti šalčiai, žmonija dre
binama sunaikinimu. Džiugu, kad 
išbarstyti po platųjį pasaulį lietu
viai, rūpinasi glausti savo eiles ir’ 
laikytis arčiau vieni kitų. Paruošia
mi pasaulinio masto parengimai, 
kongresai, susitikimai.

’’Labdaros” draugija savo nedide
lėmis pajėgomis dalyvauja lietuvių 
išeivijos gyvenime, padėdama jau
nimui kilti aukščiau. Praeitais me
tais, Vokietijos bendruomenei ir 
Vasario 16 gimnazijai susidarius 
daug rūpesčių dėl ištikusio gaisro, 
’’Labdaros” draugija kiek galėjo 
prisidėjo prie padėties palengvini
mo. ,

Draugiją šalia Vokietijos lietuvių, 
remia ir užsienio lietuviai. Paminė
tina pastovi parama rūbų siuntomis 
Lenkijos lietuvių moksleivijai, gau
nama iš K.L.B. Hamiltono Šalpos 
Fondo skyriaus. Pagal "Labdaros” 
adresus, gaunami tam tikslui čekiai 
iš kredito institucijų Toronto "Para
mos” ir Hamiltono "Talkos”. Net to
limosios Australijos Socialinės 
globos moterų Draugija Melbourne 
gauna adresų iš ’’Labdaros” rūbams 
siųsti.

Studijų kolegai
A.A.

POVILUI PROTUI
iškeliavus į amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškiame p. Cecilijai 
Protienei, sūnui Kęstučiui, dukrelei Birutei ir jų šeimoms ir kartu 
liūdime

Jonas Milla ir šeima

A.A.
JULIJAI LYNIKIENEI

mirus, Tautos Fondui atst. Melbourne pirm. Kęstutį Lyniką ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Tautos Fondo atst. nariai

Tai Draugija dalį savo pajamų gali 
nukreipti moksleivijai paremti Bra
zilijoje ir Lenkijoje.

Mokslus baigę ir įsikūrę kartais 
prisimena rėmėjus. Mokytoja, bai
gusi universitetą, rašo: ’’Dirbu mo
kykloje. Iš viso labai mėgstu darbą 
su jaunimu. Tai tik Jūsų geros šir
dies dėka, brangieji tautiečiai, įsigi
jau profesiją. Visą gyvenimą būsiu 
Jums už tai dėkinga”.

1984 metais piniginių pajamų 
gauta viso DM 17.409,08, tiek pat 
padaryta išlaidų.

Šia proga noriu palinkėti sveika
tos sustiprėjimo ligoniams meninin
kui Stasiui Motuzui ir majorui Pet
rui Gudeliui, pastoviems ir dosniems 
Suvalkų trikampio moksleivijos rė
mėjams.

Šiuos metus pradedant, Draugija 
pasiruošusi platesnei veiklai, ir nuo
širdžiai prašo jus jos veiklą paremti.

’’Labdaros” Draugijos valdybos 
vardu

J. Glemža 
pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Conventrain 
33,7260 Calw. Hirsau. Banko konto: 
’’Labdara” e. V. Landesgirokasse 
Stuttgart 1 Nr. 1185168 BLZ 
60050101

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės Valdybos nariui Albinui Giniūnui ir 
jo šeimai, jo mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba
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VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
LAIŠKAS IŠ VASARIO 16

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS

Mieli tautiečiai, mokslo metų pra
džioje mes kreipėmės į Jus, prašy
dami padėti atkurti gaisro nunioko
tą biblioteką. Tikėjome, kad padėsi
te, tačiau Jūsų pagalbos gausumas 
pranoko visokias mūsų viltis. Neil
gai trukus po straipsnio išspausdi
nimo, į gimnaziją ėmė plaukti siun
tiniai, palydimi nuoširdžių laiškų, 
kuriuose justi Jūsų susirūpinimas 
mūsų padėtimi.

Dėkojame Jums, mieli tautiečiai, 
iš visos širdies. Šiandien jau yra aiš
ku, kad gimnazijos biblioteka atsi
gaus, ir gal net taps turtingesnė ne
gu buvo prieš gaisrą. O tai vis Jūsų 
dėka. Su Jūsų parama čia auga 
didelis Vakarų Europos lietuvių 
centras, kuris bus svetingas pasau
lyje išsibarsčiusiems lietuviams. O 
Jūsų vaikams ir vaikaičiams čia bus 

sala, kurioje ilgesnį laiką jie galės 
pagyventi lietuviškoje aplinkoje. 
Netoli tas laikas, kai turėsime naują 
berniukų bendrabutį ir atremontuo
tą pilį. Neliks vietos stokos proble
mų. Pilyje, greta Kultūros Instituto 
patalpų ir lietuvių tautodailės mu
ziejaus, įskurs gimnazijos orkestras, 
o gimnazijos biblioteka gaus irgi 
Mideles, erdvias patalpas. Šiuo metu 
bibliotekoje ankšta. Knygų lentynos 
siekia lubas, ir, norint pasiimti rei
kiamą knygą, tenka naudotis staty
binėmis kopėčiomis. Knygų gauna
me daug ir įvairių. Apytikriai pa
skaičiavus, gauta netoli pusantro 
tūkstančio knygų. Siunčia pavieniai 
lietuviai, organizacijos, leidyklos. 
Literatūra įvairi: grožinė, religinė, 
visuomeninė, politinė ir t.t. Džiau
giamės kiekvienu leidiniu. Gavome 
vertingų meno, istorinių albumų, 
žemėlapių, gavome net plokštelių. 
Naujose patalpose įkursime fono
teką, kur mokiniai laisvalaikiu galės 
pasiklausyti lietuviškos ir kitokios 
muzikos. Kai kurie tautiečiai sugal
vojo į siuntinius įdėti šviežių laik
raščių. Šitai mus irgi pradžiugino, 
nes laikraščiai pas mus ateiti vėluoja 
net po porą mėnesių, o su siuntiniais 
atėjo per tris savaites. AČIŪ už su
manumą.

Stengėmės kiekvienam tautiečiui 
pranešti apie gautą siuntinį. Jei 
kartais neįskaitę blogai užrašėme 
adresą ir laiškas Jūsų nepasiekė, 
prašome nepykti. Pora knygų atėjo 
be jokio atgalinio adreso, pvz., V. 

Rimkaus Lietuvių sukilimas Vilniu
je. Jums, kurie šias knygas atsiun
tėte, taip pat nuoširdžiai dėkojame.

Daugiausia knygų gavome iš JA 
Valstybių. Bet namažai atėjo ir iš 
Didžios Britanijos bei V. Vokietijos. 
Vakar gavome siuntinį iš Šveicari
jos, o prieš porą savaičių atėjo pir
mieji du siuntiniai net iš tolimos 
Australijos. Nors ir plačiai esame 
pasibarstę po pasaulį, vis dėlto 
likome sveika šeima, jautri kiekvie
nam savo nariui.

Buvome numatę pranešti, kokių 
knygų mums dar trūksta, tačiau di
delė dalis jų dar neišsiųsta iš Ame
rikos, tad nežinome, kas jau yra su
rinkta, neturime K. Almeno Saujos 
skatikų, K. Binkio Atžalyno, reikėtų 
dar poros egzempliorių V. Alanto 
Tarp dviejų gyvenimų, J. Gliaudos 
šikšnosparnių sosto, Spalio romanų 
ir kt. Neįmanoma suminėti visko ‘ • 
smulkiai

Tuo tarpu tiek žinių iš mūsų 
bibliotekos. Šiuo metu gimnazijoje 
junti paskutinių dienų prieš Kalėdų 
eglutę įkarštis. Visi ruošiasi, repe
tuoja. Bent iki šiol kasmet šį vakarą 
giliai kiekvienas išgyvendavo. Net 
patys išdykusiausieji susikaupdavo, 
surimtėdavo. Dalin&is plotkele, 
dažnai girdėjosi susijaudinimo pri
slopinti balsai. Šiemet vėl ruošiamas 
kalėdinis vaidinimas, mokyt. Palti- 
nas ruošia vakaro muzikinę kompo
ziciją. Tarp kitko, jo vadovaujami 
gimnazijos dainininkai prisidėjo prie 
naujai kun. Senkaus leidžiamos 
plokštelės, įgiedoję jon kartu su so
liste Nele Paltiniene keturias gies
mes. Tikimės, kad ir Kūčių vakarą 
jie gražiai pasirodys.

Ne už kalnų ir pavasaris su kapi
taliniais darbais mūsų žalioje terito
rijoje. Išardys mūsų gražias pievas, 
kurias dabar jau matuoja, porą metų 
bus purvina ir negražu. Užtai vėliau 
turėsime visa, kas rimtam lietuvių 
centrui reikalinga. Nuotaiką gadina 
lėšų trūkumas. Prie tų trijų V. Vo
kietijos dovanotų milijonų reikės ir 
mums nemažą sumą pridėti. 0 čia 
mūsų, lietuvių, palyginus su kitomis 
lietuvių kolonijomis, yra labai maža.

Mieli tautiečiai, dėkojame nuošir
džiausiai už pagalbą. Stengsisės Jū
sų neapvilti. Šv. Kalėdų sulaukus, 
leiskite pasveikinti Jus ir palinkėti 
gražių švenčių bei laimingų ateinan
čių metų.

Bronė Lipšienė

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine. 
(TAUTOS FONDAS)

KALBA TAUTOS FONDO 
PIRMININKAS 

JUOZAS GIEDRAITIS

Pirmiausia leiskite pasidžiaugti 
Australijos lietuvių susitvarkymu ir 
dideliu nuoširdumu. Mes čia pasiju
tome, kaip namie.

Tautos fondas, angliškai Lithua
nian National Foundation Ine., yra 
ne pelno siekianti organizacija įre
gistruota New York valstijoje, savo 
uždavinius vykdytanti viso pasaulio 
lietuvių išveivijoje.

Tautos fondas telkia lėšas kovai 
už Lietuvos valstybinę, tautinę ir 
kultūrinę laisvę. Užsibrėžtiems 
tikslams siekt T.F. glaudžiai bend
radarbiauja su Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete (VLIKU), 
telkdamas lėšas VLIKO — ELTA 
informacijos biuro išlaikymui Wa
shington, D.C., USA. Leidžia ELTA 
informacinius biulępius 7 kalbomis. 
Dalinai finansuoja transliacijas į 
Lietuvą per Vatikano ir Romos 
valstybinę radio stotį, leidžia kny
gas ir kitą informaciją apie okupuotą 
Lietuvą ir jos okupantų užmačias.

T.F. telkia lėšas šiems tikslams 
per savo Atstovybes ir įgaliotinius 
Amerikoje, Anglijoje, Australijoje, 
Kanadoje ir kitur.

Australijoje veikia dvi atstovybės 
su įgaliotinių tinklu. Sydne’jaus 
Atstovybę sudaro: pirm. prel. P. 
ButkusMBE, vicepirm. dr. B. Vingi
lis, sekr. A. Giniūnas, ižd. A. Kra- 
milius ir nariai - Nijolė Vaičiurgytė, 
Vytautas Patašius ir Jonas Čer
niauskas. Sydney’jaus atstovybė 
turi savo įgaliotinius: Adelaid’ėje 
Juozą Stepaną ir Viktoriją Vitkū- 
nienę, 1984 metų viduryje į talką 
atėjo dr. V. Bardauskaitė. Perth’e 
Viktoras Skrolys, Brisbanė’je A. 
Musteikis ir Klemensas Stankūnas, 
Newcastle Benediktas Liūgą, Tas- 
manijoje Juozas Paškevičius ir Can- 
berr’oje Antanas Švedas.

> Melbourn’o T.F. atstovybę šiuo 
metu sudaro pirm. inž. Kęstutis Ly- 
nikas, vicepirm. Viltė Araitė, sekr. 
VI. Bosikis, ižd. A. Bajoras ir narys 
V. Žiogas. Melbourn’o T.F. Atsto
vybė Geelonge turi įgaliotinį V. 
Stuikevičių ir įgaliotinius La Trobe 
ir Sale seniūnijoje. Melbourn’e taip 
pat savistoviai veikia T.F. rėmėjų 
būrelis susidedantis iš pirm. F. Ro
čiaus, o jam talkininkauja A. Ročius, 
V. Žiogas, L. Prašmutas, B. Pad- 
gurskienė, V. Žiogienė, M. Žiogienė 
ir jų šeimos.

Įgaliotinių tinklas plečiamas. 
Įskaitant USA, Kanadą, Australiją, 
Angliją ir kitur, T.F. darbuotojų 
skaičius prašoka 120 asmenų. Tai 
garbingi ir visuomenėje turį pasiti
kėjimą asmenys, kurie užtikrina 
VLIKUI paramą reikalingą Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Vien nėr Romos valst. ir Vatikano 
radio stotis transliacijos į Lietuvą 
siekia iki 2000 valandų, kas kainuotų 
per metus keletą milijonų dolerių. 
Šias išlaidas dengia Vatikano ir Ro
mos radio stotys. T.F. tenka apmo
kėti tik politinių žinių redaktorių ir 
pranešėjų algas.
Septyniomis kalbomis leidžiami 
ELTA biuleteniai siekia 80 tūkstan
čių egzempliorių ir juos gauna be
veik viso pasaulio bibliotekos, spau
da, parlamentų nariai, vyriausybės 
ir konsulatai. Pagal reikalą spausdi
nami specialūs leidiniai ar biulete
niai.

ELTA biuleteniai svetimomis 
kalbomis yra turinio atatinkančio tų 

valstybių dvasiai. Italų kalba reda
guoja prel. V. Mincevičius, red. K. 
Baronas. Anglišką ir lietuvišką laidą 
redaguoja rašytojas prof. A. Lands
bergis. Ispanų ir portugalų kalbomis 
šie biuleteniai redaguojami Pietų 
Amerikoje. ELTŲ leidimas kainuoja 
virš $ 50 tūkstančių dolerių. Tai 
laiškai, kurie ir rusiškos propagan
dos uolą pamažu pragriaužia.

T. Fondas telkia lėšas ne tik eina
miems reikalams. Yra įsteigtas Lie
tuvos laisvės iždas. Visi testamenti
niai palikimai ir kitos aukos pagal 
pageidavimą yra dedamos į 
Lietuvos laisvės iždo sąskaitą ir tik 
nuošimčiai naudojami Lietuvos by
lai. Prie L.L. Iždo dar yra ir Lietu
vos atstatymo fondas (Restoration 
Fund), kuris galės būti panaudotas 
Lietuvai atsistatant.

Lietuvos laisvės iždo idėja susi
laukė gražaus pritarimo ir atgarsio 
lietuvių širdyse. Lietuvos laisvės iž
de 1984.XII.1 jau buvo $ 241.632 ir 
bendroms išlaidoms $ 154.341. Viso 
$ 395.973. Tikimės 1984 metus už
baigti su $ 420.000.

Darykime žygius, kad didėtų tes
tamentų palikimas Tautos Fondui. 
Lietuvos okupantas iš nesudarytų 
ar netvarkingai sudarytų testamen
tų vien iš USA išsiveža apie 7 mili
jonus dolerių. Skirkime bent mažą 
procentą Tautos Fondu ir kitiems 
fondams. Mes išmirsime, mūsų vai
kai nuo to nenukentės, o Tautos 
Fondai išliks Lietuvai. Apie testa
mentų sudarymą jums mielai patars 
T.F. atstovybės bei jų įgaliotiniai.

Darant testamentus yra svarbu 
įrašyti teisingą vardą: Lithuanian 
National Foundation Ine. 345 High
land Blvd. Brooklyn N.Y. 11207 
USA.

Esu giliai dėkingas visiems Aus
tralijos Tautos fondo rėmėjams. 
Dėkoju ALB Krašto v-bos pirm. 
Vytautui Bukevičiui už pakvietimą 
garbės svečiu dalyvauti į Australijų 
lietuvių dienose, kur turėjau progos 
padaryti pranešimą ALB Krašto 
tarybos sesijoje Canberr’pje. Ačiū 
už dovanas ir nuoširdumą T.F.

pirm. Sydney’juj prel. P.
Butkui, MBE, vicepirm. dr. Beniui 
Vingiliui ir ižd. A. Kramiliui. Ypa
tingai ačiū mus priglaudusiems ir 
važinėjusiems Juozui ir Marytei 
Paltanavičiams. Ačiū už suteiktą 
progą padaryti pranešimą Lietuvių 
klube Sydney’juje, po kurio didelis 
Tautos Fondo rėmėjas Juozas Ra
manauskas įteikė $ 500 auką, taip 
pat ačiū už $ 500 auką T. Fondui 
kurią gavau iš T.F. darbuotojų Mel
bourn’e. Džiaugiuosi susitikęs su 
Australijos lietuviais ir gautais iš jų 
patarimais bei sugestijomis.

Dėkoju Sydney’jaus Ethnic radio 
stočiai ir lietuviškos programos 
pranešėjui inž. Vytautui Juškai už 
pasikalbėjimą Tautos Fondo reika
lais.

Dėkoju ALK Federacijai už pa
kvietimą dalyvauti suvažiavime ir 
tarti sveikinimo bei padėkos žodį. 
Nors atvykome su žmona asmeniš
kose atostogose, bet laiką praleido
me maloniai ir naudingai dalyvau
dami Australijos lietuvių dienose 
Canberroj’e. Džiaugiamės Australi
jos lietuvių vieningumu, darbštumu 
ir kultūringumu, bei didelėmis 
aukomis Lietuvos laisvės kovai per 
Tautos Fondą.

Sydnejaus Apylinkės Revizijos Komisijos pirmininkui 
A.A.

POVILUI PROTUI
mirus, gili užuojautą reiškiame jo žmonai Cecilijai, dukrai Birutei, sūnui 
Kęstučiui su šeimomis ir visiems artimiesiems.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Sydnejaus Lietuvių Klubo ilgamečiu! nariui
POVILUI PROTUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia
Sydnejaus Lietuvių Klubo

Valdyba

IKA.-.c. M- A 1QSR1 9« nei K

5



A.A.
J. LYNIKIENĖ
Skausminga Naujų Metų pradžia 

.Melbourne lietuviams - sausio 9-tą 
įdienos rytą, po trumpos, bet negai
lestingos ligos, atsiskyrė nuo mūsų 
Julija LYNIKIENĖ.

Gyvenimo kasdienybių versmėje, 
net napajuntame, kaip netenkame 
artimų draugų, giminių ir nuoširdžių 
tautiečių, kurie kartu su mumis ėjo 
tais pačiais išeivio keliais.

Kartus ir nelengvas Julijai buvo 
šis kelias, nes gerai žinome, kaip 
sunku buvo palikti savo gimtąjį 
kraštą ir kraustytis į nežinią.

Gimė Julija Leipalingio miestely
je, Dzūkijos krašte, giliai susipratu
sių lietuvių Karosų šeimoje. Mokėsi 
Lazdijų gimnazijoje ir vėliau dirbo 
apskrities viršininko įstaigoje sek
retore. 1942-rais metais, vokiečiams 
uždarius Vytauto Didžiojo universi
tetą Kaune, toje pačioje įstaigoje 
pradėjo tarnauti Kęstutis Lynikas, 
kur ir prasidėjo jų pirmoji pažintis. 
Karas ir gyvenimo suirutė išskyrė 
prasidėjusią draugystę ir tik 
1945-tais metais Nuernberge vėl su
sikryžiavo judviejų keliai. Pasibai
gus karui Julija ištekėjo už Kęstučio 
ir, atrodė, kad prasidėjo laimingas ir 
nesibaigiantis gyvenimas Hanau 
mieste. Prasidėjus emigracijai, Ly- 
nikai pasirinko Australiją ir, atvykę 
čia, dvejis metus išbuvo Seymour’e 
ir po to persikėlė į Melbour’ną.

Julija buvo tvirto ir tiesaus būdo. 
Ji nepalūžo sunkiame gyvenimo ke
lyje, bet atviromis akimis žiūrėjo į 
gyvenimą - dirbo, plušo, susilaukė 
sūnaus ir dukrelės, abudu išleido į 
aukštuosius mokslus ir prikalbėjo 
Kęstutį užbaigti universitetą. Susi- 
rasdama kiek laisvo laiko, mėgo 
daug skaityti ir dėjo visas pastangas 
tobulintis įvairiuosiuose kursuose. 
Julija buvo aktyvi Melbourn’o lie
tuvių visuomeniniame gyvenime - 
ilgus metus talkininkavo Melb. liet, 
socialinės moterų globos draugijos 
veikloje, daug pasidarbavo Melb. 
Lietuvių namų įsigijimo reikale, tal
kininkavo Tautos Fondo reikaluose. 
Būdama didelė lietuviškos dainos 
mėgėja, daug metų dainavo Melb. 
Dainos Sambūryje ir savo gyvenimo 
kelio pabaigoje vis ragino Kęstutį 
neatitrūkti nuo Dainos Sambūrio.

Pilna Tobin Brothers koplyčia, 
kurioje kun. Vaseris sukalbėjo ro
žančių, įrodė, kad Julija buvo ne tik 
plačiai žinoma Melb. liet, bendruo
menės tarpe, bet turėjo daug artimų 
draugų ir prietelių, kurie su ašaro
mis akyse, atėjo pasakyti Julijai 
paskutinį su Dievu.

Gal ir jautė Julija, kokios iškil
mingos buvo paskutiniosios, Jai 
skirtos, mišios šv. Jono bažnyčioje, 
kur kun. Dauknys prašė Aukščiau
siojo palaimos Julijai. Parapijos 
choras galingai atgiedojo šv. mišias, 
o Dainos Sambūrio uniformuoti na
riai nuliūdę stovėjo garbės sargybo
je prie karsto.

Taip iškeliavo miela Julija į 
paskutinę savo poilsio vietą - Fawk- 
nerio kapines, kur didžiulė tautiečių 
ir australų minia, kartu su kun. 
Daukniu, pagiedoję ”Marija, 
Marija” apgailestavo, kad taip 
anksti reikėjo Julijai atsisveikinti su 
šiuo žemiškuoju gyvenimu.

LJB.
Mūsų Pastogė Nr. 4.1985.1.28, psl. 6

A.A. POVILAS 
PROTAS

Sausio 21 d. ankstų rytą Sydne- 
jaus lietuvių bendruomenę aplėkė 
liūdna žinia - mirė, jau kuris laikas 
negalavęs, susipratęs lietuvis, akty
vus bendruomenės narys, a.a. Povi
las Protas.

Gimęs 1909 m. birželio 22 d. Plun
gėje, mokėsi Šiauliuose ir Kaune. 
1933 m. baigė Karo Mokyklą. Kaip 
vyr. leitenantas dirbo auto rinktinė
je, rinktinės vado pavaduotoju. Nuo 
1941 m. buvo kooperatyvo vyr. bu
halteriu Utenoje.

1934 m. sukūrė šeimą su Cecilija 
Valančiūnaite, susilaukdami sūnaus 
Kęstučio ir dukros Birutės.

Karo metais pasitraukė į Vokieti
ją, kur vėliau - tremtinių stovyklose 
- mokytojavo lietuvių gimnazijose, 
dėstydamas istoriją, ekonomiką ir 
matematiką.

1949 m. atvyko į Australiją, 
pastoviai įsikurdamas Sydnejuje.

Dar Šiauliuose, bene 1920 m., 
įstojo į skautų ’’Lapinų” draugovę, 
dalyvaudamas keliose stovyklose. 
1926 m., už gyvybės gelbėjimą su 
pavojumi savo gyvybei, apdovano
tas I-mo laipsnio Maltos kryžiumi.

1952-53, steigiantis skautams 
Sydnejuje, buvo lietuvių skautų 
Globos komiteto nariu.

Aktyvų skautavimą atnaujino 
įstodamas į 1956 m. Sydnejuje su
organizuotą Skautų Židinį, kurio su
eigas sąžiningai lankė. Bet jo širdį 
labiausiai traukė lietuviškoji daina, 
kurios meilę paveldėjo iš savo tėvų - 
mokytojų, kurie abu buvo puikūs 
dainininkai. Sydnejaus lietuvių cho
re ’’Daina” - abu su žmona - išdaina
vo virš 30 metų.

Karts nuo karto Povilas šoktelė
davo talkon ir į bendruomeninį lie
tuviškąjį darbą: 1957-58 m. buvo iš
rinktas ALB Krašto kontrolės 
komisijon, 1975-82 dirbo Tautos 
Fondo Atstovybėje, talkino - daly
vaudamas įvairiose pareigose - ALB 
Sydnejaus lietuvių apylinkei.
A.a. Povilo Proto, kaip šviesaus, 

susipratusio žmogaus, pasiges ne tik 
jo šeima ir artimieji, bet ir visa 
Sydnejaus lietuvių bendruomenė.

Ilsėkis ramybėje, Povilai!

B.Ž.

a.a. Povilas Protas

Perth
TAUTOS FONDE

Per Tautos Fondo įgaliotinį Va
karų Australijoje gauta sekančios 
aukos Lietuvių laisvės reikalams:

Perth’o Ramovėnai per V. Skrolį $ 
20.

Po $ 10 J. Petrukėnas, V. Skrolys, 
V. Kasputis.

$ 5 A. Statkus
$ 3 J. Rutkūnas
Viso $ 58. Ačiū aukotojams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney

GERIAUSIA
DIENA

Ketvirtadienis, 1985 sausio 10 d. 
Netoli namai ir pajutau posakį "Vi
sur gerai, bet namuose geriausia”. 
Po dviejų savaičių kelionės nors ir 
įdomu keliauti, noras grįžti namo 
buvo didesnis už norą svečiuotis.

Turiu prisipažinti, kad Lietuvių 
Dienos Canberroje buvo labai sėk
mingos ir įdomios visais atvejais. Po 
to, tėveliai ir aš kaip tikri turistai ir 
be jokių įsipareigojimų važinėjom 
po N.S.W. pietų dalį. Beto, 
aplankėm gimines Melbourne su 
kuriais visada yra smagu.

Grįžti namo laukiau su dideliu ne
kantrumu ir baime, nes apie savaitę 
po Naujų metų Pietų Australijos 
matrikuliacijosi stud sužino apie 
savo pasisekimą ar nelaimę.

Įvažiuojant į mūsų kiemą tuoj 
pastebėjau, kad pašto dėžutė pilna 
ir didžiulis vokas neleido dėžutės 
stogeliui pilnai užsidaryti.

Greitai išlipau iš automobilio, pa
sisiūlydamas atrakinti vartus, bet 
man daugiau rūpėjo ištuštinti pašto 
dėžutę, negu būti paslaugiam. Be 
abejo, tas didžiulis vokas buvo man! 
Visus kitus laiškus (su langeliais, 
turbūt tėveliams sąskaitos) ir laik
raščius padėjau ant stalo, o savo "li
kimą” pasidėjau į savo kambarį.

Tėtė ir Mama vis ragino, kad 
greičiau atidaryčiau voką, bet aš 
paaiškinau, kad reikia pirma atsipa- 
kuoti ir nėra ko skubėti, nes kas pa
rašyta - nepasikeis. Pats negalėjau 
savęs suprasti, kaip aš galiu turėti 
tiek daug kantrybės, nes paprastai 
daug ką ir negerai padarau dėl jos 
stokos. Turbūt žinojau, kad kuo il
giau vokas užlipdytas, tuo ilgiau 
mano ateities stovis toks pats!

Tada, pamažu pradėjau atlipdyti 
.voko kampelį. O gal greitai atplėšti? 
O jeigu suplėšysiu?© gal visai smu- 
kau ir neišlaikiau? Nejaugi dar vie
nus metus reikės dėvėti tą pilką 
uniformą...

Atsargiai atplėšiau voką. Didžiu
lės raidės, visos lygios ir stačios 
pasakė "Year 12 - Certificate of 
Achievement”, o kairėje pažymėji
mo pusėj alfabetine tvarka surašyti 
dalykai (subjects) ir jų įvertinimo 
pažymiai. Galva sukasi ir niekaip 
negaliu sudėti tų skaičių. Ah, čia pa
rankiui "kalkuliatorius” - viską išlai
kiau! Wow! Pasitikrinu - gaunu taip 
pat - hoorah! Pradėjau iš džiaugsmo 
šokinėti, lyg kas mane ant virvutės 
šokdintų. Kokia laimė!

Mano akys vis krypsta prie mano 
geriausiai išlaikyto dalyko - lietuvių 
kalbos. Vis dar negaliu atsigauti ir 
aiškiai matau, kad tas mano aukš
čiausias pažymys saugiai užtikrino 
mano išlaikymą.

Pradėjau net didžiuotis, koks aš 
"mandras”. Staiga norėjau pasida
linti savo džiaugsmu ne tik su tėve
liais ir broliu, bet ir su savo moky
toja... Ilgai jai skambinau, bet nega
lėjau susisiekti. Tikriausiai išvykus 
poilsio - jai reikia. Vėliau sužinojau, 
kad ji kraustėsi į kitą butą. Gaila, 
nežinojau, būčiau galėjęs bent tru
putį jai atsidėkoti, bent pernešda- 
mas sunkius daiktus.

Visiems yra smagu kaip ką nors 
gerai padaro ar atlieka. Tą dieną, 
kai sužinojau kad gerai išlaikiau 
jaučiausi toks pat gudrus kaip mano 
geriausias draugas, kuris yra šimta
procentiniai geras mokinys. Jis yra 
vyresnis ir gabesnis už mane, bet aš 
jį nukonkuravau nors vienam dalyke 

-gaudamas Pulgio Andriušio prizą 
už geriausiai išlaikytą egzaminą lie
tuvių kalboje. Tas buvo atspausdin
ta "The Advertiser” (Adelaide’s 
dieninis laikraštis), tad mano drau
gai greitai sužinojo apie mano pasi
sekimą.

Žinoma, aš esu labai dėkingas vi
siems savo lietuvių kalbos mokyto
jams nuo pat darželio dienų, bet 
ypatingai tiems kurie mane paruošė 
dėl matrikuliacijos egzaminų. Aš 
bandžiau neapleisti pamokų ir sąži
ningai atlikdavau namų darbus ypač 
rašinius, kuriuos turėjau rašyti kas 
savaitę. Per egzaminus jaučiausi ir 
norėjau įrodyti kad daugiau moku 
negu egzaminas klausia (reikalauja), 
bet laikas ribotas; reikėjo rašyti į 
temą.

Jeigu dabar manęs kiti paklaustų, 
ar verta mokytis lietuvių kalbos, aš 
be mažutėlės abejonės pasakyčiau 
’’TAIP” ir jeigu norėtų suprasti ir 
patys įsitikinti kaip susilaukti "Ge
riausios dienos savo gyvenime” pa. 
tarčiau mokytis, lietuvių kalbos...

Andrius Dunda

Ir sumainė 
žiedelius...

Gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje sumainė žiedus, pasižadėda
mi vienas kitam Regina Pranckū- 
naitė ir lan Campbell .Mišių metu, 
kurias atnašavo kleb. Juozas Pet
raitis, vargonais grojo Reginos 
mokslo^ draugė, pufiamais instru
mentais pritariant jos mokiniams.

Vestuvių vaišės įvyko Lietuvių 
Namuose. Prie gražiai ir turtingai 
paruoštų stalų susėdo gausi Varo- 
neckų, Pranckūnų ir Campbell gimi
nė. Vaišes sumaniai ir sklandžiai 
pravedė brolis Kęstas Pranckūnas. 
Svečiai vaišinosi, išklausydami daug 
sveikinimų ir telegramų. Reginos 
tėvų svečių vardu sveikino V. Bal
tutis, sumaniai ir linksmai nusaky
damas Reginos gyvenimą nuo vai
kystės iki gražios jaunystės. Vaišės 
tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Regina Pranckūnaitė Adelaidės 
lietuviams yra gerai pažįstama. Ji 
lankė savaitgalio mokyklą ir baigė 
lituanistinius kursus. Regina puikiai 
kalba lietuviškai ir aktyviai reiškiasi 
Adelaidės lietuvių kultūriniame gy
venime. Ji dažnai pranešinėja per 
įvairius minėjimus, koncertus ir po
pietes, deklamuoja, kalba apie Ade
laidės lietuvių radiją, vaidina Ade
laidės lietuvių teatre, šiupiniuose ir 
kituose parengimuose. Tai gabi ir 
darbšti lietuvaitė.

Baigusi Adelaidės koservatoriją, 
dėsto muziką gimnazijoje. Jos vyras 
lan yra banko tarnautojas, einąs at
sakingas pareigas.

Svečių linkėjimai jaunajai porai: 
sulaukti prieauglio ir žengti per gy
venimą šviesia nuotaika ir giedriu 
džiaugsmu.

Linkime Reginai ir toliau daly
vauti lietuviškame gyvenime, per-, 
teikiant lietuvišką žodį gražia tar-. 
sena.

Vibaltis
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Dalyvaujant Pasaulio lietuvių 
dienose Čikagoje, sutikau savo sena, 
žinoma ne amžiumi, draugą Valdą 
Žiedonį, kuris jau anksčiau yra bu
vęs Australijoje. Besikalbant ir pri
simenant jo viešnagę pas mus, jis 
man ir sako: ”Ką reikia padaryt, kad 
jūs australiečiai visą mūsų oktetą 
pakviestumėte į Australija ir jie taip 
pat galėtų pamatyti jūsų kengūras 
ir pasivaišinti ’’apačioje žemės”?” 
"Paprastas dalykas,” - sakau jam. 
Kadangi pagal bendrą susitarimą, 
kultūrinius ir meninius vienetus te
kviečia tik Krašto valdyba, tai aš 
Valdą supažindinau su kr. valdybos 
kultūros reikalų vadovu J. Maksvy
čiu ir vėliau su Canberr’os Liet, 
dienų meno vadove L. Žilinskiene, 
kurie visus reikalus taip sutvarkė, 
kad oktetą mes girdėjome ir Can- 
berr’oje, ir Adelaid’ėje, ir Melbour
ne, ir daugiausiai Sydney’juje. Net 
tris kartus: bažnyčioje jų giesmės 
tiek pat žavėjo visus, kaip kad ir 
dviejuose koncertuose. Tiek bažny
čia, tiek ir Lietuvių Namų didžioji 
salė buvo pilnos žmonių. Visi kon
certai Australijoje praėjo su di
džiausiu pasisekimu ir nemanau, ar 
bent negirdėjau, kad kam nors 
nebūtų patikę jų dainos, jų gražus 
susidainavimas. Sydney' juje jiems 
tiek plojo ir tiek juos vėl atgal į sce
ną kvietė dainuoti, kad maniau, jog 
jiems neleis nuo scenos nueiti. Pui
ku, mieli dainininkai. Jūs pralinks
minote ne tik žemaičius su suvalkie
čiais ir aukštaičiais, bet ir visus 
Australijos lietuvius, kurie yra nuo
širdžiai jums už tai dėkingi.

Daug yra ir dar bus rašoma apie 
šio okteto viešnagę čia. Tačiau man 
ir kitiems australiečiams yra įdomu 
ir ką jie apie mus galvoja.

Pirmų pirmiausiai čiupau vadovą 
ir šio okteto steigėjų, taip pat Čiur
lionio ansamblio chormeisterį ir 
dirigentą RYTĄ BABICKĄ. Jis yra 
ne tik žinomas muzikas, bet taip pat 
ir buvęs iškilus sportininkas, tinkli
nio treneris, kurio treniruojama 
Amerikos lietuvaičių tinklinio ko
manda laurus skynė, ne tik Ameri
koje, bet ir Europoje. Ir kas gi gali 
pasakyti, kad geras sportininkas 
negali būti ir geras muzikas?

— Sakyk, Rytai, kaip, tavo nuo
mone, pasisekė ši jūsų išvyka į Aus
traliją?

— Atvirai pasakysiu, kad išvyka 
nenusivyliau, bet priešingai. Aš ir 
visas oktetas esam patenkinti ir dė

SU DAINA PO AUSTRALIJĄ
(Pasikalbėjimas su Clevelando vyrų oktetu)

kingi už viską. Visi koncertai pa
sisekė labai gerai ir, atrodo, jūs esat 
mumis taip pat patenkinti.
. — Kai tau patiko Australijos lie
tuviai?

— Man atrodo, kad jūs esate labai 
gerai organizuoti. Visos Lietuvių 
dienos Canberr’oje buvo įdomios. 
Ypatingai atidarymas: jis buvo toks, 
kokio mes dar Amerikoje neturime. 
Lietuviai, atrodo, yra gerai įsikūrę, 
nemažai turi savo biznius. Gamta 
yra labai įvairi ir skirtinga nuo 
Amerikos. Kai kas man net Afriką 
priminė. Patys lietuviai yra labai 
vaišingi. Aš stebiuosi, kad pas jus 
yra daug mišrių šeimų, kurios yra 
neatitolę, bet įsijungę, daugumoje, į 
jūsų lietuvišką gyvenimą, kas yra 
labai gražu.

— O kas gi tau, Rytai, nepatiko 
pas mus?

— Nepatiko jūsų keliai. Pvz., 
Sydney’juje, tokiame dideliame 
mieste, nėra didelių greitkelių, kas 
keliones iš vieno galo į kitą, padaro 
labai ilgas. Daug mažiau pas jus yra 
vėsinamų namų. Na ir automobiliai 
negali prilygti Amerikai. Oras (mes 
tikėjomės karštos vasaros), buvo 
šaltas ir vasarą pajutome tik 
Sydney’juje. Maistas yra geras, bet 
skirtingas nuo Amerikos. Aš nuste
bau, kad pusryčiams čia duodami 
"Čopsai”, ’’steikas” su kiaušiniais ir 
kita. To Amerikoj pusryčiams ne
gausi. Man patiko jūsų miestai Mel- 
bourn’as ir, ypatingai Sydney’jus.

— Ką galėtum palinkėt Australi
jos lietuviams.

— Aš norėčiau, kad Australijos 
lietuviai daugiau saugotų savo kalbą 
ir į visuomeninį bei kultūrinį gy
venimą įtrauktų daugiau jaunimo. 
Vien tik šokti tautinius šokius ir 
sportuoti neužtenka. Reikia daugiau 
jaunimo visoje veikloje. Aš linkiu, 
kad jūsų kolonijos neprapultų ir dar 
ilgai išliktų lietuviškos.

Viso okteto ir savo vardu, aš no
rėčiau labai padėkoti Australijos 
lietuvių bendruomenei ir jos vado
vams, kurie taip gražiai ir tiksliai 
suorganizavo šias mūsų gastroles, 
už gražų priėmimą ir suteiktą progą 
dalyvauti Liet, dienose Canberr’oje 
ir vėliau aplankyti Australijos di
džiuosius miestus. Aš negaliu pasa
kyti kaip generolas MacArthur, kad 
mes sugrįšim, bet... ką gali žinoti.

Nors Valdas žiedonis, okte
to pirmininkas, savo ūgiu yra ne
mažas ir atrodytų, kad jį būtų gali

ma lengvai sugauti, tačiau jo draugų 
čia yra visur ir visi su juo nori pasi
kalbėti, pasivaišinti. Vis vien jį 

. radau ir klausiu:
— Kai aš čia buvau 1978 metais, 

tai pamilau Australiją ir ypatingai 
jos lietuvius. Man čia taip patiko, 
kad aš jau nuo anų dienų pradėjau 
galvoti, kaip reikėtų ir visą oktetą 
atvežti į Australiją, kad jie galėtų ją 
pamatyti ir ja pasidžiaugti.

— O kaip tau čia patiko šį kartą?
— Aš žinojau, kad pas jus bus ge

rai. Tačiau kiti okteto dalyviai daug 
, apie jus nežinojo. Dabar, grįžtant 

namo, visi jįia išvyka yra labai pa
tenkinti ir niekas nesigaili, kad at
vyko į Australiją.

— O kaip viskas pavyko finansi
niai?

— Finansiniai, atrodo, bus viskas 
gerai. Mus parėmė P.L.B., parda
vėm gana daug plokštelių, o ir klau
sytojų visuose koncertuose buvo 
daug.

— Ar sunku yra būti okteto pir
mininku?

— Man pačiam ir, manau, visam 
oktetui, lietuviška daina yra dau
giau negu mes patys ar mūsų dar
bai. Mes ketinam ir toliau oktetą iš
laikyti. Man buvo didelė garbė ir 
privilegija atvažiuot su visu oktetu 
ir aplankyt Australijos lietuvius. Ši 
išvyka į Australiją, buvo mūsų 
25-rių metų aukščiausias atsiekimas 
ir viso mūsų darbo įvertinimas.

— Ką galėtum, Valdai, pasakyti 
Australijos lietuviams?

— Pirmų pirmiausia, visų vardu 
aš noriu padėkoti visiems australie
čiams, kurie mus taip gražiai pri
ėmė, vaišino ir taip gausiai dalyvavo 
mūsų koncertuose. Išvykdamas iš 
jūsų vaišingo krašto, aš linkiu, kad 
ir toliau jūs būtumėt tokie nuoširdūs 

, ir parodytumėte tokią pačią širdį vi
siems lietuviams, kokią jūs parodėte 
mums. Linkiu, kad mūsų užmegsta 
draugystė ir toliau gražiai klestėtų 
ir ryšiai tarp jūsų ir Amerikos lie
tuvių visuomet būtų artimi. Geriau
sios sėkmės jums visiems ir iki pasi
matymo, gal pas jus, o gal ir pas 
mus.

Man buvo malonu savo namuose 
; Sydney’juje priimti okteto piniguo- 
tį, t.y. bankininką (ne tik oktete, bet 
ir kasdieniniame gyvenime) RAI
MONDĄ BUTKŲ ir jo mielą žmo
nelę Vitaliją, kuri savo rankinuke 
nešiojo okteto pinigus. Jis vyras 
kaip tikras lietuviškas ąžuolas, bu

vęs Amerikos kariuomenės parašiu- 
tistas turįs tokius plaučius, kad dvi 
minutes neatsikvepiant išlaikyti na
tą jam tik juokai.

— Sakyk, Beniau (taip jį draugai 
. vadina), prieš atvažiuodamas ar 
daug ką žinojai apie mus?

— Atvirai kalbant, prieš atva
žiuojant į Australiją, labai mažai ką 
žinojau apie jus. Jei ką žinojau, tai 
tik iš "Dirvos”.

— Tad kokį įspūdį susidarei apie 
mus?

— Lietuviai yra tokie patys kaip ir 
pas mus, gražiai įsikūrę, tik daug 
nuoširdesni ir gal draugiškesni. Jūs 
priėmėte mus ypatingai gerai ir aš iš 
karto pajutau tą artimumą. Miestai 
yra gražūs, tačiau man asmeniškai 
geriausia patiko Sydney’jus ir jo lie
tuviai, nes tai buvo tikrai mūsų 
miestas.

— Išvykdamas, ko palinkėtum 
Australijos lietuviams?

— Iš visos savo širdies aš linkiu, 
kad jūs nesikeistumėt ir būtumėt 
visuomet tokie patys, nes jūsų nuo
širdumas yra tikrai stebėtinas. Aš 
dėkoju visiems už puikų priėmimą ir 
dabar lauksim atvykstant jūsų, kad 
galėtume jums atsirevanšuoti.

Pagavau ir žmoną Vitaliją BUT
KIENĘ, kuri šioje kelionėje taip pat 
daug dirbo pardavinėdama plokšte
les programas, prižiūrėdama vyrą ir 
skaičiuodama okteto pinigus. Tai 
puiki moteris, niekuomet nepyks- 
tanti, visad besišypsanti.

— Kokie tavo, Vitalija, įspūdžiai 
apie Australiją?

— Aš esu nustebus, kad jūs galit 
ir sugebat suruošti tokias Lietuvių 
dienas Australijoj. Man patiko ir 
gražus jūsų sugyvenimas.

— Ar radai didelį skirtumą tarp 
Amerikos ir Australijos?

— Didelio skirtumo nemačiau, tik 
man keista, kad pas jus moterys 
vaikšto be apatinių, ko Amerikoj 
beveik nėra. Australų aš daug ne
mačiau, tačiau, jeigu Amerikos lie
tuviai būtų kaip jūs Australijoj, tai 
mes tikrai daugiau padarytume ir 
tarpusavyje daug gražiau sugyven
tume.

— 0 kas pas mus tau nepatiko?
— Nepatiko šaltas oras, išskyrus 

tik Sydney’jų, kur pasijutom, kad 
Australijoj yra vasara, į kurią mes 
važiavom ir nepasiėmėm šiltų dra
bužių. Nepatinka man, kad jau rei
kia namo važiuoti, nes Australijoj aš 
norėčiau pabūti tris mėnesius, o ne 
tris savaites. Aš nuoširdžiai dėkoju 
už tokį gražų mūsų priėmimą.

Bus daugiau

A.A.
POVILUI PROTUI 

mirus, jo šeimą gilaus liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime
M. Migevičienė 
L. ir V. Deikai 
L ir A. Dudaičiai

A.A.
POVILUI PROTUI

mirus, žmonai Cecilijai, dukrai Birutei, sūnui Kęstučiui su šeimomis ir
artimiesiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. <

Romualdas ir Jadvyga Venclovai
Irvis ir Nijolė Venclovai su šeima

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui,
A.A.

POVILUI PROTUI
mirus, p. C. Protienei, sūnui Kęstučiui su šeima ir dukrai Birutei 
Nagulevičienei su Poviliuku reiškiame gilią užuojautą.

Milašų šeima

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

POVILUI PROTUI
mirus, jo žmoną Ceciliją, dukrą Birutę, sūnų Kęstutį ir jų šeimas 
skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Balys, Valentina, Laima ir Rita Barkai

' Mirus
A.A.

POVILUI PROTUI, 
žmonai Cecilijai, dukrai, sūnui, anūkams ir kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

Daubarų šeima

Didžio nuliūdimo valandoje, mirus
A.A.

POVILUI PROTUI, 
jo žmonai Cecilijai, dukrai Birutei, sūnui Kęstučiui su žmona Laimute ir 
anūkams reiškiu gilią užuojautą.

Jurgis Karpavičius

Mirus A.A.
POVILUI PROTUI, 

jo žmonai Cecilijai, dukrai Birutei, Sūnui Kęstučiui, jo žmonai Laimutei ir 
anūkams reiškiame gilią užuojautą ir kartu su jais liūdime.

Danguolė Bogušienė 
Julija ir Amin Bassil

Veteranui „Dainos” choro tenorui
A.A.

POVILUI PROTUI
mirus, liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ceciliją, dukrą Birutę, 
sūnų Kęstutį ir anū kus.

Angelė ir Stasys Montvidai
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SYDNEJAUS ŽINIOS
SYDNEJAUS 

LIETUVIŲ NAMUOSE

PASKOLŲ VAJUS

Šiuo metu pasižadėjimų turime $ 
129.590 ir iš šios sumos jau yra įmo
kėta $ 108.055. Banke turėta paskola 
jau yra grąžinta.

Paskutines kelias savaites pasko
lų pasižadėjimai sustojo plaukę ir šie 
paskutiniai doleriai pasiekimui savo 
užsibrėžto tikslo - $ 150.000 - darosi 
vis sunkiau ir sunkiau surinkti. No
rime paskolų vajų baigti Nepriklau
somybės Šventės proga. Laiko liko 
nedaug $ eisime ir belsimės į jūsų 
duris!

Todėl dar kartą kreipiamės į visus 
tautiečius kur jie bebūtų su tais pa
čiais jums girdėtais žodžiais 
— KVIEČIAME PRISIDĖTI PRIE

VAJAUS-
Toliau skelbiame pavardes prisi

dėjusių prie vajaus.
AUKOJO - E. Karblue $ 100. 
SKOLINO neimdami nuošimčių: V. 
ir M. Bukevičiai - $ 1000. J. Čer
niauskas ir H. ir S. Statkai (Melb.) - 
po $ 500. E. Badauskienė, I. Bieliū
nas ir G. ir M. Umbražiūnai - visi po 
$250.

Taip pat pakartojame pavardes, 
kurios buvo neaiškiai atspausdintos 
”Mūsų Pastogės” Nr. 1-2 (sausio 14 
d.): A. Stupuras (Melb.) - $ 2000. D. 
ir E. Bartkevičiai, M. ir L. Cox, J. 
Dambrauskas, L ir A. Dudaičiai ir S. 
Jankauskas - visi po $ 1000. Visiems 
aukojusiems ir skolinusiems nuošir
di padėka. Paskolos ir aukos priima
mos bet kokio dydžio. Pinigus siųsti 
sekančiu adresu: LITHUANIAN 
CLUB LTD., P.O. BOX 205, 
BANKSTOWN, NSW, 2200

DR. PETRO KISIELIAUS 
VIZITAS SYDNEY’JUJE

Sausio 5 d. ateitininkų veikėjai 
susitiko su prel. P. Butkumi ir 
svečią globojusiu Vincu Augustina- 
vičium.

Sausio 6 d. svečias dalyvavo lie
tuviškose pamaldose, kuriose atliko 
skaitymus. Po pamaldų, bažnyčios 
salėje padarė pranešimą, kalbėda
mas tema IŠEIVIJA IR LIETUVA. 
Pasidžiaugė Amerikos lietuvių jau
nimu ir jų dideliu rūpesčiu Lietuvos 
laisvės reikalais. Kad jaunimas pa
justų tą atsakomybę ir tą pareigą jis 
turi gerai pažinti gyvą Lietuvą. 
Dauguma Amerikos lietuvių jauni
mo pasidarė aktyviais bendruome
nės veikėjais tik po apsilankymo 
Lietuvoje. Juokinga būtų galvoti, 
kad protaujančiam jaunuoliui ar 
jaunuolei per kelias dienas būtų 
įpirštas komunistinis melas ir pro
paganda.

Lietuvių k.
iki H.S.C.

Pranešame, kad Australijos Švie
timo ministerijos patvarkymu lietu
vių kalba įvesta į abitūros egzami
nus (H.S.C.) lygiateisiai su visais ki
tais švietimo ministerijos nustaty
tais privalomais dalykais. Kiekvie
nas lietuvis jaunuolis-lė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat turi pro
gos giliau susipažinti su lietuvių 
tautos kultūra ir istorija.

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kal

bą reigstruojasi vasario 2 d., šešta-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 2 D.

havajų vakaras
HAVAJIETIŠKAS ORKESTRAS

IR PROGRAMA

ŠALTI UŽKANDŽIAI

KAINA $ 8 ASMENIUI

PRADŽIA 8 V AL.

<

< 
■

<

Kadangi 1985 m. šv. Velykos išpuola pčioje pradžioje balandžio, 
(Didysis Penktadienis yra balandžio 5-tą d.), tai SLMSG D-ja savo 
tradicinį Užgavėnių Balių ruošia irgi anksti.

VISUS KVIEČIAME, IŠ ARTI IR TOLI, Į MOTERŲ DRAUGIJOS

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ!
vasario 9-tą d., šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių Namuose Bankstowne.

Bus programa, skanūns pyragai ir loterija.
Įėjimas $ 5 asmeniui.
Bilietai bus gaunami Lietuvių Namuose. Norint užsisakyti stalą, pra

šome kreiptis pas p. M. Bukevičienę, tel. 708 1414, ar pas p. D. Bižienę, 
tel. 587 9837.

DAINUOJA OKTETAS
PADĖKA

Kuo širdingiausiai dėkoju bran
giems mano draugams Sydnejuje, 
Melbourne, Sodyboje už jų rūpestį 
ir geriausius sveikatos linkėjimus.

S.L.M. Soc. globos draugija ir 
’’Atžala teatrui už gėles.

Nuoširdžiausias ačiū visiems, 
kurie mane lankė ligoninėje ir na
muose, kada Kalėdų švenčių laikas 
buvo toks brangus. Ačiū už gėles, 
dovanėles, korteles, telegramas ir 
linkėjimus telefonu.

Ačiū iš visos širdies mano mie
loms kaimynėlėms, ypač Veronikai, 
kurios taip nuoširdžiai slaugė mane 
namuose.

Ačiū visiems ačiū.
Aleksandra Vingienė

dienį. Registracija vyks Ashfield 
Boys’ High School, Liverpool Rd., 
Ashfield, 9—11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 9 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.

Informacijai skambinti tel. 
332 1471.

Lituanistinių Kursų Vedėja

VASARIO 16 SYDNEJUJE

Šiais metais Vasario 16 minėjimas 
Sydnejuje bus vasario 17 d., sekma
dienį. Rengia Apylinkės valdyba, 
talkininkaujant jaunimui. Yra džiu
gu, kad mūsų jaunimas įsijungė į 
tautinių švenčių minėjimus.

Programą pranešime sekančiame 
”M.P.” numeryje.

Sydnejaus apyl. valdyba
Spaudos sąjungos valdybos nariui 

Algiui MILAŠUI linkime greito 
pasveikimo

Spaudos Sąjunga ir 
’’Mūsų Pastogė”

Mirus
A.A.

POVILUI PROTUI
jo žmoną Ceciliją, dukrą Birutę, sūnų Kęstutį, anūkus ir kitus gimines 
užjaučiame ir Jūsų skausmą kartu pergyvename

Sydney sporto klubas KOVAS

Šis vyrų oktetas vadovaujamas 
Ryto Babicko ir susidedąs iš Algio 
Gylio, Mindaugo Motiejūno, Rai
mondo Butkaus, Gyčio Motiejūno, 
Pauliaus Nasvyčio, Romo Zylės, 
Valdo Žiedonio ir solistės - soprano 
Irenos Grigaliūnaitės, Sydney’juje 
tikrai dirbo viršvalandžius. Į čia jie 
pirmiausia atvyko, iš čia juos išlei
dome atgal į namus.

Pirmą koncertą girdėjome sausio 
12 d. Lietuvių klube, kur buvo susi
rinkę virš 300 klausytojų. Vadovas, 
muzikas Rytas Babickas be abejo 
žino, kokias dainas mėgsta publika. 
Pradžioje girdėjome liaudies dainas, 
vėliau, su soliste Irena Grigaliūnaite 
buvo pereita į lengvesnį žanrą, pa
dainuojant Lietuvoje dainuojamų 
populiarių dainų. Jų dainos skambė
jo darniai ir galingai. Solistė Griga- 
liūnaitė tiek gražia išvaizda, tiek 
gražiu balsu paliko atminčiai malo
nių momentų.

Sausio 13 d. sekmadienį Clevelan- 
d’o vyrai, nežiūrėdami nuovargio, 
giedojo lietuviškose pamaldose 
Lidcombe St. Joachims bažnyčioje. 
Vyrų ir solistės kombinacija pripildė 
bažnyčią neužmirštamų garsų. Lid- 
comb’ės klebonas Msgr. Meaney 
niekaip negalėjo tikėti, kad ten gie
dojo tik 7 vyrai.

Oktetui bažnyčioje padėjo akom- 
ponuoti Br. Kiveris. Po pamaldų 
juos pasveikino klebonas Msgr. 
Meaney ir buvo padaryta bendra 
nuotrauka.

Vakare Lietuvių klube įvyko atsi
sveikinimo koncertas, kurio reper
tuaras buvo truputį pakeistas. Vėl 
susirinko arti 300 klausytojų, dides
nė dalis tų pačių, kurie oktetą gir
dėjo vakar. Tai aiškiai įrodė popu
liarumą. Po koncerto padėkos žodį 
parapijos vardu tarė prel. P. But
kus, MBE ir Krašto valdybos vardu 
Juozas Maksvytis.

Vakarienės metu su oktetu atsi
sveikino Krašto v-bos ir Lietuvių 
klubo vardu V. Bukevičius, o Dainos 
choro, bei savo laiku buvusio Syd- 
ney’jaus ’’Rožyčių” okteto vardu A. 
Kramilius, dar solistės I. Grigaliū
naitės garbei padainuodamas daine
lę. Okteto vadovas Rytas Babickas 
pasidžiaugė Australijos lietuvių 
nuoširdumu ir pasikeitė simbolinė
mis dovanėlėmis.

Sausio 14 d. Sydney’jaus aerodro
me susirinko didelis būrys atsisvei
kinti su klivelandiečiais. Pamėgome 
mes juos, o jie mus ir atsiskyrimas 
nebuvo lengvas. Laimingos kelionės 
ir iki pasimatymo sekantį kartą.

a.k.

mist Pastogė
A.A. 
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dukrą Birutę ir sūnų Kęstutį ir jų šeimas ir visus artimuosius.

Izabelė Daniškevičienė, 
sūnus Alvydas su šeima 
ir Maksvyčių šeima
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