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VILNIAUS KATEORA
LIETUVOS ŠIRDIS

Vieną šiltą 1944 metų naktį retas 
praeivis galėjo stebėti daugybę rusų 
tankų, apstojusių Vilniaus katedrą. 
Kareiviai virvėmis užkabindavo ka
tedros statulas ir traukė jas žemėn. 
Gūdžiai skambėjo, dūždamos j grin
dini, Čia šimtmečiais stovėjusios 
nuostabaus grožio šventųjų statulos. 
Vėliau ši Lietuvos šventovė tapo tik 
Paveikslų Galerija. (Gerai, kad ne 
ginklų ar drabužių sandėliu, kaip 
atsitiko su daugeliu Lietuvos baž
nyčių). Ir visgi nuostabus jausmas 
apima artėjant prie jos - juk Čia 
palaidotas Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis Vytautas, Čia Vytauto ir 
Mindaugo Katedra, Čia kažkada degė 
amžinoji ugnis...

1985 m. pradėti vykdyti Vilniaus 
Katedros ir jos aplinkos išsamūs 
archeologijos, Katedros architektūros 
ir kiti tyrimai, kuriems vadovauja 

■archeologas A. Lisanka ir architektas 
N. Kitkauskas. Naujas tyrimų meto
das, pradėtas taikyti Vilniaus Ka
tedrai visai neseniai, atskleidė labai 
(domų ir reikšmingą Vilniaus archi
tektūros istorijos puslapį. Jie yra 
labai svarbūs ir visai Lietuvos 
istorijai. Aptikti pirmojo tūkstant
mečio prieš Kr. gyvenvietės pėdsakai 
Katedros viduje. Todėl neabejotina, 
kad Vilniaus miesto pradžia, jo lopšys 
kaip tik yra Vilniaus pilių teritorijoje.

Kaip įdomu atskleisti laiko uždangą 
ir tarsi išvysti 1430 m. spalio 27 d., 
kada savo statytoje Katedroje iškil
mingai palaidojamas nekarūnuotas 
Lietuvos karalius Vytautas. Labai 
laukė jis savo karūnos, bet deja... 
Lenkai negalėjo šito leisti. Matyt 
baisus buvo lenkams Vytauto vardas, 
jei jie vis rezgė intrygas, naudojo 
klastą ir žudynes net prieš mirusį 
Lietuvos valdovą.

Kaip paaiškinti netikėtą, paslap
tingą prof. Juliaus Kloso mirtį, kuri 
neleido jam atskleisti ir apibendrinti 
jo 1931 m. įvykdytų Katedros 
požemių tyrinėjimų? 1931 m. 
gruodžio 7 d. jo atrasta laidojimo 
kripka buvo paskelbta esanti vyskupo, 
įsteigusio Vilniaus jėzuitų kolegiją 
(1570 m.) Valerijono Protasevičiaus 
laidojimo vieta. Buvo žinių, kad 
ProtaseviCius liepęs save palaidoti iki 
tol buvusioje Vytauto laidojimo krip
toje. Todėl kiltų klausimas, ar 1931 
metų gruodžio 7 d. atidengtoje 
kriptoje nebuvo palaidotas Vytautas. 
Tačiau 1985 m., tyrinėjimai paneigia 
šį teiginį, nes sprendžiant iš plytų 
dydžių, spalvos, ši kripta įrengta 
vėlesniame, renesanso laikotarpyje.

1777 m. - 1801 m., laikotarpyje, 
aprengiant Vytauto gotikinę Katedrą 
klasicizmo rūbu, buvo be atodairos 
užmūryti visi rūsiai, kur palaidota 
daug garsių lietuvių. Koks žmogus 
turėjo būti Katedros restauravimo 
darbus vykdęs architektas L. Stuoka - 
Gucevičius, amžiams palaidojęs 
Vytauto kapo vietos paslaptį?

O gal Vytautas palaidotas 1985 m. 
atrastoje labai puošnioje kriptoje su 
gotikine sienine tapyba? (datuojama 
14 a. pabaiga). Piešinyje pavaizduotas 

Nukryžiuotasis su Marija ir Šv. Jonu 
evangelistu, yra lanksčių, švelnių 
linijų, alsuoja liūdesiu.

Galbūt šią kriptą pasistatydino 
pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius. 
Kitas žymus asmuo, kuriam galėjo būti 
skirta ši kripta, tai kunigaikštienė 
Ona, D.L.K. Vytauto žmona. Gal būt 
šioje kriptoje ir buvo palaidotas 
Vytautas. Tuo būdu teiginį, kad V. 
ProtasaviCius buvo palaidotas 
ankstesnėje Vytauto laidojimo krip
toje, reiktų suprasti ta prasme, kad jis 
save pasilaidojo šalia Vytauto. Bet 16 
am. Lietuvos metraštyje (Byhovko 
kronika) nurodoma, kad Vytautas 
buvo palaidotas Katedroje, presbi
terijos kairėje pusėje, palei zakristijos 
duris. Kripta su gotikine freska yra 
pietinėje pusėje. 1909 m. lenkai (V. 
Zahorskis ir J. Kurčevkis) tyrė dar 
vieną kriptą, kurią siejo su D.L.K. 
Vytauto ir V. Protasevičiaus kapvie- 
tėmis. Ji yra šiaurinės sienos pamate, 
rytinėje dalyje. Joje rastus palaikus 
tyrinėtojai laikė V. ProtaseviCiaus. 
Kripta buvo įrengta netoli Lietuvos 
metraštyje nurodomos Vytauto palai
dojimo vietos. Šiuo atveju tiktų 
prielaida, kad 16 a. senoje Vytauto 
kriptoje ProtaseviCius įsirengė sau 
kriptą, prieš tai Vytauto palaikus 
perkėlęs prie Šv. Mykolo altoriaus 
(vadinamo Vytauto vardu).

Vytautas statydamas naująją ka
tedrą, šiaurinės navos gale įrengė Šv. 
Mykolo altorių. Todėl logiška yra 
manyti, kad pirmoji Vytauto palai
dojimo vieta buvo šiaurinės navos 
rytinėje dalyje, kaip nurodo Lietuvos 
metraštis.
Tiek apie Vytauto kapo vietos 
tyrinėjimus.

Rašytinių šaltinių, kad dabartinės 
Katedros vietoje stovėjusi Mindaugo 
katedra, yra daug. Apie tai liudija 
popiežiaus Inocento IV 1251 m. ir 
1252 bulės Kulmo ir Livonijos 
arkivyskupams. Taip pat 1414-1418 
m. Konstancoje įvykusiame katalikų 
bažnyčios visuotiname susirinkime 
Kryžiuočių ordino generalinis proku
ratorius Paulius fon Vormditas, atsa
kydamas karaliui Jogailai liudijo, kad 
13 a. Mindaugas Vilniuje pastatė 
Katedros bažnyčią ir kad Vilniuje 
buvo vyskupo rezidencija. 1985 m. 
tyrinėjimai parodė, kad yra išlikę 
pirmosios Katedros pamatai. Jie buvę 
22,7x 22,4 metrų dydžio, ties 
vakarinės sienos viduriu stovėjo apie 
12,5 m. pločio masyvus bokštas 
(apatinės dalies sienų storis 3 m.). 
Pamatai -. lauko akmenų, plytos be 
brauką (27 x 13 x 7 cm.) Grindys buvo 
iš labai puošnių glazūruotų plytelių 
stogas dengtas švino skarda. Tai 
unikalus statinys, vienas anksty
viausių Lietuvoje. Norėdamas iš
vengti karų, Mindaugas užmezgė 
kontaktus su popiežiumi, įsteigė 
vyskupiją Vilniuje, buvo karūnuotas ir 
pripažintas pilnateisiu, popiežiaus 
įgaliotu valdovu. TaCiau deja, mūsų 
protėviai buvo taip labai užsispyrę 
pagonys. 1263 m. Mindaugas ir jo 
šeima nužudoma.

Glazūruota, sienų apdailos plytelė su 
raiteliu ir pėsčiuoju

(N.Kitkausko brėž.)

Kaip rodo atkasti senieji mūrai ir 
laiptai nuo Neries pusės, sugretinus 
juos su istorikų T. Narbuto, S. 
Daukanto teiginiais, galima teigtįkad 
po Mindaugo nužudymo jo Katedra 
buvo paversta pagoniška šventykla.

Popiežius Urbonas VI savo 1388 m. 
’budėje-rašo, kad ''..karalius Jogaila 
Vilniuje, pagonių šventyklą išgriovė, 
stabus sutriuškino, o toje vietoje liepė 
pastatyti bažnyčią kankinio Stanis
lovo garbei".

Istorikas Dlugošas 15 a. rašė, kad 
1387 m. karalius Jogaila liepė ugnį, 
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" AuSra" — nr. 52

Lietuvių Informacijos Centras New 
Yorke praneša, kad Vakarus yra 
pasiekęs naujas Lietuvos pogrindžio 
leidinys: "Aušra" 52-ras numeris. 
Leidinio turinyje yra tokios antraštės: 
Tik Kristaus nurodytu keliu; Lietuvos 
tikinčiųjų atsišaukimas; eilėraštis 
"Meilės ateitis"; eilėraštis 60 tajam 
Balio Gajausko gimtadieniui "Su 
laisvės ir tiesos dvasia"; eilėraštis 
atsisveikinant su kunigu Juozu 
Zdebskiu "Tu dar sugrįši"; Kun. 
Abraziejus Jakavonis - gimimo 
šimtųjų metinių proga; Tarybinio 
kalinio Vlado Lapienlo memuarai - 
tęsinys.

"Aušros" 52-ras numeris yra išėjęs 
praėjusių metų vasario mėnesį, apima 
31-mą puslapį.

Sibire'

Tarptautinės Amnestijos
Organizacijos biuletinis, spalio 
mėnesio numeryje, sąžinės belaisvių 
sąrašuose Išskirtinai pamini Lietuvos 
Helsinkio grupės narį dr. Algirdą 
Statkevičių. 63-jų metų amžiaus dr. 
Algirdas Statkevičius nuo 1980 metų 
yra įkalintas psichiatrinėje klinikoje. 
Dr. Algirdas Statkevičius, rašo 
Amnesty International biuletinis, 
buvo įkalintas vien už tai, kad taikiu 
būdu pasinaudojo kiekvieno asmens 
teise išreikšti savo įsitikinimus. Dr. 
Algirdas Statkevičius psichiatrinėje 
yra kalinamas jau antrą kartą.

Pusantrų metų jis iškalėjo už trijų 

vadintą amžinąja, laikytą Vilniuje, 
svarbiausiame Lietuvos mieste ir 
sostinėje, saugotą žynio užgesinti, o 
toje vietoje, kur deginta ugnis, 
pastatyti Katedros didįjį altorių. 
Istorikas Motiejus Strijkovskis nurodo, 
kad 14 a. Katedros vietoje stovėjusi 
šventykla su Perkūno statula, buvęs 
bokštas, iš kurio žyniai pranašaudavo 
ateitį. Dabartinės Tilto gatvės 
rajone buvęs šventasis miškas.

Gediminas pastatęs Perkūno sta
tulą, laikančią rankoje didelį titnaginį 
akmenį, iš kurio žyniai išskeldavo 
ugnį.

1419 m. sudegė Jogailos statyta 
Katedra, stovėjusi vos 32 metus. Po 
šio gaisro L.D.K. Vytautas jos vietoje 
pastatė platesnę ir daug ilgesnę 
Katedrą (62 m. ilgio ir 28 m. pločio). 
Šios Katedros fasadų ir interjero 
apdaila dabar sunykusi, tačiau po 
išviršiniu klasicistiniu pastato rūbu 
slypi išlikęs visas gotikinės Katedros 
tūris, jos sienos, pilioriai.

Gotikinių 15 a. sienų mūrai su 
senųjų langų sąramų liekanomis 
iškyla į dabartinio pastato pastogę. 
Tai Vytauto Katedra, todėl mums be 
galo brangi.

Mes tikime, kad ateityje nugalės 
humanizmas ir mažos tautos, tokios 
kaip mūsų, atgaus laisvę. Vėl sugrįš 
senosios statulos į savo sargybą prie 
Katedros, slėgs amžinoji ugnis žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę; Spindės 
Vytauto karūna, ir Gedimino kalne vėl 
plėvesuos trispalvė. Lietuvos pagrin
dinėje šventovėje vėl bus laikomos Šv. 
Mišios.

Danguolė Baltutienė.

sovietinei vyriausybei nepriimtinų 
mokslinių studijų rankraštį. 1951-56 
metais, primena Amnesty Interna
tional biuletinis, dr. Statkevičius buvo 
kalinamas Sibire. Šalia informacijų, 
Amnesty International biuletinis pa
teikia dr. Algio Statkevičius nuotrau
ką.

AMERIKA NEUŽMIRŠTA
BALTIJOS VALSTYBIŲ

Iš leidinio "Congressional Record" 
matyti, kad Baltiečių laisvės dienos 
klausimas senate buvo svarstomas 
1987 m. sausio 6 d. Niujorko 
senatorius D'Amante pasakė išsamią 
kalbą apie Baltijos valstybių likimą ir 
pateiktos jungtinės rezoliucijos tikslą, 
kuris esąs "išreikšti nesibaigiantį 
kongreso protestą prieš užkietėjusią 
Sovietų Sąjungos įvestą vergiją, 
priespaudą ir rusifikaciją Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

1987 m. birželio 14 d. sueis 47-neri 
metai nuo JAV politikos, nepripa
žįstančios neteisėtos sovietinės oku
pacijos Baltijos valstybių - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, - pareiškė senato
rius D'Amato. "Šios politikos pasto
vumo laikas nesumažins. Ji pasiliks 
jautriu klausimu JAV - Sov. Sąjungos 
santykiuose, kol Sov. Sąjunga ati
trauks raudonąją savo ranką nuo šių 
Baltijos valstybių gerklės. Aš tikiuosi, 
kad mes ir toliau būsime tokie pat 
atkaklūs toje politikoje, kaip ir mūsų 
draugai baltiečiai, kovojantys už savo 
laisvę.
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LIETUVOS K AKI O PRISIMINIMAI SLĖPTUVĖ GEDIMINO KALNE

Apsidžiaugiau perskaitęs Mūsų 
Pastogės Nr. 1-2 tilpusi Dr. G.Kazo- 
kienės straipsni apie mūsų buvusio 
trečiojo prezidento Dr. K.Griniaus 
gyvenimų ir jo veiklų. Tas mane 
stipriai paveikė atgaivindamas prisi
minimus, kuriuos su mielais skaity
tojais norėčiau pasidalinti.

Pirmiausia, Dr. K.Griniaus Nepri
klausomoje Lietuvoje ir Kaune niekas 
nežinojo tokiu, kokiu jį "nupaišė" 
minėtame straipsnyje. Mes ji paži
nojom, kaip ilgais, netvarkingai į viršų 
sušukuotais, žilais plaukais, trumpa
regį, dėvintį storus akinių stiklus, 
auksiniuose rėmeliuose, senukų. Ga
tvėse vaikščiodavo labai atsargiai, 
pasiramstydmas lazdele, net ir pats 
sakydavo, kad prieš save į priekį 
daugiau kaip penkius metrus nematąs. 
Jis buvo visų gerbiamas, kaip užsitar
navęs lietuvis patriotas. Kad Jis 
būtų tikrai tiek jau daug gero mūsų 
tėvynei padaręs, sužinojau tik per
skaitęs Dr. G.Kazokienės straipsnį. 
0 kad jis buvo užsispyręs social
demokratas ir kad po šituo vardu 
slėpėsi dar kai kas ir daugiau, tai gerai 
žinojo ir jautė netik Kaunas, bet ir 
visa Lietuva.

1926 m. birželio mėn. 7 d. jis tapo 
išrinktas trečiuoju Lietuvos prezi
dentu. Nuo šios datos mūsų tėvynėje 
daug kas pasikeitė. Pasinaudodamos 
ta jo įvesta demokratija, tuojau sujudo 
mažos grupelės ir kitas negeistinas, 
Lietuvoj gyvenus elementas. Na
muose ir gatvėse pamažu dingo 
saugumas, nes kiekvienas rimtas 
pilietis buvo grasinamas kokiais tai 
"rytdienos atsiskaitymais". Ministe
rijose ir kitose įstaigose kiekvienas, 
kuris tik buvo įtartas krikščioniu 
demokratu, ar tautininku, buvo 
įtrauktas į juodus sąrašus atleidimui. 
Kai kurie laikraščiai virš antraščių 
pradėjo spausdinti K.Marl&O šūkitts. 
Buvo atsitikimų, kad Vytauto bažny
čios, katedros ir kitų šventų, garbin
gų tautos pastatų sienos, ryto metu 
buvo rastos "išmargintos” plaktukais, 
pjautuvais ir kunigiją žeminančiais 
išsireiškimais. Priemiesčiuose 
pradėjo rodytis daugiau raudonų 
vėliavų negu mūsų trispalvių. Rau 
donų kaklaraiščių ir marškinių Kauno 
parduotuvėse visuomet pristigdavo. 
Buvo sakoma, kad Lietuvą valdė ne 
Dr. K.Grinius, bet Lietuvos komu
nistų partija, slaptai įsitvirtinusi 
Panemunės miškelyje "Versalio“ res
torano savininkų Venckauskų vasar
namyje.

1926-tų metų pabaigoj buvo rimtai 
susirūpinta, kaip gelbėtis. Pas mano 
dėdę prelatų M.Krupavičių šaltais, 
šlapiais, rudens vakarais užsukdavo: 
kanauninkas Tumas. Šilingas, Dr. 
Karvelis, kartais A.Smetona su gen. 

Plechavičium, pik. Raštikis ir kiti. 
Prie arbatos stiklo iki vėlyvos nakties 
sukdavo galvas, kaip Lietuvą iš 
susidėjusios padėties išgelbėti. Vė
liau visas šitas "sukilėlių štabas" buvo 
perkeltas j Kauno komendantūros 
užpakalines patalpas ir susitarta su 
Kauno įgulos pulkų vadais.

Šiek tiek.nemalonumų turėta su 
trečiojo artilerijos pulko vadu pik. 
Įeit. Dočkum, bet vėliau, Karo 
Mokyklos vadovybei pagrasinus ir jis 
nusileido. Taigi 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d., temstant, nepastebimai 
visi "sukilėliai", kuriuos daugumoje 
sudarė Vyt. Didžiojo universiteto 
studentai, priklausę tautininkų ir 
ateitininkų korporacijoms, susirinkom 
komendantūros kieme, kuriame mūsų 
vadas studentas Bistrickas visus 
apginklavo revolveriais ir, paskirstęs 
grupėmis, išsiuntinėjo į miestą kad 
būtų užimtos svarbesnės vietos.

Man vadovaujant teko su dvylika 
kitų studentų užimti Kauno Centrinį 
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paštą ir be atskiro parėdymo niekam 
neleisti kalbėtis su užsieniu ir 
provincija. Be to, sekti vietinio 
pobūdžio pasikalbėjimus. Vėliau pa 
tyrėm, kad mums ypatingai gerai 
sekėsi. Teiegrafo-telefono 
vyresnioji Matiukienė, išklausiusi 
mano pageidavimo, tuojau su viskuo 
sutiko ir davė įsakymą savo tarnau
tojoms telefonistėms laikinai padėti 
ausines ir, kaip galima daugiau, 
"pasaldinti" laiką "vargstantiems 
sukilėliams".

Dideliam mūsų nusivylimui, apie 2- 
rą vai. nakties iš komandantūros 
atlėkė pasiuntuiys ir pranešė, kad 
sukilimas baigtas ir mes galim grįžti. 
Mums buvo gaila, kad taip greit 
pralėkė malonios valandos, praleistos 
su gražiomis merginomis - telefo
nistėmis.

Prelatas Mykolas Krupavičius
Sekančią dieną mano dėdė prelatas 

M.Krupavičius man papasakojo, kad 
praėjusią naktį buvusi išrinkta dele
gacija, į kurią įėjęs jis, Antarfas’ 
Smetona ir gen. P.Plechavičius, jie 
buvę Dr. K.Griniaus priimti, pavai
šinti ir, begurkšnojant arbatą pradė
tas reikalų svarstymas. Dr. K.Grinius 
parodęs aukščiausios vertės žmoniš
kumą. Jis atvirai pareiškęs, kad esąs 
jau persenas ir persilpnas, kad 
suvaldytų Lietuvoje atbundantį sli
biną. Ir jis jaustų savy didelę padėką 
tam, kad be kraujo praliejimo galėtų 
nuo jo pečių tą pareigą nuimti ir jam 
leistų grįžti prie savo profesinio 
darbo. Buvo draugiškai atsisvei
kinta. Dar tą pačią dieną buvo 
paskambinta aviacijai, kad prisiųstų į 
komendantūrą sunkvežimį ir iškraus
tytų buvusį prezidentą Dr. K.Grinių 
ir įgabentų busimąjį Antaną Smetoną.

1926 m. gruodžio mėn. 17 d. mūsų 
tėvynei atnešė daug ką naujo. 
"Amžinoms atostogoms" buvo pa
leistas seimas. įstaigų koridoriuose 
iškabinėtieji ilgi atleidžiamųjų są
rašai pradingo. Tokiu būdu savo 
pareigose liko ateitininkai ir tauti
ninkai ir toliau dirbo tėvynės labui 
naudingą darbą.

Kad būtų "užčiauptos burnos" 
šmeižtams ir intrigoms, tuojau buvo 
įvestas karo stovis ir spaudos cenzūra. 
Doro piliečio visa tai nejaudino, o 
blogieji tapo sutvarkyti. Minėtas 
"sukilimas" mūsų dienų istorijoje 
nepriklausomybę gerokai prailgino, 

įvykusiu sukilimu džiaugėsi Kaune 
ir provincijoje. Buvo išgalvota dai
nelė, kurią jaunimas, šokdamas polką, 
dainavo: "Kad surūgo Griniaus pie
nas turime Smetoną"...

Žinoma, kaip kad atsitinka po 
kiekvieno sukilimo, taip įvyko ir po 
šito: laimėjo tie, kurie sugebėjo 
pirmieji viršūnėse įsitvirtinti. Ar 
nebūtų buvę geriau, jeigu to 
“sukilimo” sąjungininkai būtų likę 
viršūnėse? Tesprendžia istorija.

Ats. kpt. J. Krupavičius.

Naujausi Gedimino kalno teritorijos 
archeologiniai tyrimai, kuriems vado
vavo archehologas Albertas Lisanka, 
atskleidė vėl naujus praeities pusla
pius: rasta daug materialinės kul
tūros ženklų - apatiniuose sluogs- 
niuose slūgsojusių skaldyto titnago 
gabalų, akmeninių kirvukų, anksty
vosios lipdytos brūkšniuotos kera
mikos. Tai patvirtina, kad Gedimino 
kalnas buvo apgyvendintas mažiausiai 
pirmame tūkstantmetyje prieš mūsų 
erą. Naujesniuose kultūriniuose 
sluogsniuose aptikta strėlių antgalių, 
puodų šukių, kaulo dirbinių liekanų, 
cilindrinių spynų, žalvario papuo
šalų...Pirmą kartą Lietuvoje rastas 
kaulinis kirvukas su saulės ženklu. 
Kiti radiniai dviejų laikotarpių me
diniai pilies sustiprinimai, bei dar 
ankstyvesni devyni akmens grindiniai, 
kuriais tvirtinti šlaitai.

Buvo kasinėjama ir prie vakarinio 
šlaito, kur dar 1964 m. aptiktos 
liekanos vieno seniausių Vilniuje 
žinomų mūrinių pastatų: jo plytos 
mūrytos baltišku rišimu.
- Istoriniai šaltiniai liudijo, kad prie 

vakarinio šlaito būta bokšto ir 
kontraforsų, prilaikančių šlaitą sus
tiprinančią sieną. - papasakojo Pa
minklų konservavimo instituto visuo
meninių pastatų skyriaus vyriausias 
inžinierius Giedrius Laucius. - At
kasus vieną kontraforsą, paaiškėjo, 
kad garsusis Fiurstenhofo planas 
klaidina. Jame pažymėtas bokštas, o 
tai būta masyvaus kontraforso su 
arka. Tačiau toliau kasinėti buvo. 
pavojinga.

Nejaugi Gedimino kalnui gresia 
pavojus?
- Neabejotinai, - išgirdau atsakymą.

- Gedimino kalno negalavimai seni. 
Tai - šlaitų erozija, grunto slinktys, iš 
išorės nepastebimos, bet ardančios 
kabio monolitinį vientisumą.

Specialisto nerimas pagrįstas: 1396 
m. ant pašlaitėje stovėjusių Vilniaus 
seniūno Montvydo namų nušliaužė 
Gedimino kalno dalis. XIX a. pra
džioje atskilo ir nušliaužė Vilnion 
Bekešo kalno dalis. Gedimino kalno 
aukštis - 48 metrai. Ne Everestas ir 
ne Monblanas, bet dėl to jis mums nė 
kiek ne mažiau brangus. Archeo
loginiai tyrimai kaip tik buvo atlikti, 
rengiant Gedimino kalno sutvirtinimo 
projektą, kurį galima palyginti su 
sudėtinga chirurgine operacija. Pro
jektą parengė Paminklų konservavimo 
Instituto specialistai.

Kad kalnas buvo nuolat tvirti
namas, rodo ne tik vakarinė siena jo 
papėdėje, bet ir kita, atkasta šiau
rinėje pašlaitėje. Ji buvo 9 m. aukščio 
ir 42 m. ilgio.

Užrašyta daug pasakojimų, sukurti 
padavimai apie Gedimino kalno pože
mius. Bet požemiai žymiai jaunesni už 
padavimus. Antrojo pasaulinio karo 
metais vokiečiai Gedimino kalne 
maždaug 35-40 *m. gilumoje buvo 
įsirengę slėptuvę. Požeminių kori
dorių ilgis buvo beveik 200 metrų, 
visų patalpų plotas - 500 kvadratinių 
metrų. įsivaizduokite, kokio būta tos 
požeminės ertmės tūrio. Tačiau jos 
lubas prilaikančioms sąsparoms ir 
tvirtinimams buvo panaudotas medis, 
kuris per porą dešimtmečių sukežo. 
Slėptuvė grėsė užgriūti. Vokiečių 
išrausti urvai buvo ušpilti smėliu.

Prie vakarinio Gedimino kalno 
šlaito įrengta statybos aikštelė. Nuo 
oranžinio automobilio su cisterna 
nutįso pulsuojanti žarna, įleista į 
gręžinį: liejamas betonas, taip tvir
tinamas gruntas - į žemę liejami 16 
metrų gylio poliai.Šitaip buvo tvir
tinamas jr Kernavės piliakalnis.

Sutvirtinus poliais kalno papėdę, 
kasinėjimai bus tęsiami. 0 anksčiau

specialiai įrengtu keltuvu į viršų 
"užkops" aštuoni tūkstančiai kubinių 
metrų grunto, kuris bus išpiltas ant 
šlaitų. Tačiau vien tai neapsaugos 
kalno nuo erozijos. Tad ant jo šlaitų 
dar bus išdėstytos trikampės gelžbe
toninės konstrukcijos, kad sulaikytų 
žemės slinktį.

Beje, keisis ir Gedimino kalno 
žaliasis rūbas. Naujų bruožų įgaus 
Gedimino pilis. Jos teritorijos pa
kraščiu bus atstatyta gynybinė siena, 
o kalno papėde nuvingiuos apžvalgos 
ratas. Vietomis pilies kieme bus 
išklotas senovinis grindinys. Bus 
restauruojama ir vakarinė siena.

Viktoras Armalis

NEDOVANOTINA KLAIDA.
, Ilsėjusiais metais pasirodė anglų 
kalba knyga "The Baltic Peoples 
Lithuanians, Latvians, Estonians in 
Australia". Redaguota B. ir A. 
Birškys, A. Putninš, I. Salasoo.

Tik pavartęs šios knygos lietuvišką 
skyrių ir perdaug nesigilindamas dar į 
patį turinį pastebėjau neleistiną 
redaktorių klaidą.

Išspausdintame Baltijo valstybių 
žemėlapy pažymėtos sostinės sekan
čiai: Tallinn,Riga, Kaunas... Ir iš to 
žemėlapio matosi, kad ne tik Vilnius 
yra išbrauktas iš sostmių tarpo, bet ir 
visas Vilniaus kraštas.

Radaktoriai gal imsis teisintis, kad 
tai kokia nors technikine klaida, bet 
jie turėjo pakankamai laiko prisipa
žinti b ją lietuviškoj ir angliškoj 
spaudoj atitaisyti. Tačiau šiuo reikalu 
visiškas tylėjimas padaro šią knygą 
lietuviams nepriimtina.

J.P. Kedys, Sydney.

The
BALTIC PEOPLES
Litliuanians-Latvians-Estonians
in Australia

B.&A. Birškys, A. Putnius, I. Salasoo
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Vasario 16-sios 
proga

Šiandien jau šešiasdešimt devintąjį 
kartą minime Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimą.

Mūsų tėveliai ir seneliai šį įvykį 
minėjo vėliavomis papuoštoj, dainų, 
eisenų, paradų pilnoj, Nepriklausomoj 
Lietuvoj.

Dabartinėje Soviet okupuotoje, 
Lietuvoje gyvenantieji lietuviai, šią 
dieną minės mažuose būreliuose, ar 
suklupę bažnyčiose šauksis Dievo 
pagalbos. Vienur kitur, nakties metu, 
bus Iškelta tautinė vėliava, o Vilniaus 
Rasų kapinėse, besiilsinčio Tautos 
patriarcho, Nepriklausomybės atsta
tymo akto signataro, daktaro Jono 
Basanavičiaus kapas, vasario šešiolik
tosios rytą, kaip ir visada, pražys 
gražiausiomis gėlėmis.

Sibire, Vasario šešioliktoji, bus 
minima Sadūnaitės maldomis, Gajaus
ko, Petkaus, Lapienio, Dambrausko ir 
daugelio kitų tautiečių, giliu ryžtin
gumu kovoje už pagrindines žmogaus 
teises, bei slaptai Sibiro lageriuose, 
Svarinsko ir kitų kunigų atlaikomom 
šventom mišiom.

Balys Gajauskas

Minės Vasario šešioliktąją savo 
širdyse, ir Sovietų psichiatrinėse 
ligoninėse uždarytieji tautiečiai. 
Vladas Majauskas, uždarytas už 
tautinės vėliavos iškėlimą Vasario 
šešioliktosios proga; Petras Cidzikas, 
už skaitymą ir platinimą Lietuvos 
Katalikų Kronikos; Algis Statke- 
vičius, už neva tai raštu pareikštą 
komunistų manifesto kritiką; Mindau
gas Tamonis, už reikalavimą pa
vergtai tautai demokratijos ir tau
tinių teisių; Pranas Žyprė už krei
pimąsi raštu- į Sovietų valdžią, 
politinių kalinių reikalais. Ir taip 
toliau ir taip toliau.

Minima Vasario šešioliktoji ir įvai
riuose laisvojo vakarų pasaulio kraš
tuose, kuriuose yra radę prieglobstį, 
nuo raudonojo teroro pabėgę mūsų 
tautiečiai. Čia vyksta paskaitos, 
koncertai, akademijos. Niekas 
netrukdo tų minėjimų, nes gyvename 
ne tik materialinių gerbūvių, bet ir 
demokratinių santvarkų politinių 
laisvių kraštuose. Minime Vasario 
šešioliktą ir Australijoje.

Mūsų tėvai atvyko į šį kraštą 
maždaug mūsų amžiaus, be pinigų, be 
namų, karo iškankinti. Nemokėjo 
vietinės kalbos, neturėjo automobilių, 
nei telefonų. Nežiūrint to, sunkiai 
dirbdami ir mus augindami, nebijojo 
traukiniais, autobusais ar net pėsti 
atvykti į chorų, tautinių šokių, teatrų 
repeticijas ar sporto treniruotes. Jie 
įkūrė mūsų Bendruomenę, įvedė 
Lietuvių Dienų tradicijas. Viskas 
buvo sukurta nesvyruojančios meilės 

lietuvių tautai, pasiaukojančio darbo 
ir duosnių aukų dėka. Šia savo 
veikla, mūsų tėvai norėjo užtikrinti, 
čia Australijoje gyvenančios,' nors ir 
mažos mūsų tautos dalelės gyvastin
gumą. Vasario šešioliktosios idėjos 
tęstinumą.

Jei pavergtoje Tėvynėje gyvenan
tieji mūsų tautiečiai, dėl Vasario 
šešioliktąją dieną paskelbtos Lietuvos 
nepriklausomybės idėjos, nebijo Sibiro 
šalčių, bei psichiatrinių ligoninių 
kančių, tai mūsų dalis šios tautinės 
idėjos siekime, yra palyginus labai 
lengva: išlikti sąmoningais ir veikliais 
lietuviais. Tai reiškia, ne tik su savo 
tėvais, bet ir su savo vaikais kalbėti 
lietuviškai, ne tik prenumeruoti lietu
višką laikraštį, bet jį ir paskaityti, ne 
tik retkarčiais ateiti į kultūrinius 
parengimus, bet atsiminti, kad choro 
nebus be dainininkų, teatro be 
artistų, spaudos be bendradarbių.

Vasario šešioliktoji mus įpareigoja 
išlaikyti lietuvybę.

Lietuvybę, dėl kurios mūsų prose
neliai kovojo su krikščionybės vardu 
prisidengusiais kryžiuočiais, dėl ku
rios knygnešiai nešdami lietuviškas 
knygas, maldaknyges ar laikraščius, 
pramynė takus į Sibirą. Lietuvybę 
išlaikyti mus įpareigoja, ir tūkstantis 
devyni šimtai devynioliktų -dvide
šimtų metų savanoriai, savo krauju ir 
gyvybėmis, apgynę nepriklausomą 
gyvenimą atkurti pasiskelbusią 
Lietuvą. Mes turime moralinę pareigą, 
ir skolą, tūkstančiams Lietuvos parti
zanų, visą dešimtmetį, beviltiškoje 
kovoje gynusįų laisvę.

Sociologų yra ištirta, kad išeivijoje 
turime tiek daug nutautėjusių todėl, 
kad jie nežino savo tautos istorijos. 
Profesorius Maceina irgi tvirtina, kad 
gimtoji kalba ir tautos istorija yra 
svarbiausios tautos sąmoningumo 
priemonės.

Todėl Vasario šešioliktosios dienos 
proga, ir turime kreipti ypatingą 
dėmesį į savo tautos istoriją ir kalbą.

Jeigu mūsų gyvenamasis kraštas, 
Australija, su dideliu entuziazmu 
ruošiasi paminėti dviejų šimtų metų 
sukaktį, nuo pirmųjų Europiečių 
apsigyvenusių šiame žemyne, ta mes 
galime didžiuotis, turėję vieną se
niausių ’ Europos valstybių. Mūsų 
protėviai yra atlikę Europos tautų 
tarpe, didžiulę misiją, tiek karinio 
saugumo, tiek žmoniškos tolerancijos, 
bei valstybinių įstatymų srityse. 
Mūsų didysis išminčius, gilus politikas 
ir diplomatas karalius Mindaugas, jau 
1251 Lietuvos valstybę įvedė į vakarų 
Europos valstybių tarpą, įsteigdamas 
karaliją su vakarietiška krikščoniška 
kultūra. 1251 liepos 17 d. popiežiaus 
Inocento ketvirtąja bula, buvo įsteig
ta Lietuvos vyskupija, ir pirmuoju 
vyskupu paskirtas, Mindaugą apkrikš
tijęs kunigas Kristijonas.

Pažinti ir žinoti savo tautos istoriją 
neužtenka vien vardus ir datas 
išmokti. Tautos istoriją sudaro visas 
tautos gyvenimas, su jos geromis ir 
blogomis savybėmis, su laimėjimais ir 
pralaimėjimais. Mes didžiuojamės ir 
gėrimės didingais žygiais, ugdome 
patriotizmą, o iš praeities klaidų 
mokomės daugiau jų nekartoti. Jei 
senąją Mindaugo, Gedimino, Vytauto 
Lietuvą mes galime pažinti tik iš 
knygų, tai Lietuvos Respublikos, 
kurios šiašlasdešimt devintąją sukaktį 
šiandien minime, istoriją dar galime 
išgirsti tiesioginiai, iš tą istoriją 
kūrusių, ir joje gyvenusių, mūsų tėvų 
ir senelių lūpų.

Ypatingai mūsų vaikams, mūsų 
tėvų anūkams, svarbu gyvas žodinis 
istorijos perdavimas. Nes čia netik 
istorija, bet ir kalba gilinama, ir 
kiekvienas istorinis įvykis yra pertei
kiamas senelių meile persunktu žo
džiu.

Šiais metais Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje svečiuosis viso pa
saulio lietuvių jaunimo atstovai. Čia, 
Australijoje įvyks šeštasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Suva
žiuos jaunimas, ne tik iš angliškai 
kalbančių kraštų, bet ir iš Italijos, 
Vokietijos, Argentinos, Brazilijos, 
Venezuelos ir kitur. Susikalbėti jie 
galės tik viena kalba - lietuviškai. Juos 
jungs uždeganti laisvės idėja, didžioji 
laisvės vizija, be kurios negalimos 
jokios kovos už laisvą žmogų Lietu
voje, už nemirštančią lietuvybę sveti
mose žemėse.

Kongresas netik sustiprina mūsų 
jaunimą tautos laisvės idėjomis, bet 
kartu yra ir visuomeninio darbo 
mokykla. Pasiruošimas kongresui mū
sų jaunimą išmokina organizuoti 
įvairius parengimus, kaupti lėšas, 
pirmininkauti, sekretoriauti susirinki
muose, rašyti skelbimus, korespon
dencijas, viešai kalbėti. Tai visa yra 
labai reikalinga, Vasario šešiolik
tosios idėjų vykdymui.

Vasario šešioliktoji diena, įvairiose 
metuose, rlšasi su daug lietuviams 
svarbių įvykių:

Štai 1918 metais - Nepriklau
somybės atstatymas

1919 metais Vasario šešioliktą buvo 
sušaukta antroji Lietuvos valstybės 
konferencija.

1920 metais Vasario šešioliktą buvo 
paskirtas pirmasis Lietuvos pasiun
tinys Jungtinėms Amerikos Valstijom.

1921 metais atidarytas Karo Mu
ziejus

1922 metais steigiamasis Seimas, 
priėmė žemės reformos įstatymą. Tą 
pačią dieną buvo įsteigtas Lietuvos 
universitetas.

1923 metų Vasario šešioliktąją 
ambasadorių konferencija priskyrė 
prie Lietuvos Klaipėdos kraštą.

1927 metais, minint Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo šventę, 
mirė Lietuvos patriarchas, Nepri
klausomybės akto signataras, aušri
ninkas daktaras Jonas Basanavičius. 
Šių metų vasario šešioliktąją, sueina 
šešiasdešimt metų nuo jo mirties.

1941 metų vasario šešioliktoji, buvo 
bolševikų įamžinta ypatingai žiauriais 
moksleivių tardymais ir kankinimais.

Prieš šimtą aštuoniasdešimt šešeris 
metus, tai yra, tūkstantis aštuoni 
šimtai pirmais metais, Vasario šešio
liktoji mums davė Lietuvos blaivin
toją, rašytoją, žemaičių vyskupą 
Motiejų Valančių.

Visos šios datos yra svarbios ir 
minėtinos, bet už vis svarbiausia yra 
1918 metų Vasario šešioliktoji, kuri 
simbolizuoja mūsų Tautos laisvę ir 
gyvastingumą. Tai yra diena, kada 
visam pasaulyje išsisklaidžiusius tau
tiečius jungia viena mintis:

Lietuviais esame mes gimę 
Lietuviais norime ir būt!

Jūratė Reisgytė - Fraser

A A
Antanas Maceina

Antanas MACEINA, filosofas, 
rašytojas, poetas mirė Vokietijoj, 
Muenster, Westfalijoj, evangelikų 
ligoninėj sausio 27-tą, sulaukęs lygiai 
79 metus. Jis buvo gimęs 1908 metais 
sausio 27-tą, Bagrėnuose, 
Marijampolės apskrityje. 1928-32 
Kauno universitete studijavo 
filosofiją ir pedagogiką. Vėliau tęsė 
studijas Freiburge, Strasbourge ir 
Belgijoj. 1934 apgynė dizertaciją ir 
įsigijo daktaro laipsnį. Tapo 
pakviestas į Kauno universiteto 
Teologijos ir Filosofijos fakultetą 
lektorium. Pirmaisiais sovietų 
okupacijos metais Maceina gyveno 
Vokietijoj. 1941 m. grįžo j Lietuvą ir 
dėstė universitete filosofiją, kaip 
profesoriaus padėjėjas.

Nuo 1942 metų buvo paskirtas to 
fakulteto rektorium. 1944 m. 
Maceinai vėl teko pasitraukti į 
Vokietiją. Nuo 1956-59 metų dėstė 
Freiburgo universitete, o nuo 1959 
dėstė Muensterio universitete.

Lietuvoj parašė reikšmingą veikalą 
"Pedagogikos istoriją". Jis rašė 
straipsnius į pedagoginį žurnalą 
"Lietuvos Mokykla". Taip pat parašė 
"Kultūros filosofijos įvadą". 
Išeivijoj Maceina savo veikaluose 
dėstydamas filosofines mintis suriša 
jas su teologija.

1950 metais Maceina parašė 
reikšmingą filosofinį veikalą "Didysis 
Inkvizitorius", kuris tapo išverstas į 
vokiečių kalbą. Kelerių metų 
laikotarpiuose jis vis parašydavo po 
stambų veikalą: "Niekšybės
paslaptis", "Jobo drama" irkt. Grynai 
religinėje sferoje pasireiškė veikalu 
"Saulės giesmė", tai studija apie 
šventą Pranciškų Asyžietį. Kitą, 
grynai religinį parašė "Didžioji 
Padėjėja", tai mintys, pareišktos apie 
Mergelę Mariją - Dievo Motiną.

1966 m. parašė "Dievo Avinėlis", 
vėliau "Bažnyčia ir pasaulis" ir dar 
keletą.
Tautiečius literatus nustebino 1965 
metais laimėdamas premiją Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Išeivijoje 
skelbtame konkurse už poezijos 
rinkinį pavadinimu "Gruodis",
pasiraštą Antano Jasmanto 
slapyvardžiu.
Antano Maceinos eilės labai 
originalios, įrikiuojančios jį į pačių 
geriausių mūsų poetų tarpą.

Lietuvoj Antanas Maceina rūpinosi 
jaunimo auklėjimu krikščioniškoj 
dvasioj. Redagavo žurnalą "Ateitis". 
Buvo narys Lietuvių Katalikų Mokslų 
Akademijos ir Baltų Tyrinėjimų 
Instituto. Antano Maceinos Įnašas į 
mūsų tautinę kultūrą yra 
neįkainojamos vertės.
Jau prieš N aujuosius Metus profesorių 
pradėjo kankinti įkyrus kosulys. 
Tikėdamasis pasveikti, jis rašė studiją 
apie Katalikų bažnyčios padėtį po 
Antrojo Vatikano visuotinio 
susirinkimo. Ta tema buvo perskaitęs 
keturias vokiškas knygas ir pasidaręs 
daug pastabų.

Profesorius labai džiaugėsi, kad 
jam pavyko laiku užbaigti studiją apie 
Maldą, kuri knygos formoje 
planuojama išleisti 600 metų Lietuvos 
krikšto jubiliejaus proga.

Pramatydamas besiartinančią mirtį 
profesorius pareiškė pageidavimą, kad 
būtų tyliai palaidotas antrosios savo 
žmonos tėviškėje Brebersdorfe. Tai 
nedidelis miestelis tarp Wuerzburg ir 
Schweinfurt. Prieš 40 metų 
Schweinfurte buvo palaidotas lietuvis 
salezietis kunigas D r. Jonas Puišys.

Asmenys, kurie laidotuvių proga 
norėjo pasiųsti gėlių ar vainikų, 
našlės buvo paprašyti pasiųsti auką 
garsiojo premonstratų vienuolijos 
kunigo Werenfried van Straaten 
įsteigtai bažnytinės šalpos 
organizacijai "Kirche in Not", 
Ostpriesterhilfe, Koenlgsteine, 
Vakarų Vokietjoj.

Lietuviai, profesoriaus bičiuliai, 
vienminčiai ir skaitytojai bus 
kviečiami atšvęsti "ketursavaitinį" - 
Sechswochenamt bažnyčioje tos 
parapijos, kuriai velionis priklausė 
Muensteryje. Gi kas norėtų prisidėti 
prie profesoriaus atminimo
įamžinimo, prašomi pasiųsti auką 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidėjų organizacijai arba 
tiesiog kun. Kazimierui Kuzminskui 
Čikagoje.

Agnė Lukšytė
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VI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESAS

PELNINGA KONGRESO LOTERIJA.
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon

greso pereitų metų pabaigoje su
ruošta loterija kongreso iždą pratur
tino keturiais tūkstančiais dolerių. 
Buvo parduota 5400 bilietų. Sumo
kėjus už pirktuosius pryzus - Video 
Casette recorder ir Microwave Oven- 
Ir apmokėjus spausdinimo bei pašto 
išlaidas, gryno pelno padaryta virš $ 
4,000.

Didžiausia kongreso organizacinio 
komiteto padėka tenka Australian 
Airlines, kuri padovanojo pirmą lai
miki - skrydi I Surfers Paradise dviems 
asmenims. Kitus laimikius dovanojo V. 
Vaitiekūnienė, I. Jokubauskienė, E. 
Mackevičienė, B. Mašanauskienė ir L. 
Petruševičienė - visos iš Melbourno. 
Joms visoms taip pat nuoširdžiai 
dėkojame.

Aštunto laimikio laimėtojas A. 
Grinius, N.S.W..negalėdamas savo lai
mikio, (raguolio) atsiimti, įgaliojo 
loterijos rengėjus jį parduoti, o gautus 
pinigus padovanojo kongreso reika
lams. Ačiū A. Griniui, kongreso iždas 
padidėjo $ 50.

Pusė visų bilietų buvo parduota 
Viktorijoje - 2675. Toliau seka N.S.W.

• 1545, Pietų Australija - 522, nuo jos 
toli neatsilieka ACT (Canberra) - 
473, 
Queensland - 160 ir Tasmanija - 25.

Visiems prisidėjuslėms prie sėkmin
go loterijos pravedimo kongreso 
organizacinis komitetas nuoširdžiai 
dėkoja. Melbourne didžiausią naštą 
nešė H. Statkuvienė, gabiai asistuo
jama E. Mackevičienės.

Jos suorganizavo plati) > tinklą 
bilietų platintojų, kurie ir be to 
Įvairiomis progomis kongresui talkina: 
renkant aukas, verbuojant mecenatus, 
rėmėjus ruošiant mažas loterijas, 
raginant savas organizacijas ruošti 
parengimus ir padarytą pelną skirti 
kongreso reikalams.

Negalima pamiršti Viktorijos provi
ncijoje gyvenančių kongreso rėmė
jų. Geelonge K. Starinskas išpardavė 
240 bilietų, savo užduotį išpildydamas 
100 procentu. Nuo jo neatsiliko Sale 
seniūnė E. Eskirtienė, Latrobe Valley 
- V. Koženiauskienė ir Stratforde A. 
Matukevičienė, kuri, nors ir sunkiai 
sirgdama, visus pasiųstus bilietus 
išplatino. Ačiū jums visiems!.

Melbourno platintojų tarpe vado
vavo Jurgelaitienė, pati viena išplati
nusi 260 bilietų. Jai Įkandin buvo V. 
Jablonskienė - 200, R. Šemetas • 170, 
E. Mackevičienė - 160, L. Petruševi
čienė - 150, D. Sadauskaitė ir A. 
Vaitiekūnas - po 140 (valio jaunoji 
karta!), Szentimrey - 110 ir N. 
Žemaitienė - 100.

Sydnejuje visiems loterijos prave
dimo darbams vadovavo Rita Barkutė. 
Tuo pat laiku Ritai teko rūpintis ir 
TELEKRIZėS gastrolėmis. Nepaisant 
to, Rita su savo talkininkais atsiekė 
visai patenkinamų rezultatų. Smul
kesnės informacijos apie platintojus 
neturime nei iš Sydnejaus, nei iš 
Adelaidės, kur loterijos įgaliotiniu 
buvo Antanas Stankevičius. Antanas 
su Linu Kubilium stengėsi,kaip galėjo, 
bet atrodo, kad vyresnioji karta su 
parama šiek tiek šlubuoja - ne tik 
loterijos, bet ir jaunimo pasirodymų 
atžvilgiu.

Maloniai nustebino sostinės 
Canberros lietuviai, kur Audronė ir 
Antanas Stepanai pasiekė labai gra 
žiu rezultatų, nors lietuvių jų mieste 
yra bent penkis kart mažiau, negu 
viename iš didžiųjų Australijos lie- 
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Pasitarimuose su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos vadovybe Los Angeles, 
JAV.
Iš kairės: B. Kymantienė, V. Vilkas, A. Narbutienė, L. Polikaitis, R. 
Polikaitienė, G. Grušas, H. Antanaitis - VI PLJK Org. kom. pirm., T. Dabšys, 
D. Mažeikienė.

tuvių centrų. Ačiū Audrone' ir 
Antanai!

Visiems Australijos lietuviams, pir- 
kusiems loterijos bilietus, juos plati
nusiems .ar kaip nors kitaip prie jos 
pasisekimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. VI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas įvyks Australijoje už 
dešimt mėnesių. Kongreso ruošos 
komitetas kreipiasi į jus prašydamas ir 
toliau duosniai remti jo paruošia
muosius darbus.
Kongreso ruoša išaugins jauną ir naują 
lietuvių bendruomenės vadovaujančią 
kartą, duos progą viso pasaulio 
lietuvių jaunimui susitikti ir aptarti 
savo reikalus, susipažinti, pažinti 
Australiją, mums parodyti savo talen
tus.
Neapvilkime jų, neapvilkime savęs 
pačių!
VI PLJK Organizacinis komitetas.

Kongreso Metai .-į. t .
šių metų pabaigoje, už dešimt 

mėnesių prasidės VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Mūsų jaunimo 
atstovų pastangomis šį kongresų 
suruošti buvo paskirta Australijos 
lietuvių jaunimui. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vadovybė ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga, remdamasi 
mūsų jaunimo atstovų parodyta veikla 
pereituose kongresuose, mūsų 
jaunimo organizaciniu susitvarkymu ir 
jo entuziasmu, nepabijoję negausiai 
Australijos lietuvių bendruomenei 
suteikti teisę pravesti šį svarbų įvykį 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
gyvenime.

Pasiruošimas kongresui prasidėjo 
1984 metais. Jau dveji metai, kai 
būrys jaunuolių skiria savo laiką ir 
darbą organizuodami kongreso 
atstovų apgyvendinimą, jų keliavimą, 
posėdžiavimą, viešus pasirodymus ir 
susitikimus su Australijos lietuviais 
reikalams.

Pereiti metai buvo ypač svarbūs 
kongreso ruošai. Organizacinio 
komiteto pastangomis Melbourno 
dainuojančių merginų trijulė 
SVAJONĖS vėl koncertavo 
didžiosiose Australijos lietuvių 
vietovėse. Melbourno jaunimo
teatralai parašė, pastatė ir su dideliu 
pasisekimu savo kūrinį TELĖK RIZŲ 
Melbournui, Adelaidei ir Sydnejui. 

•Vidury metų iš Los Angeles 
pasikviesto vyrų kvarteto koncertai 
buvo džiaugsmingai priimti visų 
Australijos lietuvių. Metų bėgyje 
Adelaidėje , Sydnejuje ir Melbourne 
jaunimas pravedė visą eilę vietinio 
pobūdžio renginių, kurie padėjo 
supažindinti su kongreso reikalais, 
parodė jaunimo įsipareigojimą 
lietuviškai veiklai ir praturtino 
kongreso iždą.
Pereitų metų Kongreso organizacinio 
komiteto veikla buvo apvainikuota 

SVAJONIŲ išvyka į šiaurės Amerikos 
kraštus - JAV ir Kanadą ir 
organizacinio komiteto pirmininko 
kelionė į Šiaurės ir Pietų Ameriką. 
Abi šiosišvykos buvo labai sėkmingos. 
Čikagoje leidžiamas dienraštyje 
"Draugas" Bronius Nainys apie tai 
rašo:... "Kongreso komiteto pirm, 
lankymosi tikslas buvo išsamiau 
supažindinti Šiaurės Amerikos 
lietuvių vadovaujančius jaunimo ir 
vyresniųjų pareigūnus su kongreso 
tikslais, darbais, bėdomis ir paprašyti 
paramos bei paieškoti jų užnugario. 
"SVAJONĖS" (...) ne posėdžiais ir 
pasitarimais, bet puikia daina, 
menišku jos atlikimu, žavia laikysena 
ir žydinčia janyste ieškojo kongresui 
paramos tarp lietuviškų "masių", 
skraidydamos po lietuvių gyvenvietes 
ir koncertuodamos.

Abi šios ambadorystės labai gerai 
pasisekė. Kongreso komjteto 
pirmininkas įtikino visas čia esančias 
bendruomenės ir jaunimo valdžias, 
kad kongreso organizavimas vyksta 
sklandžiai, kad į jo paruošimą 
Australijoje įjungta net apie 50 gerų 
darbininkų ir Australijos visuomenė 
kongresą aukomis remia.

Apie mūsų SVAJONIŲ koncertus 
Bronius Nainys atsiliepia labai 
entuzijastiškai. Jis rašo:"... 
"Svajonės" liaudį "nupirko". Mes 
sukritom po jų kojų, nei 
pervertindami, nei pergirdami ir tik 
teisybę sakydami teigiame, kad jos 
kongresui atliko geriausią
patarnavimą. Žavėjo jos savo daina, 
laikysena, išvaizda, drabužių
įvairumu bei puošnumu ir svarbiausia, 
sklandžia, gražia lietuvių kalba, kurią 
mums jos visos, viena po kitos, lyg 
žinodamos į ką mes kreipiame 
didžiausią dėmesį, nuo scenos parodė. 
Programos pabaigoje jų į Australiją 
kviečianti gudriai sugalvota ir 
sukomponuota daina ir oficialus žodis 
mus taip "įkaitino", kad vos visu urmu 
tuoj pat į tą Australiją 
neišskridome "...

Privačiame laiške iš JAV rašoma:... 
"Su malonumu prisimename jūsų 
"Svajones" Jos sužavėjo Čikagos ir 
visų kolonijų lietuvius. Jos 
nepaprastai geros dainininkės, 
gražios, simpatiškos ir lietuviškos. 
Miela prisiminti...".

Šie metai kongreso ruošoje yra 
patys svarbiausi. Nors visos vietovės, 
kelionės, dienotvarkė ir programos jau 
nustatytos, bet galutinis suderinimas 
dar prieš akis. Organizaciniam 
komitetui teks gerai pasitempti visą šį 
darbą užbaigti,kaip galima greičiau, 
kad galėtų būti paskelbta galutinė 
kongreso dienotvarkė ir programa.

. J-M.
AR ŽINOTE, KAD:
- Kasant Panamos kanalą, žuvo 
daugiau kaip 25000 žmonių.

BRISBA NĖJĘ
Vasčirio 16—-tosios 

ml nė Ji m as

Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą pradėjome su lietuviškomis 
pamaldomis šv. Marys bažnyčioje, 
kun. dr. P. Bačinskui atnašaujant 
šv.Mišias. Visiems buvo malonu matyti 
mūsų jaunimą tautiniuose rūbuose 
prie trispalvės vėlaivos.

Po pamaldų visiems susirinkus į 
lietuvių namus, minėjimą atidarė 
valdybos pirmininkė B. Mikužlenė 
perskaitydama Krašto Tarybos rezo
liucijas, atsivežtas iš Sydnejaus. Ta 
pačia proga jaunimo organizacijos 
pirmininkas V. Stankūnas padarė 
pranešimą apie pasiektus laimėjimus 
lietuvių sporto šventėje ir pristatė 
visuomenei visą "Baltijos" krepšinio 
komandą. Taip pat nuoširdžiai padė
kojo bendruomenei už taip gausią 
piniginę paramą jaunimui.

Iškvietus prezidiumą: P. Stankū
nienę, V. Kaciūną, V. Lorencą ir dr. 
Mikužienę - viešnią iš Adelaidės, 
paskaitą skaitė J. Luckus. Gerai 
pasiruošęs jis jau nepirmą kartą 
pasirodo mūsų minėjimuose.

Išsirikiavus chorui, F. Luckienė 
paskaitė eilėraštį apie lietuviškas 
dainas. Mišrus choras sudainavo "Kur 
gimta padangė" ir "Gintarėlis" cho
ras, kiek padidėjęs, vyrais ir gerai 
pasiruošęs skambėjo tikrai darniai. 
Tautinių šokių grupė gyvai pašoko 
"Žiogelius" ir "Kalvelį". Rodos tiek 
energijos atsirado jaunimui po Lietu
vių dienų Sydnejuje.

Moterų oktetas Volungėlės švelniai 
sudainavo "Prabilkite žvaigždės" ir 
"Gintaro tėvynė". R. Platkauskienė 
deklamavo eilėraštį "Lietuvos lau
kai", Moterų oktetas vėl linksmai 
sudainavo "Kur marių krantas" ir 
vyrams prisidėjus užbaigė minėjimą su 
daina "Kur tėviškės namai".

Chorą paruošė ir dirigavo B. 
Mlkužienė, akordeonu grojo V. Loren
cas. Po minėjimo sekė pietūs ir 
pasilinksminimas. Buvo malonu matyti 
tiek daug lietuvių, kad net kėdžių 
pritrūko salėje.

Brisbanletė

RUOŠKIMĖS ŽVEJOTI

Kaip Jau senai kalbame," Baltic 
News" leidinio paramai žvejybos 
konkursas - FISHATON - Stratforde 
tikrai įvyks Victor!jos Labor Day 
savaitgaly 7-8-9-tą kovo mėn. die
nomis.

Jonas Šeivokas pasiruošęs meškerioti.
Stratfordas randasi Gippslande - 

Victorijos Rivieroj apie 16 km nuo 
Sale miesto ant Princes Highway. 
Nesunku rasti.
Dėl smulkesnių informacijų skam

binkite tel.: E. Eskirtienė 051.443021, 
A. Matukevičienė 051.456479 ir 
Kaladienė 03.7731308. Mūsų adresas 
2 Scott St. Stratford, 3862.

Nepamirškit Kovo 7-8-9- dienomis 
’BALTIC NEWS” FISHATON. 
Laukiame visų. . „ x , ... .A. Matukevičienė
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
MINĖJIMAS

Vasario 16 - toji diena Sydnejuje 
uvo minima vasario 15 d.- sekma- 
ienį. ,'•
ar prieš mišias, pasidairęs po Šv. 
oachimo bažnyčios šventorių, galėjai 
asakyti, kad tai buvo ne eilinis 
ekmadienis. Šalia gražiai unifor- 
luotų skautų, rikiavosi baltomis 
irštiriėmis pasipuošę ramovėnai, o 
relatas P. Butkus linksmai šypsojosi, 
nors retkarčiais" matydamas tiek 
aug parapijiečių!
Organizacijom įžygiavus bažnyčion 

' prieš altorių išsirikiavus su vėlia- 
om pasigirdo ” Dainos" choras diri- 
uojamas Birutės Aleknaitės. Vargo- 
avo Justinas Ankus.
Prelatas P. Butkus pamoksle pa- 

rėžė, kad jau praėjo virš 40 metų, 
aip mes gyvename už Tėvynės ribų. 
8 prisiminė visus žuvusius ir dabar 
ar žūstančius už Tėvynės ir tikėjimo 
'isvę. Pagrįstais faktais aiškino 
olitinių įvykių eigą tikėdamas, kad 
-bereiks laukti 40 metų iki Tėvynė 
ai bus laisva. Tik visus prašė kuo 
augiau melstis už Lietuvą ir kova 
rleš Šėtoną bus laimėta.
Antroji minėjimo dalis vyko Lietu- 

‘U klube, prasidėjusi meno parodos 
^darymu, kurią suorganizavo dr. G. 
azokienė. Apžiūrėjus parodą prasi- 
ajo minėjimas.
Pylinkės pirmininkas A. Giniūnas 
arė atidarymo žodį ir prelatas P. 
atkus sukalbėjo invokaciją.
Sekė jaunosios kartos prelegentės 

aratės Reisgytės - Fraser paskaita, 
■lūr. pusi. nr.3-čias).
Sekančioje programos dalyje dekla- 

ayo: Darius Dičiūnas - Maironio 
Trakų pilis", Daina Šliterytė - Jono 
[įnelg°s "Lietuva" ir Ričardas Cer
das - B. Brazdžionio "Šaukiu aš 
autą"-
Savaitgalio mokyklos patys mažieji 

iokinukai-ės Jono Bireto ir Julijos 
agaitienės išmokyti pašoko: "Noriu 
(jego", "Dzūkų polką" ir "Vėdarą". 
Gražina Zigaitytė - Burba padai- 

avo "Papartėlį" ir "Lietuviais esame 
ies gimė"- Akompanavo Marija Um- 
ražiūnienė. Tikime, kad ateityje mes 
i5 dažniau matysime scenoje.
jono Bireto vyresniųjų šokėjų

rupė, nenorėdami pasiduoti mažie- 
ienis šokėjams, pašoko: "Aušrelę", 
gustą" ir "Ženkelį". Ši grupė, tikrai 
u pasididžiavimu, gali visur repre-
entuoti lietuvius.

į 1986 m. A.L.B. Krašto valdyba eilę 
smenų apdovanojo už jų įdėtą darbą 
r pasiaukojimą garbės pažymėjimais, 
ie pažymėjimai, kaip tik ir buvo 
;eikti minėjimo metu. Tokius garbės 
ažymėjimus gavo: Vincas Augusti- 
avičius, Dr. Rita Barkutė, Marina 
ox, Aldona Jablonskienė, Dr.Rūta 
[avaliauskaitė, Dr. Genovaitė Kazo- 
ienė, Antanas Kramilius, Julija 
ašaitienė ir Albinas Giniūnas.
Australijos Lietuvių Fondo atsto- 

as Br. Stašionis įteikė piniginę 
jvaną geriausiai baigusiai lituanis- 
nius kursus jaunuolei Margaritai 
>dlovich.
Paskutinėje programos dalyje gir- 

šjome "Dainos" chorą dainuojant: 
šudros siaučia", "Joninių daina" ir 
Siaurės pašvaistė". Dirigavo Birutė 
leknaitė, o pianinu jai akomponavo 
ištinąs Ankus. Dainos skambėjo 
irniai, o tarp choristų ir dirigentės 
mtėsi didelis ryšys arba choristų 
iklusnumas kiekvienam dirigentės 
ostui.
Mes klausytojai galime tik palinkėti 

anelei Aleknaitei, Justinui Ankui ir 
siems choristams geriausios sėkmės 
toliau mus džiuginti savo giesmėmis 
dainomis. Visą minėjimą pravedė ir 

tožia aiškia tarsena pranešinėjo 

Regina Bernotaitė.
Tai buvo mūsų išeivijos gyvenime 

momentas kada mažieji, jaunieji ir 
vyresnieji parodėme, kad mes dar 
tautiškai gyvi ir dar daug metų būsime 
gyvi.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Dalyvė.

Dailės Konkursas 
"LITU AN I A/87"

S A O PAUL O, BRAZILIJA

Brazilų Kultūros Centras "Centro 
Cultural Francisco Matarazzo So- 
brinho" ir Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus komitetas Brazilijoj viešai 
paskelbė dailės konkursą Lietuvos 
tematika "PREMIO LITUANIA 87" 
tapybos, paišybos, skulptūros, gra
viūros srityse, surištą su Lietuvos 
Krikšto Jubiliejum- Konkursas 
skelbiasi geidžius ouatinti vaizduo
jamąjį meną ir prisidėti prie Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus paminėjimo.

Ir skiria premiją 15.000 kruzadų 
(USA $ 1.000) vertingiausiam kūri
niui.

Konkursas plačiai paskleistas tarp 
brazilų, tačiau jame gali dalyvauti 
dailininkai ir iš kitų kraštų. Žinių 
apie Lietuvą - istoriją, papročius, 
meną, kultūrą, dabartinę padėtį - gali 
semtis Komiteto būstinėj: Rua Jua- 
tindiba, 28 ( Parque da Mooca), 
03124 SAO PAULO, SP., BRASIL 
(telef. 273-0338).

Dailės kūriniai, kartu su curriculum 
vitae, turi būti pristatyti iki 1987 m. 
balandžio 30 d. (išsiųsti nevėliau tos 
datos) šiuo adresu:

Centro Cultural Francisco Matarazzo 
Sobrinho
Rua General Jardim, 595
Vila Buarque 01223 SAO PAULO, 
SP., Brasil

Konkurso rengėjai neprisiima at
sakomybės už betkokį kūrinio suža
lojimą jo persiuntimo atveju.

Juri komisiją sudaro du kiekvienos 
institucijos atstovai ir vienas meno 
kritikas iš APCA ( Salo Paulo Meno 
Kritikų Organizacijos).

Konkursą laimėjusio kūrinio prista
tymas ir premijos įteikimas vyks viešoj 
iškilmėj, atidarant konkurentų paro
dą, užvardintą "Lietuva meno akimis" 
Chap Chap "Kultūrinėj Erdvėj”, Sao 
Paulo miesto sentre, birželio 2 dieną, 
20,30 vai.

Premiją laimėjęs kūrinys liks Jubi
liejinio Komiteto nuosavybe. Kitus 
kūrinius bus galima atsiimti 90 dienų 
bėgyje. Praėjus šiam terminui, kon
kurso organizatoriai nuspręs jų 
paskirtį.

Konkursą "Premio Lituania 87” 
globoja Sao Paulo Valstijos Guberna
torius ir Valstijos Kultūros Sekreto 
riatas.

” M.E*’’ fotograf as

D an Bieri - lieviškų parengimų 
fotografas. Lietuvių Dienų šventės 
nuotraukomis yra puošiama Mūsų 
Pastogė.
Dan Bieri šoka tautinius šokius. Jo 
žmona Daiva (Labutytė).

TAUTOS FONDE
Nepriklausomybės šventės minė

jimo proga, prieš pamaldas Sydnejaus 
ir apylinkių lietuviai aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams:

Po $ 50 - J. V. Venclovai 
Po $ 40 - J. E. Černiauskai 

Po $ 30 - Prel. P. Butkus 
Po $ 20 - Jonas Sakalauskas, V. 

Patašius, B. J. Dambrauskai, Dr. V. 
Barkienė, S. Jarmalauskas, N. 
Liutikaitė, M. Šumskas, M. A. Statkai,
L. H. Karveliai.
Po $ 10 - J. Jablonskis, K. Andriuška, 

A. Lingė, V. Rušienė, A. P. Pečiuliai,
V. Vladička, O. V. Jonušiai, O. 
Palaitienė. P. Tallat-Kelpša, P. E. 
Nagiai, P. Burokas, P. Grosas, V. 
Kondrackas, M. Petronis, A. Giniūnas, 
A. Žilys, P. Armonas, J. Makūnas, A. 
S., N.N ., A. Česnavičius, P. V. 
Žitkauskai.

Po $ 5 - A. Savickienė, A. L. 
Kramiliai, M. Koliavienė, St. 
Jankauskas, J. Skuodas, B. Ropienė, 
A. Lokys, E. Dryža, M. Radzevičienė, 
A. Prašmutas, V. Račiūnas, A. Kutka, 
J. Buzinskas, G. Dryža,N. Čelkienė,
M. Labutienė, J. Kecorienė.
Po $ 4 - K. Ridikienė
Po $ 2 - D. Bielienė, A. Pauliukonienė, 
A. Marašinskienė, V. Čižauskas, M. 
Juškevičius, B. Sidarienė.

Visiems auka prisiminusius Lietuvos 
laisvės reikalus nuoširdus ačiū.

PERTHAS
Per Tautos Fondo įgaliotinį Viktorą 

Skrolį gauta sekančios aukos Iš Pertho
W. A.

Po $ 20 - E. J. Petrukėnal ir J.ir R. 
Paseckai, jų dukros Angelės vedybų 
proga.
Po $ 10 - O. Liutikienė - vietoj gėlių 
A.A. Jonui Miliauskui, V. Skrolys - 
vietoj gėlių A.A. Jonui Liutikui ir 
Jonui Miliauskui.

Po $ 5 - B. Steckis ir N. Lingienė - 
vietoj gėlių A.A. Jonui Miliauskui.

CANBERRA.
Karuomenės šventės proga 

Canberroje per T.F. įgaliotinį 
Benediktą Minių gauta $ 80. Aukotojų 
pavardės bus paskelbtos vėliau.

Visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams nuoširdus ačiū.

TAUTOS FONDO ĮGALIOTINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 29 d. Lietuvių Dienų 
metu vyko ir trumpas Tautos Fondo 
įgaliotinių informacinio pobūdžio 
posėdis. Posėdyje dalyvavo Melbourne 
atstovybės pirm. K. Lynikas, ižd. V. 
Bosikis, iš La Trobe seniūnijos V. 
Koženiauskienė, Melbourne T. Fondo 
rėmėjų būrelio vadovė M. Žiogienė, iš 
Adelaidės T.F. įgaliotinis J. Stepanas 
ir Sydnejaus atstovybės nariai su pirm. 
Prel. P. Butkum. Iš Amerikos 
Centrinės valdybos laimingu sutapimu 
dalyvavo A. Daunys ir padarė 
pranešimą.
Tautos Fondo Atstovybė Australijoje 

Sydnejus.

Tasmanijos senatoriui Don Grimes 
atsistatydinus iš Australijos ministrų 
kabineto, min. pirmininkas B. Hawke 
padarė keletą pakeitimų savo kabi
nete. Mick Young paskirtas emigra
cijos ir etninių reikalų ministeriu, gi 
ligšiolinis ministeris Chris Hurford 
perėmė Bendruomeninio aptarnavimo 
(Community services) portfelį iš sen. 
Don Grimes.

Naujai į kabinetą įėjęs Tasmanijos 
senatorius Michael Tate paskirtas 
specialiu valstybės ministeriu vie
toje M. Young.

Gorbačevo pažadėtas disidentų 
bylų peržiūrėjimas nėra toks visuoti
nas, kaip tikėtasi Vakaruose. Iš 
kalinamų disidentų reikalaujama pa
sirašyti kaltės prisipažinimus ir paža
dus "nusižengimų" nekartoti ateityje. 
Dauguma disidentų atsisako tai pasi
rašyti, nesijausdami nusižengę.

Išimtis padaryta žydų kilmės disi
dentui dr. Jozef Begun, nepasira
šiusiam pažadų, kai Maskvos centre 
Arbat rajone visą savaitę kiekvieną 
dieną jo tautiečiai viešai de
monstravo, reikalaudami dr. Begun 
paleidimo. Eilė šių demonstracijų 
buvo civiliai apsirengusių KGB polici
ninkų brutaliai išsklaidytos, apmušant 
demonstrantus bei vakariečius žurna
listus, kai kuriuos jų areštuojant. 
Visgi po savaitės Sovietai pareiškė, 
kad paleis dr. Begun, atlikusį tik 5 
metus savo 12 metų bausmės.

Queensland valstijos premjeras Joh 
Bjelke - Petersen oficialiai pareiškė, 
kad nekandidatuos sekančiuose rin
kimuose į Queensland parlamentą. Jis 
yra nusistatęs pereiti į federalinį 
parlamentą ir paveikti opozicines 
partijas pakreipti savo politines 
platformas į dešinę.

Galutinomis žiniomis, ciklonas 
Ulma, siautėjęs Vanuatu valstybėje 
pietvakarių Pacifike, pareikalavo 
apie 50 žmonių gyvybių ir padarė apie 
225 milijonus dolerių nuostolio.

Libanone musulmonų šiltų Amai 
milicija 4 mėnesius blokavo palesti
niečių pabėgėlių stovyklą Burž ai 
Baražne (Bourj ai- Barajneh).
Apie 20.000 šios stovyklos gyventojų 
buvo iš bado priversti valgyti mulus, 
kates ir šunis. Galiausiai Jungtinių 
Tautų konvojui pasisekė pristatyti 
maisto badaujantiems.

Amai šiitai yra Sirijos įtakoje ir 
kovoja prieš tuos palestiniečius, kurie 
nepripažįsta Sirijos autoriteto ir 
pasilieka ištikimi Jaser Arafatui, 
Palestinos Išlaisvinimo Organizacijos 
vadovui.

Australijos senato pirmininku 
išrinktas NSW senatorius Kerry 
Sibraa, dešinio sparno darbietis. 
Senatorius Sibraa yra dažnas svečias 
pabaltiečių parengimuose.

Sovietų S-ga Kremliaus rūmuose 
suruošė tarptautinį "taikos ir nusi
ginklavimo" forumą į kurį atvyko, be 
kitų, ir nemažas būrys mokslininkų, 
artistų ir biznierių iš Vakarų. Į 
forumą pakviestas ir dr. Andriejus 
Zakarovas, neseniai grįžęs iš izolia
cijos Gorky mieste. Gorbačvevo kalbą 
apie Sov. S-gos taikos meilę Vakarų 
žurnalistai sutiko gana rezervuotai, 
nes kovos Afganistane tebesitęsia, o 
Sovietų gulaguose tebekalinami tūks
tančiai politinių ir religinių kalinių.

Izraelio moterys yra vienintelės 
pasaulyje, privalančios atlikti karinę 
prievolę.
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PINIGĖLIAI"
S. Čiurlionienės - Kymantaitės trijų 

veiksmų komedija.

Sydnejaus "Atžalos" teatro pasta
tyme antrame veiksme: J. Normantas 
( J. Maksvytis) ir Magdalena Laukai
tytė (A. Adomėnienė).

KALĖDOS SAUSIO MĖNESYJE.

Pailsėję po visų suvažiavimo paren
gimų, sausio pabaigoje Sydnejaus 
"Atžalos” teatras atšventė savo 
šeštąjį kalėdinį subuvimų Viktoro ir 
Jutos sodyboje. Viktoro baseinas 
smarkiai nuseko, sugūžėję atžaliečiai 
bandė naujas roles vandens "pjesėje". 
Rolės buvo skirstomos pagal maudy
mosi kostiumo dydį, atsirado ir tokių, 
kuriems nepritaikius piešinius rūbus 
teko sėdėti ant kranto, arba apsi
metus kad esi nenusivylęs, džiaugtis 
gėlių žiedais. Pasirodė nauji talentai, 
Danus nardė kaip banginis, neatsiliko 
Vidas su Juozu. Julius režisavo 
pakrantėje, Jurgis su D an užfiksavo 
viską filmoje. Nutarta, statyti sekantį 
veikalą "Simfonija Vandenyje".

Iš kažkur atsiradus kiniečių astro
logijos knygai paaiškėjo, kad mūsų 
technikinis personalas susideda iš 
gyvatės, triušio, avino ir tigro. Pats 
režisierius priklauso šiai grupei, o 
artistai tai gaidžiai, avinai, kiaulės, 
žiurkės, beždžionės ir kiti džiunglių 
sutvėrimai. Antras veikalas galėtų 
būti "Gaidžio avantiūra džiunglėse".

Vaišės pritaikytos prie aplinkos, 
sustingę spoksojo unguriai, forelės, 
plaukiojo antys, slėpėsi vištos salotų 
krūmuose, tortuose slapstėsi riešutai, 
braškėmis puošėsi pavlova, bet kur čia 
ir aprašysi tas visas gėrybes.

Prie vaišių stalo atsirado kalbos, 
sveikinom vienas kitą. Dėkojome 
nepamiršdami ir jaunesniąją kartą, 
kurie praturtina mūsų gretas.

Gautas pakvietimas "Atžalos" 
teatrui dalyvauti Amerikos teatro 
festivalyje 1988 m. Šis klausimas 
paliktas režisieriams išspręsti. Atrodo 
laikas būtų parodyti užjūrio broliams, 
kad ir Australijos lietuviai, nors ir 
neturėdami didelių teatrinių jėgų, 
sugeba neblogiau už kitus. Beto 
siuntėme sportininkus, jaunimą, cho
rą, dabar eilė būtų teatrui?

Dėkojame Viktorui ir Jutai už 
draugišką priėmimą ir vaišes.
Iki pasimatymo sekančioje repeti
cijoje.

O. Maksvytienė.
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Lietuvos bažnyčiai 
6 0 irt

is mūsiškės užjūrio spaudos sužino
jom, kad Lietuvoje vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai pernai, rugpiūčio 
mėn. 25 d. Kauno bazilikoje koncele- 
bracinėmis Mišiomis iškilmingai pa
minėjo bažnytinės Lietuvos provinci
jos įsteigimo šešiasdešimties metų 
sukaktį. (Stebina tai, kad vyskupas 
Julijonas Steponavičius tame minėjime 
nedalyvavo). Šv. Sostas pripažino 
Lietuvos valstybę "de jure" 1922 
metais lapkričio mėn. 10 d.

1926 metais, balandžio mėn. 4-tą 
dieną, popiežius Pijus vienuoliktasis 
bule "Lituanorum gente", Lietuvos 
valstybės ribose gyvenančius katali
kus apjungė į bažnytinę provinciją, 
tiesioginiai priklausančią Apaštalų 
sostui. Toje bulėje pranešama, kad 
Lietuvos valstybėje bus penkios 
vyskupijos: Kauno, Vilkaviškio, Tel
šių, Panevėžio ir Kaišiadorių. Lie
tuvos dvasiškuos išsilaisvinimą iš 
Lenkijos Bažnyčios varžtų išsistengė 
Lietuvos vyskupai, padedant apašta
liškajam vizitatoriui arkivyskupui J. 
Matulaičiui, pritariant Lietuvos val
džiai, kurios prezidentu tada buvo A. 
Stulginskis, užsienių reikalų minis- 
teriu kun. M. Reinys.

Katalikų Bendrijos ir valstybės 
santykių sunormavimą patvirtino 
konkordatu, kuris buvo pasirašytas 
1927 metais, rugsėjo 27-tą dieną 
ministerio pirmininko A. Voldemaro ir 
kardinolo Gasparri. Tuo metu prezi
dentu jau buvo Antanas Smetona.

Prieš lenkams užimant Vilnių, 
Lietuvos etnografiniam plote buvo 
trys vyskupijos: Seinų, Žemaičių ir 
Vilniaus. Tos vyskupijos ryšius su 
Vatikanu galėjo palaikyti tik per 
Lenkijos Bažnyčią. Tačiau Lietuvos 
vyskupijos, po pirmojo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo, faktiškai pradėjo 
atsiskirti nuo lenkų. (Pirmasis padali
nimas įvyko 1772 m.) Lietuvos 
vyskupijų atsiskyrimui nuo Lenkijos 
Bažnyčios pradžią davė žiaurusis 
Vilniaus generalgubernatorius Murav
jovas, lietuvių vadinamas "koriku”. 
(Muravjovas mirė 1866 m.) Jo tikslas 
buvo Lietuvą surusinti, taigi jis davė 
įsakymą šalinti lenkų kalbą iš mokyk
lų. Lenkai mokytojai buvo atleisti 
ir į jų vietą įstatyti rusai. Muravjovas 
net leido katekizmą mokyklose dėsty
ti lietuviškai tose srityse, kuriose 
gyveno žemaičiai.

Muravjovas, žinoma, Lietuvos vys
kupus skriaudė visokiais būdais. Ta
čiau, pamažu, ypačiai vyskupas Mo
tiejus Valančius (miręs 1875 m.), dėjo 
didžiausias pastangas, kad lietuvybė 
atgytų. Pradėta nusikratyti bet kokia 
svetimtautiška įtaka netik kad lenkų, 
bet ir rusų.

Iš pradžių lietuviai kunigai rūpinosi 
religinių knygų spausdinimu. 
Katalikybės savistovumui ir atsiribo
jimui nuo lenkų daug pasidarbavo 
katališkų laikraštis Apžvalga ir vėliau 
Tėvynės Sargas, redaguojamas Tumo 
Vaižganto, išsilaikęs iki spaudos 
draudimo panaikinimo.

Tautiškasis sąjūdis įsigalėjo netik 
gimnazijose, bet ir kunigų semina
rijose. Antanas Baranauskas kunigų 
seminarijoje pradėjo dėstyti lietuvių 
kalbą ir homiletiką lietuviškai. (Ho- 
milėtika, tai pamokslų mokslas.) Prieš 
tai kunigai pamokslus sakė lenkiškai,- 
nors kaimiečiai tų pamokslų ir 
nesuprasdavo.

Dar prieš atgaunant spaudą, Kauno 
kunigų seminarijoje jau buvo susida
riusi stipri lietuvybės tvirtovė. Iš jos 
išėję kunigai skleidė lietuvybę visam 
krašte.

Atgavus Nepriklausomybę, Lietu
vos Bažnyčia oficialiai atsiskyrė nuo 
Lenkijos Bažnyčios. Okupuotoje Lie
tuvoje mūsų dvasiškija supranta, kad

Sekretoriatas Krašto Tarybos suvažiavime Sydnejuje, Lietuvių Dienose. 
Iš kairės: E. Badauskienė, A. Meiliūnienė - sekretoriato pirmininkė ir V. 
Šliogeris.

mūsų tautai nustolinga švęsti kartu su 
lenkais šešių šimtų metų sukaktį. 
Taigi pernai, Lietuvoje, mūsų vysku
pai, norėdami pabrėžti atsiskyrimą 
nuo lenkų religinėje srityje, šešias
dešimties metų sukaktį iškilmingai 
paminėjo, nebodami pavojaus iš oku
panto pusės.

Užjūrių spaudoj, deja, neteko 
skaityti, kad išeivijos dvasiškija tą 
šešiasdešimties metų sukaktį pami
nėtų. . • , ,. t,Agne Lukšytė

A. A. B. VALIENĖ

Po trumpos ligos Birutė Valienė 
mirė vasario 11-tą, Royal Prince 
Alfred Hospital, Sydney. Ji gimė 1913 
m. vasario 26 d. žymioje Daugvidų 
šeimoje Ūdrijoje. Baigusi Aušros 
Mergaičių gimnaziją, 1934 metais 
ištekėjo už leitenanto Stepono Valio. 
Alytuje gyvendami susilaukė trijų 
dukterų: Dalia, Birutė ir Jūratė.

Karo aplinkybių priversti apleido 
Lietuvą. Po karo kurį laiką gyveno 
pabaltiečių stovykloje prie Ham
burgo.

1949 metais atvyko į Australiją ir iš 
Bonegiios persikėlė į Albury, gražiai 
įsikūrė.

Valiai - tuojau įsijungė i lietuvišką 
veiklą. Suorganizavo Alburio lietuvių 
kultūrinį ratelį. Įsteigus A.L.B. apy
linkę buvo ilgametis pirmininkas, 
Birutė valdybos narė. Jų namuose 
susirinkdavome įvairiems lietuviš
kiems minėjimams, gi Birutė buvo 
didelė talkininkė savo vyrui Steponui.

Laidotuvės įvyko vasario 16-tą., 
Albury, Šv. Mišias laikė du australų 
kunigai. Kun. Bell pasakė labai gražų 
pamokslą. Daugelis priėmė Šv. Komu
niją. Po pamaldų ilga automobilių 
vilkstinė vyko į kapines. Čia Vincas 
Ališauskas tarė atsisveikinimo žodį 
draugų vardu. Giedant Lietuvos 
Himną, karstas nuleidžiamas į kapą 
greta jos mylimo vyro Stepono.

Šermenys įvyko Travel Lodge, 
susirinko apie 60 dalyvių. Čia gražiai 
pabendravome su Birutės artimaisiais. 
Liūdesy paliko dukros: Dalia - Ellison 
su šeima, Birutė ir Jūratė.

Po visų žemiškų kelionių, ilsėkis 
ramybėje Dievo globoje. D .o.L.

CHORAI BEI DAINOS 
VIENETAI į ROMĄ!

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vykdomasis komitetas pakvietė visus 
lietuvių chorus bei dainos vienetus 
dalyvauti Lietuvos krikščonybės 600 
metų jubiliejaus iškilmėse Romoje 
1987m.birželio 25-liepos 2 d.d. įsijun
giant į bendrą lietuvių chorą, kuris 
giedos įviriomis progomis iškilmių 
metu.

Lietuvių muzikų sąjungos muzikinė 
komisija, kuriai LKJ vykd. komitetas 
pavedė lietuvių chorų dalyvavimą 
koordinuoti, šiuo reikalu išsiuntinėjo 
JAV ir Kanados lietuvių chorams bei 
kitiems dainos vienetams informacijas 
bei anketą.

Kauniečiu ašaros
Kauniečių Sakalauskų šeima - 

vyras Pranciškus, žmona Teresė ir 
dukra Aida 1986 m. rugpiūčio 26 d. 
buvo išleisti nuolatiniam apsigy
venimui pas Pranciškaus tėvą Vytautą 
Sakalauską Kalifornijoje. Lapkričio 
pradžioje, padedami Sovietų Sąjungos 
konsulato San Franciske, jie vėl grįžo 
Kaunan ir gavo ten anksčiau turėtą 
butą. Sugrįžėliai išliejo daug sovieti
nei propagandai skirtų ašarų "Gim
tajame krašte " ir "Tiesoje". Raudojo 
jiedu, kad Amerikoje viskas matuo
jama doleriais, kad neįmanoma gauti 
geresnio darbo, nors Pranciškus 
Kaune dirbo elektrotechnikų, gamy
binio automobilių transporto inžinie
riumi, ekonomistu ir netgi prekių 
žinovu. Pranciškui ir Teresei Saka
lauskams JAV teko varžytis su 
pigiausia meksikiečių darbo jėgos 
pasiūla. Tos propagandinės ašaros 
buvo panaudotos kompartijos vado M. 
Gorbačiovo pradėtam grupiniam bu
vusių piliečių susigrąžinimui Sovietų 
Sąjungon. Sovietinei propagandai 
skirtomis Teresės ir Pranciškaus 
Sakalauskų ašaromis pasipiktino 
tauragiškis Vladas Gembutas, kurio 
laišką "Rožės nebūtinos" dienraštis 
"Tiesa" paskelbė 1986 m. gruodžio 31 
d. laidoje: "Atsikandę Amerikos, jie 
grįžo į Lietuvą kaip iš gastrolių. Ir - 
ką sau manote! - prakaitu nepelnytos 
laimės ieškotoją pasitiko išskėstomis 
rankomis, kaip kokį didvyrį. Ar tai 
normalu? Toks dėmesys skrajūnams, 
kurie buvo išsižadėję Tėvynės, erzina 
ne tik mane. Būtų mano valia - 
Sakalauskams geriausiu atveju pasiū
lyčiau kambarį bendrabutyje, o butą 
tegauna bendra tvarka". Laiško 
autorius V. Gembutas neužmiršta 
pabrėžti, kad P. Sakalauskas, kompar- 
tijon įstojęs 1970 m., norėdamas 
išvykti, jau 1978 m. atsisakė kompar
tijos nario bilieto.

NEIK PER ARTI!
Ar jums niekados nepasitaikė, kad, 

norėdami intymiau pasikalbėti su 
pažįstamu, prieinate prie jo arčiau, o 
jis (ar ji) pasitraukia atatupstas. 
Kodėl? Jeigu neįžeidėte jo uoslės 
pojūčio, vadinasi, padarėte kitą so
cialinį nusikaltimą - įsibrovėte į 
asmeninę kūno teritoriją, priėjote per 
daug arti.

Pasirodo, kiekvienas žmogus turi 
apie save asmeninę neliečiamą zoną ir 
jos ribų kitam peržengti nepatartina, 
nes tai sukelia nepatogumą, susier
zinimą ar net priešiškumą. Asmeninės 
zonos dydis griežtai individualus. 
Moterų ji mažesnė, vyrų didesnė. Taip 
pat nevienodoje vietoje yra ir 
"vartai" į ją. Moterys taikiau sutinka 
besiartinantį iš priekio, negu iš šono, o 
vyrai priešingai, nepakenčia įsibro
vėlių iš priekio. Pavyzdžiui, ankštoje 
skaityklos salėje studentės mėgsta 
atsitverti nuo kaimynų ar kaimynių 
portfeliais, rankinukais ar knygomis iš 
šonų, o studentai vyrai statosi tokias 
užtvaras iš priekio.
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Redaguoja: ANTANAS LAUKAITIS
Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 Tel. 7980 306

Futbolo Istorija

Vyresnieji Australijos lietuviai, 
ypatingai Adelaidėje ir Sydnejuje, 
labai gerai pamena, kai prieš keliolika 
metų vietinės lietuvių futbolo ko
mandos žaidė paskiruose šių miestų 
futbolo turnyruose, gražiai reprezen
tuodami mūsų lietuvių klubus. Savait
galių popietėmis nemažas skaičius 
tautiečių susirinkdavo moraliai padėti 
saviems, kurie, reikia pasakyti, pasi
rodydavo labai gerai, ypatingai Ade
laidėje, kur net keli lietuviai buvo 
reprezentavę ne tik savo valstijos, bet 
ir visos Australijos jaunių ir vyrų 
rinktines. Šiandien jau tik paskiri 
lietuviai žaidžia australų mokyklų ir 
kitose rinktinėse. Kodėl gi futbolas 
taip dingo iš lietuviškojo sportinio 
gyvenimo? Atsakymas gana papras
tas: mūsų lietuvių paskiruose mies
tuose nėra taip daug, kad galėtume 
turėti šias futbolo komandas,kurios 
reikalauja didesnio žaidėjų skaičiaus
ir ypatingai prieauglio. Net ir 
Amerikoje tik didieji Čikagos ir New 
Yorko miestai teturi paskiras futbolo 
komandas.

Kito pavardė mums primena turėtą 
Vyties futbolo komandą.
Futbolą pradėjo žaisti už jaunių 
komandą Lietuvoje už LFLS komandą. 
Vokietijoje buvo lietuvių rinktinės 
žaidėjas ir su rinktine žaidė 14 kartų.

Kurį laiką žaidė už vokiečių pusiau 
profesionalų komandą. Australijoj, 
įsisteigus Vyties futbolo komandai, 
žaidė už ją centro puolėju.
Penkis metus (1952 - 57) žaidė už 
Pietų Australijos rinktinę. Buvo 
pakviestas atstovauti Australijos 
rinktinę ir su ja žaidė prieš Talwaną 
6 kartus; prieš N.Zelandiją 4 kartus; P. 
Afriką 5 kartus; Austriją 6 kartus ir 
Kiniją 5 kartus. Pasižymėjo puikiu 
kamuolio valdymu ir tiksliais, stipriais 
smūgiais.

Lietuvoje futbolas irgi negalėjo 
nukonkuruoti krepšinio. Tačiau jis 
yra populiarus ir, ypatingai Vilniaus 
"Žalgirio" komanda, kuri jau kelinti 
metai žaidžia pačioje aukščiausioje 
Sov. S-gos lygoje ir stovi net 
aukštesnėje lentelės pusėje, yra labai 
geras vienetas, pagalvojus, kad Sov. 
S-goje futbolą žaidžia daugiau žai
dėjų, negu visa Lietuva turi gyven
tojų, taip kad ir pasirinkimas ir 
konkurencija ten yra labai didelė. Gi 
pasaulyje futbolas yra skaitomas pats 
populiariausias ir daugiausiai žaidėjų 
turintis ir publikos sutraukiantis, 
žaidimas.

Iš kur ir kada atsirado šis futbolo 
žaidimas? Tikrai niekas nežino, kada 

jis prasidėjo. Kai kurie istorikai sako, 
kad Jau priešistoriniais laikais karin
gas jaunimas kojomis spardydavo savo 
žuvusių draugų ir priešų kaukoles. 
Nuo Polynezijos iki tolimųjų eskimų, 
visos primityvios tautelės jau žinojo 
vienokią ar kitokią futbolo žaidimo 
formą. Jau tikrai žinoma, kad romėnai 
žaidė panašų žaidimą i mūsų dabartinį 
futbolą. Tikrasis, modernusis futbolas 
yra vienintelis iš kojom žaidžiamų 
žaidimų: nes kitose futbolo žaidimo 

formose rankos yra daugiau naudo
jamos už kojas.

Prieš daugiau kaip 100 metų, 
Londone susirinko geriausių šios 
šalies 12-kos klubų atstovai ir nustatę 
pagrindines žaidimo taisykles, davė 
pradžią organizuotam ir tarptau
tiniam futbolui. Tai buvo padaryta 
1863 metais "laisvųjų Masonų" ta
vernoje. Šių taisyklių nustatymas 
nebuvo lengvas, nes kiekvienas atsto 
vas vis norėjo ką nors įdėti, įjungiant. 
ir nemažai tipiškų "rugby" taisyklių.
Tačiau viskas pasibaigė gerai, ben
drosios taisyklės buvo parengtos ir jau 
tais pat metais prasidėjo oficialios 
anglų klubinės varžybose. Ir jau po 40 
metų šis žaidimas pasidarė toks 
populiarus, kad jis buvo žaidžiamas 
didesnėje pusėje pasaulio valstybių. 
Anglai šio modernaus futbolo ne
sutvėrė. Jis Europoje buvo jau 
žaidžiamas 14-me šimtmetyje, kai 
Prancūzijos karaliai tada jį norėjo 
visiškai uždrausti, nes jis, kaip jie 
sakė, trukdė geram kariniam išauklė-

Italijoj jau buvo žaidžiama
Renesanso laikais ir Vokietijoje 
Feodalizmo metu. Tačiau tik Anglijoj, 
kai buvo įvesta pagrindinės taisyklės 
jis buvo priimtas i universitetus ir 
aukštąsias mokyklas.

Visi istorikai sutinka, kad į šiaurės 
Europą futbolo žaidimas atėjo su 
Romos legionais, nes romėnų ir graikų 
tarpe jis jau buvo labai populiarus.
Sakoma, kad tų laikų žaidime buvo 
pagrindas pripūstą odinį sviedinį 
pranešti, praspirti ar pramesti pro 
priešininko komandos saugomą liniją. 
Tai darant, buvo neapseita ir be rimtų 
imtynių. Pirmiausios užrašytos tokios 
žaidynės buvo Anglijos kronikoje 
1175 metais. Nuo to laiko įvairiose 
kronikose yra vis dažniau ir dažniau 
minima kaip jaunimas žaidė šį žaidimą 
, kuris buvo remiamas ir karalių ir 
bažnyčios. Tik 1365 metais karalius 
Edvardas III uždraudė futbolą visiškai 
ir įsakė Jaunimui daugiau koncen
truotis karo pratimams ir ieties 
svaidymui. Tačiau jau 1414 metais 
karalius Henrikas V šį įsakymą 
atšaukė, nors dar vėliau karalius 
Henrikas VII ir karalienė Elžbieta I 
bandė vėl jį uždrausti, sakydami kad 
tai yra, kai piktos dvasios vaikymasis 
po laukus. Tačiau jiems tai nepasisekė 
ir tada kiekvienas miestas ir miestelis 
turėjo atskiras žaidimo taisykles, 
todėl nenuostabu, kad žaidynės daž
nai pasibaigdavo muštynėmis ir bū
davo net aukų. Nebuvo tada net ir 
nustatytas žaidėjų skaičius. Kartais 
net šimtas ar daugiau jaunuolių vieni 
prieš kitus bandydavo kamuolį per
spirti į priešo liniją, o kai tas vykdavo 
kaimo ar miestelio viduryje, tai 
prekybininnkai nuo to nukentėdavo. 
Tų laikų žinomas puritonų rašytojas 
W. Stubbes labai smarkiai puolė 
futbolą, sakydamas, kad tai yra kraujo 
praliejimas, dažnai pasibaigiantis ir 
žmogžudystėmis. Karalius James I, 
negalėdamas visai šio žaidimo

Vyties vartus gina A. Merūnas.
A. Merūnas futbolą pradėjo žaisti už Šiaulių gimnaziją. Australijoje Perthe 
žaidė krepšinį už lietuvių Stormo komandą ir futbolą už lenkų komandą. 
Atsikėlęs į Adelaidę Aleksas žaidė krepšinį ir futbolą už Vytį.

=-C-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-X-=-=C-=-=-=-=-=oo-=-=.=-=.=-
sudrausti., neleido jo žaisti karallš- 

kąjai šeimai, po to kai karališkieji 
dragūnai Lincolnshire turėjo išsklai
dyti 100 žmonių žaidimą, kuris, 
pasibaigė dviejų žaidėjų mirtimi. Tik 
19-me šimtmetyje buvo šiaip taip 
sudaryta pirmosios taisyklės, sušvel
ninusios ir visą ik šiol buvusį taip 
žiaurų žaidimą. Nuo tada futbolas 
pasidarė Anglijoje labai populiarus, 
pradėta žaisti universitetuose ir 
viešose mokyklose, sudarant atskiras 
taisykles, iš ko vėliau išaugo ir 
"rugby" žaidimas, vėliau pasidaręs 
gana populiarus ir kituose kraštuose. 
Pirmosios varžybos, kuriose dalyvavo 
15 klubų įvyko 1871 metais, laimė
tojui gaunant ir dabar labai populiarią 
tadlcinę "FA Cup", kurios baigmines 
rungtynes stebi iki 150.000 žiūrovų. 
Tačiau anais laikai organizuotas 
futbolas nebuvo dar gerai žinomas, 
mėgėjiškas ir jį stebdavo tik keli 
tūkstančiai žiūrovų, kai žaidėjų 
skaičius būdavo iki 10 ir 25. Sekant 
brirtį futbolą, jų kolonijose atsirado 
skirtingi žaidimai.

Modernusis šių laikų futbolas 
prasidėjo 1880 metais, vėliau išaug
damas ir į profesionalų žaidimą.1884 
metais Anglijoj jau buvo legalizuota 
piniginis užmokestis žaidėjams ir 
nuo tada prasidėjo su šiuo žaidimu ir 
piniginis biznis. Jau 1890 metais kai 
kurie klubai buvo tokie turtingi, kad 
finansuodavo savo klubus kelionėms į 
Europą ir P. Ameriką. Pasaulio 
Futbolo Federacija buvo įsteigta 1904 
metais Šveicarijoj, nors britai visą 
laiką skaitė, kad futbolo tėvynė yra 
Anglija.
- - -Futbolo žaidime viena iš 
svarbiausių pozicijų yra vartininko. 
Nesenai buvo palyginta įvairių laikų 
vartininkų žaidimas ir nustatyta kas 
buvo geriausias iš jų. Pagal įvairius 
duomenis, geriausiu pasaulio varti
ninku yra laikomas Sov. S-gos L. 
Jašinas, žaidęs nuo 1954 iki 1967. 
Toliau seka žinomasis prieškarinis 
vartininkas R. Zamora, kuris tik 
labai mažu procentu turėjo šią garbę 
atiduoti rusui, nors jis, žaisdamas tada 
už Ispaniją, žaidė žymiai mažiau 
rungtynių negu Jašinas ir tuometinė 
Ispanijos rinktinė mažai dalyvavo 
tarptautinėse varžybose, kas jam gal 
ir neleido atsiekti geriausio vartininko 
titulo. Po šių dviejų iškiliausių 
vartininkų seka: D. Grosič - Veng
rija, J. dės Santos - Brazilija, M. Šokič
- Jugoslavija ir D. Turgaj - Turkija.
- - Labai daug trenerių ir žaidėjų 
dažnai yra nepatenkinti teisėjų 
sprendimais ir juos viešai kritikuoja. 
Italijos Futbolo Federacija tam už
drausti ėmėsi griežtų priemonių ir 
įvedė bausmes už .tai. Žinomasis 
Milano "Internationale" komandos 
treneris E. Erera už pareikštą
kritiką spaudoje, buvo nubaustas puse 
milijono lyrų bauda, kai kiti net ir 
žaidėjai, yra labai griežtai piniginiai 
baudžiami.

RR ANEŠ1 MAS
Melbourne sporto klubo "VARPO" 
metinis narių susirinkimas įvyks 
kovo 1 dieną, sekmadienį 3 vai. p.p. 
Lietuvių namuose.

Prašome klubo narius, rėmėjus ir 
sportu besidominčius dalyvauti susi
rinkime.

VARPO valdyba.

Aukos
III PLS žaidynių organizacinis komi
tetas praneša, kad sekančios lietu
viškos organizacijos, institucijos ir 
pavieniai asmenys aukojo žaidynių 
rengimo reikalams:
ALB Krašto valdyba - $500 
Australijos Liet. Fondas $500 
LKD Talka Adei, skyrius $300, 
LKVD Ramovė Adelaidės sk. $300 
Adelaidės Lietuvių S-ga $200 
S. ir A. Pacevičiai - $50

Australijos Lietuvių Fondas taip pat 
paskolino žaidynių rengėjams $2000, 
apmokėti jau dabar susidariusias 
žaidynių išlaidas.
Adelaidiškiai - V. Ramonaitis (Direct 
Hardware savininkas) paaukojo mūsų 
loterijai $600, J. Brazauskienė $100 
vertės tautiniais rūbais aprengtą lėlę.

Visiems paminėtiems reiškiame gilią 
padėką.

Būsime dėkingi, jei ir kitų vietovių 
lietuviškos organizacijos bei pavie
niai asmenys parems II Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes. Malonėkite 
perduoti žaidynėms skiriamą auką per 
vietinį sporto klubą arba siųskite 
tiesiog Organizaciniam komitetui šiuo 
adresu: III P.L.S.Ž. Komitetas, 27 
Rickaby. St. Croydon park, S.A., 
5008.

Savo aukomis padėsite mums su
ruošti žaidynes, kuriomis galės 
didžiuotis ne tik Australijos lietuviai 
sportininkai, bet ir visi Australijos 
lietuviai.

III P.L.S.Ž. Org. Komitetas 
ooocc-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=o=o:

SPORTO ŠVENTĖS ATGARSIAI

Beveik nuo pirmosios Sporto Šven
tės šachmatų varžybos buvo įtrauktos 
į programą ir sutraukdavo daug šios 
sporto šakos mėgėjų. Beveik visos 
didesnės kolonijos siųsdavo savo 
komandas susidedančias iš trijų žai
dėjų. Panaikinus komandines ir įve
dus individualines varžybas dalyvių 
skaičius kas metai mažėjo.

Patirta, kad per praėjusią Sporto 
Šventę atvykę šachmatininkai iš 
Melbourno ir Geelongo nesurado 
vadovo, kuriam buvo pavesta pravesti 
varžybas.

Tuomi viena sporto šaka, šachmatai
tapo "užmatuota".

H 3B ■
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PERTHAS
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktis. 

Pertho lietuviai šią sukakti ruošiasi 
minėti labai iškilmingai. Minėjimą 
organizuoja lietuvių kapelionas kun. 
dr. A. Savickas ir ALK Federacijos 
Pertho lietuvių atstovas Balys Stec- 
kis. Minėjimas ruošiamas kovo mėn. 
1 dieną. J.E. Pertho Arkivyskupo 
Foley siūlymu, Iškilmingos mišios, jo 
paties koncelebruojamos, bus St. 
Marys Katedroje. Pamaldų metu 
lietuviai yra prašomi giedoti savo 
Įprastas tautines giesmes. Po pa
maldų lietuvių namuose ruošiami 
bendri pietūs, kuriuose pakviesti 
dalyvauti J. E. Arkiv. Foley, Vakarų 
Australijos Premijeras Hon. B. Burke 
ir opozicijos vadas Hon. B. Mac
Kinnon. Šia proga jiems bus įteiktos, 
kietais viršeliais [rištos knygos "Land 
of Crosses", parašyta Michael Bour- 
deaux.
Šis minėjimas sudaro puikią progą 
šią lietuvių tautos dokumentuotą 
"Golgotą", [teikti įtakingiems asme
nims, tuo paskleidžiant lietuvių prisi
rišimą Katalikų bažnyčiai ir jos 
vargus tą bažnyčią ginant nuo 
bedievių - atėjūnų, užgrobusių mūsų 
krašta'” V. Skrolys.

Pertho lietuviai staiga neteko darbš
taus tauraus lietuvio patrioto, Apy
linkės valdybos nario - nario iždininko 
Vinco Kaspučio. Po trumpos ligos 
žiauri mirtis, vasario mėn. 6- tos 
dienos ryte Išplėšė jį iš gyvųjų tarpo. 
Paliko liūdinčią žmoną Teofilę, lietu
vių choro dainininkę ir prietelius, 
kurių jis turėjo daug. Laidotuvės buvo 
vasario mėn. 9 d. 10 vai. ryto. Po 
gedulingų Mišių St. Francis Xavier 
bažnyčioje, kūnas buvo nulydėtas į 
Karakatą kapus. Tebūna jam lengva 
svetima žemelė. s

MELBOURNAS
Maloniai kviečiame visus į Dainos 

Sambūrio

Užgavėnių Blynų 
V akarų

kuris [vyks kovo 3 dieną, antradienį 7 
v.v., Lietuvių namuose.
Bus įvairios rūšies blynų ir smagi 
vakaro nuotaika. Stalus prašome 
užsisakyti pas J. Petrašiūnienę, tele
fonu 232 - 5034.
[ėjimas 6 dol. Vaikams 4 dol.

Melbourne Dainos Sambūris 

eiibe

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI.

$ 4000 A.A. Vincas Pipiras S. A. 
(4070) - testamentinis palikimas.
$ 25 B. Šidlauskas N.S.W. (170) 
$ 20 K. Vanagienė S.A. (45) 
Po $ 10, O.V. Jakučiai Vic. (299), 
vietoj gėlių A.A. Janinai Mažylienei. 
Ir S. Augustavičius, Tas. (105) - 
A.A. Jono Grušo atminumui.
$ 5 S. Kerulis S.A. (14).

Sveikiname naują šimtininką S. 
Augustavičių.

Ačiū visiems aukotojams.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

SKAUTŲ SPAUDA

Pranešame, kad iki š.m. kovo mėn. 1 
d., renkama prenumerata L.S.S. lei
džiamam žurnalui "Skautų Aidas".

Australijoje prenumeratą A$ 8.00 
galima apmokėti per J. Zinkų, 84 
Victor Ave., Picnic Point, NSW 2213.

Židinio vadija.

SYDNEJUS
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

JUBILIEJUS.
Sydnejaus Lietuvių Parapijos komi

tetas, sudarytas rengimui jubiliejaus - 
600 m. krikščionybės įvedimo i 
Lietuvą.

Prel. P. Butkus - komiteto pirm.
B. Genys - parapijos komiteto pirm.
A. Vinevičius - Katalikų federa

cijos atstovas, Kat. Kult. D-jos pirm. 
Ramovėnų pirm.

A. Giniūnas - Sydnejaus apylinkės 
pirm.

A. Kramilius - "Dainos" choro 
pirm, ir Ateitininkų pirm.

D. Ankienė - pamaldų liturgistė
Inž. A. Jakštas - Lietuvių Evange

likų - Liut. atstovas.
N. Vaičiurgytė ir
Dr. R. Zakarevičius - Ateitininkų 
akademikų ir parapijos atstovai

Marina Cox - Vadovė "Sūkurio" ir 
"Sutartinės"

E. Lašaitis - Sporto klubo "Kovas" 
pirm.

• J. Černiauskas- Wollongongo Liet. 
Misijos seniūnas

Justinas Ankus - Jaun. ateitininkų 
atstovas

S. Skorulis - Sceninių parengimų 
vadovas
Pirmasis posėdis įvyks kovo 1-mą, 
sekmadienį, tuoj po pamaldų - 12:30 
vai.
Posėdis labai svarbus, nes bus taria
masi apie parengimus jubiliejui. Ypa
čiai svarbu išdiskutuoti iškilmingąją 
šventę - Akademiją, kurios data 
numatyta rugsėjo 6-ta.

Maloniai prašau visus išvardin
tuosius dalyvauti posėdyje, taip pat 
kviečiu ir parapijiečius, norinčius 
savanoriškai prisidėti prie jubiliejaus 
parengimo.

Prel.P. Butkus.

Kovo 8 dieną (sekmadienį) 3 vai. 
Sydnejaus lietuvių namuose yra ren
giamas Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Vlado Putvio - Putvinskio 
minėjimas. Programoje: atidarymas, 
Prel. P. Butkaus invokacija, V. 
Patašiaus paskaita. Meninė dalis: 
eilėraščiai, deklamacijos, dainos ir 
šaulio Pr. Sakalausko filmas, "Austra
lijos lietuvių menas ir kultūra".

Kviečiame visuomenę skaitlingai 
dalyvauti.

Dariaus ir Girėno Šaulių kuopos 
valdyba

Aukos
VASARIO 16-TOS GIMNAZIJAI

H. Stošius $200
Syd. Pensininkų klubo v-ba $100 
A.A. V. JUODAIČIUI mirus 
vietoj gėlių L. J. Veteikiai $10

Br.Stašionis
Sydnejaus bibliotekos vedėjas

AUKOS "BALTIC NEWS" 
S.Zablockienė $20

A.Jakštas $20
L.Stašionienė $10
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

Kovo dieną sekmadienį 2:30

Į ė Ji mas 3 doleri tai viste ras.

SMOR G ASBO AMD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00. *
4^

reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR) arba duKlubui 
dirbdami po 20 valandų per savaitę. Patyrimas bare pageidaujamas. 
Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję šiuo darbu 
rašykite: The Secretary, Lithuąnian Club Ltd. Box 205, Bankstown, N.S.W. 4^ 
Arba kreipkitės asmeniškai į klubą. -<•>
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VALDYBA

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI

L. Markauskas, 13 Promiles Avenue SEAFORT, NSW 2092

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

Šita pranašystė pasidarys aiškesnė 
ir suprantamesnė jei pažvelgsime į ją 
pasinaudodami Dievo pažadų šviesa ir 
atsiminsime, kad Jėzus karaliaus ant 
žemės tūkstantį metų. Nereikia 
manyti kad jo karaliavimas galės 
prasidėti tik tada, kai žmonės priims 
jį. Dievo plane yra paskirtas tam 
tikras laikas Jėzaus karaliavimo 
prasidėjimui, ir dabar mes gyvename 
kaip tik tuose laikuose. Dėl tos 
priežasties dabar pasaulinės valdžios 
negali sulaikyti žmones savo kontro
lėje. Kitoje pranašystėje, kalbančioje 
apie Jėzų kaip naująjį žemės Karalių, 
pasakyta, kad pirmiausiai jis daužys 
tautas kaip "puodžiaus indus". Ir jau 
dabar mes matom šito naujojo 
Karaliaus darbo prasidėjimą. - Psalmė 
2:5-12.

Jėzus Pasaulio Teisėjas

Kitas titulas, kurį Šventasis Raštas 
priskaito Jėzui yra "Teisėjas.” Ei

damas teisėjo pareigas Jėzus taip pat 
bus ir žmonių laimintojas. Psalmistas 
rašė apie Jėzų, sakydamas: "Jis darys 
tautos beturčiams teisybę ir gelbės 
beturčių vaikus ir sutriuškins pris
paudėją." (Psa. 72:4) Didysis žmonių 
prispaudėjas visais amžiais buvo 
šėtonas, velnias. Jis pavergė sau 
žmonių protus suvedžiodamas ir 
neleisdamas jiems pažinti ir tarnauti 
tikrąjam Dievui, nes jo pažinimas ir 
tarnavimas Jam tinkamu būdu reiškia 
amžinąjį gyvenimą.

Tradicijos keliu atėję ne
susipratimai apie teismo dieną, pa
kenkė daugeliui teisingai įvertinti 
Jėzų kai didį visos žmonijos Teisėją. 
Kuomet reikia laukti teismo dienos 
kaip palaiminimo laiko, žmonės šurpu- 
lingai mano, kad tai bus laikas 
pasmerkimo kone kiekvieno žmogaus. 
Tikrybėje tūkstantis metų, kuomet 
Jėzus "teis pasaulį teisybėje," bus 
laikas kuriuo palaiminimai bus siūlomi 
visiems. - Ap. Darbai 17:31.

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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sekmadieni kovo 1 dieną 2:30 p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne. 
Programą išpildys, Jaunimo Kongreso nariai. Prie kavutės liaudies dainos. 
L Oj E RIJA.

(ėjimas 3 doleriai visiems.
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