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australuos vyriausybė
RŪPINASI VIKTORU PETKUM

Ministeris Pirmininkas Bob Hawke

Ministerio pirmininko R.Hawke pa
tarėjas užsienio reikalų klausimais, 
D. Bowen, pranešė Australijos Baltų 
Tarybai, kad min. pirmininkas savo 
pasitarimų su Sovietų S-gos reikalų 
ministeriu E. Ševarnadze metu speci
finiai iškėlė Viktoro Petkaus palei
dimo iš Sovietų koncentracijos sto
vyklos klausimų.

Prieš E. Ševarnadze vizitą Austra
lijoje, ALB Krašto valdyba, Lietuvių 
Informacijos Biuras ir NSW Lietuvių 
Žmogaus Teisių Draugija kreipėsi į 
min. pirm. R.Hawke ir užsienių 
reikalų ministerio W. Hayden paga
lbos gelbstint lietuvius žmogaus teisių 
kalinius iš Sovietų Gulago.

Tipiška lietuviška sodyba, Trakų apskrityje.PALEISTAS DOC. V. SKUODIS

JAV Valstybės departamentas pa
tvirtino žinių, kad vasario 5 iš sovietų 
lagerio buvo paleistas Amerikos 
pilietis Vytautas Skuodis.
Skuodis š. m. sausio mėn. baigė 7 metų 
terminą Mordovijos griežto rėžimo 
lageryje ir būtų pradėjęs 5 metų 
tremties bausmę.

Kitas šaltinis praneša, kad Skuodis 
buvo iškeltas iš traukinio Chelya- 
binske, pakeliui į tremtį Magdalena 
tolimuose rytuose, ir perkeltas i 
spygluota viela užgrotuoto lango 
vienutę. Jis ten buvo laikomas dvi 
savaites, kartais negaudamas maisto 
24 valandas, prieš tardymą, kurio 
metu iš jo buvo reikalaujama prisipa
žinti kaltu.

Skuodis atsisakė pasirašyti kaltės 
prisipažinimo tekstą, kuriame kartu 
buvo reikalaujama pasižadėti niekad 
nedalyvauti anti-sovietinėj veikloj. 
Toks tekstas yra pakišamas daugumai 
paleidžiamųjų. Galų gale, Skuodis 
pasirašė, sąžinei leidžiant, pakeistą 
tekstą.

Grįžtant j namus, Skuodis aplankė 
Amerikos ambasadą Maskvoj, kur jis 
vėl išreiškė norą emigruoti su šeima j 
JAV-bes. JAV valdžia pripažįsta 
Skuodžio JAV pilietybę. Jis gimė 1929 
kovo 21 Chicagoje ir gr|žo 1930 m. su 
šeima į tada nepriklausomą Lietuvą.

Kai Skuodis buvo suimtas 1980 m., 
JAV reguliariai prašė sovietų leidimo 
savo konsulatui jį aplankyti. Sovietai 
vis neleido JAV konsulatui susisiekti 
su Skuodžiu ir dėl to JAV griežtai 
užprotestavo.

Vasario 17 dieną, JAV delagacijos 
deputatas Sam Wise prabilo į susirin
kusius Helsinkio baigiamojo akto 
signatarus Vienoje apie dvigubą 
pilietybės klausimą, iškeldamas Skuo
džio atvejj: "Vytautas Skuodis yra 
kitas pavyzdys turinčio dvigubą JAV- 
sovietų pilietybę žmogaus, kuris nori 
keliauti į JAV-bes. Nors gimė JAV- 
bėse, jam neleidžiama palikti TSRS. 
Bet mes džiaugiamės vėliausiomis 
žiniomis, kad jis buvo paleistas iš 
lagerio, kur jis atliko bausmę dėl 
religijos laisvės (gyvendinimo pagal 
Baigiamąjį aktą".

Skuodis buvo žinomas mokslininkas, 
kurio biografija pateko net j Mažąją 
lietuviškąją tarybinę enciklopediją ir 
kurio straipsniai buvo atspausdinti 
mosksliniuose žurnaluose.

Kaip geologas, Skuodis dirbo hidro
elektrinius projektus ne tik Lietuvoj, 
bet Latvijoj ir Sibire.

Nuo 1969 m. dėstė Vilniaus 
universitete. Ten jis jkūrė ir gamtos 
apsaugos ratelį.
1979 m. lapkričio mėn. kratos metu 
pas jį bute rasta jo parašyta mokslinė 
studija Dvasinis genocidas Lietuvoje. 
Jam įstojus | Lietuvos Helsinkio grupę 
ir Tikinčiųjų Teisėms ginti Komitetą, 
Skuodis netrukus buvo atleistas iš 
docento pareigų Vilniaus universitete 
už "amoralų elgesį".

Skuodis buvo suimtas 1980 sausio 9 
ir nuteistas 1980 gruodžio 22zsepty- 
neriems metams griežto rėžimo lage
riu ir penkeriems metams Sibiro 
tremties pagal LTSR baudžiamojo 
kodekso 68-1 staipsni už "anti- 
sovietinę agitaciją ir propagandą".

Skuodis buvo kaltinamas tuo, kad 
nuolat klausėsi užsienio radijo laidų, 
kad dalyvavo Perspektyvų ir Alma 
Mater leidime, kad parašė veikalą 
Dvasinis genocidas Lietuvoje, kad 
rašė "šmeižikiškus" pareiškimus Hel
sinkio baigiamojo akto signatarams, ir 
pan.

Kai Skuodžio žmona protestavo 
vyro neteisingą įkalinimą aukštiems 
sovietų pareigūnams, Skuodis buvo 
patalpintas | karcerį dviem mėnesiam 
su sumažintu kiekiu maisto.

Skuodis lageryje reguliariai skelb
davo bado streikus prieš tautos ir kitų 
žmogaus teisių pažeidimus okupuo
toje Lietuvoje. (LIC)

BANDOMA PALAUŽTI 
KUN. SIGITĄ TAMKEVIČIŲ

Šiomis dienomis, kai Sovietų 
Sąjungoj suteikė amnestiją eilei 
politinių kalinių, Lietuvių 
Informacijos Centras sužinojo, kad 
kun. Sigitas Tamkevičius buvo 
atgabentas į Vilnių praeitų metų gale 
ir saugumo spaudžiamas prisipažinti 

kaltu.
Kun. Tamkevičius, kurį atvežė j 

Vilnių aprengtą civiliniais rūbais, 
bent du kartus atsisakė, saugumui 
reikalaujant, apgailėti savo "anti
tarybinę" veiklą. Nes jis neskaitė, kad 
jis padarė nusikaltimą, jį kaip kalini, 
kalinio uniformoj, sugrąžino į tą pat| 
Permės lagerj, net į tą pačią lovą.

Šio jvykio šviesoj, prieš areštą kun. 
Tamkevičiaus parašytas dvasinis 
testamentas pasidaro dar 
reikšmingesnis ir įžvalgus:

"Vis dažniau girdžiu grasinimus, 
kad būsiu suimtas. Tikiu, kad saugumo 
grasinimai gali tapti tikrove".

PAMINĖJO HELSINKIO GRUPĖS
. DEŠIMTMETI

Būrys lietuvių ir kitataučių maldos 
ir apmąstymų pusvalandžiu prie 
sovietų ambasados Washingtone 
paminėjo Lietuvos Helsinkio grupės 
jsisteigimo dešimtmeti. Šį maldos 
pusvalandį surengė JAV-jų Lietuvių 
jaunimo Washingtono skyrius, vado
vaujant kapelionui kunigui Tomui 
Žiūraičiui.

1978 metų gruodžio 1 dieną 
Maskvoje kun. Karolis Garuckas, 
Tomas Venclova, Viktoras Petkus, 
Eitanas Finkelšteinas ir Ona 
Lukauskaitė-Poškienė paskelbė pa
sauliui, kad yra įsteigta Lietuvos 
visuomeninė grupė, kuri skatins ir 
rems Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos Helsinkyje 
priimtų susitarimų įgyvendinimą.

Maldos pusvalandžio dalyviai įspū
dingai prisiminė visus lietuviškosios 
Helsinkio grupės narius: žuvusius - 
kun. Bronių Laurnavičių, mirusius - 
kun. Karolį Garucką ir Oną 
Lukauskaitę- Poškienę, kalėjimuose 
kenčiančius ir persekiojamus 
Viktorą Petkų, Balį Gajauską, 
Vytautą Skuodį, Algirdą Statkevičių, 
Mečislovą Jurevičių, Vytautą 
Vaičiūną...

Kalbėdamas lietuviškosios Hel
sinkio grupės narių vardu, Tomas 
Venclova pažymėjo, kad kova dėl 

pagrindinių žmogaus teisių tęsis tol, 
kol bent vienas žmogus bus diskrimi
nuojamas ir persekiojamas, kol bent 
viena tauta bus pavergta.

Venclova pabrėžė, kad visiems 
politiniams ir sąžinės belaisviams turi 
būti grąžinta laisvė. Dėlto turime 
nuolat priminti pasauliui sovietiniuose 
lageriuose kenčiančius lietuviškosios 
Helsinkio grupės narius. Rusų Helsin
kio grupės nariai - Ščeranskis, 
Ginzburgas ir Orlovas - yra jau 
laisvėje. Tuo tarpu Viktoras Petkus, 
kuris buvo areštuotas drauge su jais, 
dar tebelaukia išlaisvinimo dienos. 
Tomas Venclova iškėlė didelius lietu
viškosios Helsinkio grupės nuopelnus 
pagrindinių žmogaus teisių gynimo 
kovoje.

Maldos pusvalandis baigėsi giesmė
mis: "Marija, Marija", "Lietuva 
brangi" ir Tautos himnu.

Prieš išsiskirstydami, šio maldos 
susirinkimo dalyviai paliko laišką 
sovietų ambasadoriui.

VOKIETIJOS
BE N D R U O ME NĖJĘ

Vokietijos LB suvažiavimas buvo 
gausus - susilaukė 28 atstovų ir ne 
mažiau svečių.
Jį atidarė ir jam pirmininkavo 
Vokietijos LB valdybos pirmininkas 
dipl. inž. Juozas Sabas.

Išrinkta nauja Vokietijos 15 narių 
LB taryba. Rinkimuose dalyvavo 782 
nariai, balsavo 504.

PRANEŠIMAI
Romuvos pirm. Antanas Šiugždinis, 

jun., pranešė, kad jo vadovaujamai 
apylinkei priklauso 69 nariai.

Rastatto ižd. Augustas Sergėjus. 
Apylinkė turi 17 pilnateisių narių. 
Kas mėnesį laikomos lietuvių katalikų 
ir evangelikų pamaldos.

Memmingeno pirm. Kasparas 
Radzevičius: 73 nariai. Memmingene 
ir artimose jo apylinkėse gyvena per 
180 lietuvių ir mišrių šeimų. 
Suruošiami Vasario 16 ir kiti 
minėjimai, iš kurių gautas pelnas 

paskirstomas lietuviškiems reikalams
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PŪT VISVLAD AS

■ŲŽ LIETU

Brangindami Nepriklausomos Lie
tuvos atminimą, didžiuodamiesi jos 
atsiekimais, gyvendami jos tradici
jomis, mes šiandien prisimename vieną 
iš šviesiausių mūsų netolimos praei
ties asmenybių, savo idealizmu ir 
pastangomis daug prisidėjusio prie 
nepriklausomos Lietuvos veido sufor
mavimo.

Prieš 58 metus, 1929 metų kovo 5 
dieną, mūsų tauta neteko Vlado 
Putvio - Putvinskio, Šaulių S-gos 
įkūrėjo ir jos ideologo. Neteko jo per 
anksti, kovų išvarginto, beeinančio 
56-tus savo amžiaus metus, bet jau 
spėjusio savo idealais uždegti didžiulį 
veikėjų būrį ir suteikti idealistinę 
kryptį jo pamiltam kūdikiui - šaulių 
S-gai.

Vlado Putvinskio mintys, jo skiepi
jami idealai, dvasinė aristokratija, 
neprarado savo aktualumo ir šiandien, 
mūsų tarpe, tremtyje. Jo gyvenimas, 
jo kovos mums yra sektinas pavydzys.

Putvinskis niekada nesipuikino, ne
sigyrė savo kilme, tačiau būtų galėjęs 
ja didžiuotis. Žemaičių bajorai Put
vinskiai iš Pūtvės, žinomi jau Vytauto 
laikais ir anksčiau, kiekvienoje kar
toje davė karžygius - karius Lietuvos 
laisvei ginti. Kovojo ir Vlado tėvas 
Rapolas, 1863 metų sukilimo dalyvis, 
nuteistas Sibiro katorgon iki gyvos 
galvos. Tik 1872 m. išleistas caro 
amnestija iš Sibiro, be teisės grįžti į 
Lietuvą. Vladas gimė tremtyje 1873 
m., tiesa, ne per toliausiai nuo 
Lietuvos, Rygoje. Tik po 1880 m. 
Vlado tėvams leista grįžti į savo 
dvarus Lietuvon (jų turėjo tris, viso 
virš 1000 ha. žemės).

Namuose, kaip ir kitų to meto 
bajorų, kalbėta lenkiškai, nors Vlado 
motinos, grafaitės Idalijos Platerytės, 
išsireiškimas, kad jie, kaip Lietuvos 
bajorai, turėtų kalbėti lietuviškai, 
įstrigo į Vlado pasąmonę. 1894 m. 
baigęs gimnaziją Mintaujoje, Vladas 
studijavo agronomiją Halės univer
sitete Vokietijoje.
Neapsiribojęs vien savo studijuojamu 
dalyku, susipažinęs su garsiųjų vokie
čių filosofų mintimis bei su įvairių 
Europos tautų atgimimo sąjūdžiu, 
Vladas apsisprendė aktyviai įsijungti į 
savo tautos, lietuvių, gyvenimą, būti 
lietuviu ne vien pavarde, bet visa savo 
esvbe.

1896, našliui tėvui susirgus (motina 
mirė jam būnant gimnazistu), grįžo į 
Lietuvą ir perėmė dvarų adminis
travimą (juos paveldėjo 1904 po tėvo 
mirties).

1897 vedė Emiliją Gruzdytę, irgi 
vien lenkiškai temokančią bajoraitę, 
vysk. Valančiaus sesers vaikaitę. 
Abu nusprendė namuose kalbėti tik 
lietuviškai, kad 1898 m. gimęs sūnus 
Stasys, busimasis žemės ūkio minis
ters, jau nuo lopšelio negirdėtų nei 
žodžio lenkų kalbos. Jie šiek tiek

KO VOTOJAS
VOS LAISVĘ

pavargo, iki susirado lietuvių kalbos 
mokytoją. Ypač daug moralinės pa
galbos lietuvybės kelyje jie susilaukė 
iš Povilo Višinskio, kuris juos įtraukė į 
platų lietuviškų darbą, tarp kitko 
platinant draudžiamą lietuvišką spau
dą.

Pradžioje pripuolami knygnešiai, 
nuo 1900 m. Putvinskiai buvo įsijungę į 
masinį knygų (vėliau ir ginklų) 
įvežimą iš Prūsų.

Jiems teko daug nukentėti dėl 
lietuvybės. Ne tik giminės, pažįstami 
juos pašiepė dėl "litvomanijos", bet 
net ir sulenkėję tarnai.
Pašaipai atlaikyti, jų ignoruoti, reikia 
stiprios asmenybės. Putvinskiai atlai
kė, nesusvyravo, palaipsniui pritrauk
dami prie lietuvybės ir artimesnius 
gimines, pradedant nuo Vlado sesers 
Marijos (būsimos dailininko Antano 
Žmuidzinavičiaus žmonos). Greit į 
veiklų įsitraukė ir Emilijos Putvins- 
kienės seserys Gruzdytės ( būsimos 
Kodaitienė ir Avižonienė).

Sulenkėjusius bajorus ypač gųsdino 
kita Vlado Putvinskio veiklos sritis - 
jo socialinės reformos.
Pūtviai nemokamai gydė susirgusius 
darbininkus, kėlė jų atlyginimų, pada
rydavo juos pelno dalininkais.

Su kai kuriais giminėmis santykiai 
pairo, kai pamatė, kad tarnai pa
kviesti valgyti prie to paties stalo.

1900 Putvinskių dvare Graužikuose 
Jonas Jablonskis parašė garsiąją 
(Kriaušaičio) lietuvių kalbos grama
tikų, ten pasidarbavęs su talkininkais 
P. Avižoniu, Ant. Smetona ir Julija 
Žymantiene (žemaite).
1905-06 Putvinskių dvaruose slaptėsi 
gaudomi 1905 sukilimo veikėjai, buvo 
slepiami ginklai.
1906 dvarininkų įskųstas, Vladas 
Putvinskis buvo suimtas ir kalintas 
Šiaulių ir Kauno kalėjimuose, kurį 
laiką ištremtas iš Lietuvos (gyveno 
Jaltoje). Grįžęs tęsė lietuvišką veiklą, 
nors įkyriai valdžios sekamas. Steigė 
lituanistines bibliotekas, šelpė švie
timo draugijas, rašinėjo. Vos karui 
prasidėjus, 1914 m. rugpj. mėn. 
uždarytas Šiaulių kalėjime, vėliau 
tremtinys :žem. Naugardo guberni
joje.
Po 1917 m. vasario revoliucijos 
išsilaisvinęs, grįžo į vokiečių oku
puotą Lietuvą 1918 m. balandžio mėn.

Čia supirkinėjo ginklus iš vokiečių 
ir organizavo vietos gyventojų ap
saugą nuo siaučiančių plėšikų, pla
navo gynybos organizaciją Šveicarijos 
pavyzdžiu.

Šilo - Pavėžupio dvarą užėmus 
bolševikų pajėgoms, savo darbininkų 
neįskųstas raudoniesiems, o įtrauktas 
"darbininkų tarybos" raštininku. 
Greit išvyko į Kauną, kur paskirtas 
Tiekimo ir Maitinimo m-jos Bendrųjų 
Reikalų Dept. direktorium 1919 
vasario mėn.
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Vladas Pūtvis - Putvinskis

1919 pavasarį paruošė planuojamos 
Šaulių organizacijos įstatus ir organi
zacinius planus, nes matė, kaip mūsų 
sunkiai kovojančiai negausiai kariuo
menei reikalinga plati savanoriška 
parama.

Nepalankus tuometinio K.A.M-rio 
Antano Merkio nusistatymas ilgai 
stabdė organizacijos įkūrimą.
1919 m. birželio 27 d. Matas Šalčius 
Kaune įkūrė partizanų būrelį sporto 
klubo globoje, eventualiai gavusį 
Šaulių būrio vardą. į jį tuoj įstojo VI. 
Putvinskis, rugpjūčio 20 d. išrinktas 
būrelio pirmininku.

Būrelis buvo įjungtas į Putvinskio 
suplanuotos plačios organizacijos rė
mus, kuriai įstatus 1919 rugsėjo 15 d. 
patvirtino KAM Povilas Žadeikis, 
prieš tris dienas Išsirūpinus leidimą 
veikti iš Vyriausio Karo Vado gen. S. 
Žukausko.
VI. Putvinskis išrinktas pirmuoju 
Šaulių S-gos pirmininku, bei paskirtas 
kariniu S-gos viršininku.

Šaulių S-ga VI. Putvinskio dėka 
nugalėjusi keletą krizių kūrimosi 
stadijoje, atliko didžiulį vaidmenį 
nepriklausomybės kovų metu, talki
ninkaudama kariuomenei, ir palaips
niui perimdama partizanų būrių 
vadovavimą. Įjungti visi, vyrai ir 
moterys, kurie norėjo aktyviai prisi
dėti prie krašto laisvės gynimo, bet 
kurių pareigos, amžius ar lytis trukdė 
įsijungimą į reguliarios kariuomenės 
gretas.( Vėlesniais metais Šaulių S-ga 
įtraukdavo daug atsargos karių).

Ypač daug nuveikta kovose su 
bermontininkais, likviduojant Polska 
Organizacijų Woiskova sąmokslą, ko
vose su įsiveržusiais lenkais, ruošiant 
ir pravedant Klaipėdos sukilimą. VI. 
Putvinskis įdėjo visą savo sielą 
organizaciją plėsdamas ir jai vado
vaudamas, daug pastangų dėdamas 
ideologinio ir dorinio auklėjimo darbui 
šaulių eilėse.

Pačios sunkiausios VI. Putvinskio 
kovos buvo kaip tik ideologinėje 
srityje, kai politikų paskirti S-gos 
vadovybėn nevisai tinkami asmenys 
norėjo kreipti Šaulių S-gos veiklą 
netinkama kryptimi, ar kai norėta 
palenkti S-gą partiniam darbui, pa
naudoti S-gos prestižą rinkiminėse 

politinėse kampanijose. VI. Putvinskis 
kietai lakėsi savo principų, remiamas 
savo bendraminčių, kovodamas prieš 
Šaulių S-gos piktnaudojimą. Prieita 
prie to kad "Trimitas" VI. Putvinskio 
pastangomis įkurtas populiarus S-gos 
organas, pasirodydavo cenzūros išbal
tintais puslapiais, ar kad Šaulių S-gos 
skirtinis viršininkas (kap. Klimaitis) 
uždėjo 3 dienų namų areštą šauliams, 
nuėjusiems pasiklausyti Šaulių 
Centro v-bos nario VI. Putvinskio 
ideologinės paskaitos.

Nepalankus Vi. Putvinskio idėjoms 

buvo K.A.M. viceministeris ( minis
ters nuo 1926 m. birželio), Juozas 
Papečkys.
Visgi VI. Putvinskis savo kova dėl 
pagrindinių principų apsaugojo Šaulių 
S-gą nuo priklausomumo partijų 
įtakai. Darni S-gos veikla prasidėjo, 
S-gos viršininku paskyrus Myk. Kal- 
mantą. 1928 m. birželio mėn. VI. 
Putvys buvo išrinktas Š. S-gos garbės 
pirmininku, jis perėmė "Trimito” 
redagavimą. Šiose pareigose jis išliko 
iki savo ankstyvos mirties.
VI. Putvinskis žodžiu ir pavyzdžiu 
skatino blaivybę. Jis siekė kiekvieną 
šaulį - šaulę padaryti tauria asme
nybe, demokratinės galvosenos dva
sios aristokratais, dirbančiais S-goje 
ne dėl išskaičiavimų, ar garbės, o dėl 
pareigos jausmo, idealizmo. Jis siekė 
S-gą matyti geriau mažesnę skai
čiumi, bet tvirtesnę savo dvasia.

Jo skiepyti idealai gyvi ir šiandien 
Lietuvos pogrindyje, juos užsimojusi 
propaguoti ir 1954 m. kovo mėn. 
tremtyje atgaivinta Šaulių organi
zacija.
Ginklu negalint šiuo metu kovoti dėl 
krašto laisvės, Šaulių S-gos uždavinys 
- palaikyti kovos dvasią, kad sąlygoms 
pasikeitus, lietuvis natūraliai įsilietų į 
kovotojų eiles.

S-ga turėtų būti aktyvi tautinio 
auklėjimo mokykla, skiepijanti tėvy
nės meilę, gimtojo krašto ir jo istorijos 
pažinimą, turėtų būti mūsų ginkluotų 
pajėgų, tiek šaulių, tiek karių, tiek 
pokario partizanų tradicijų puoselė
toja ir jų perdavėja sekančioms 
kartoms.

Šauliai, Ramovės broliška organi
zacija, turi tą gerą savybę, kad savo 
eiles nuolat gali papildyti netarna
vusiais kariuomenėje, pritraukti jau
nąją kartą, vyrus ir moteris, o taip pat 
įtraukti ir Ramovės narius.

Šios dvi organizacijos turėtų veikti 
sutartinai, viena kitą papildydamos, 
paremdamos. Šaulių - Ramovėnų 
tarpusavio santykis turėtų būti pana
šus į santykį tarp ramovėnų ir 
savanorių kūrėjų, t.y., panašių tradi
cijų organizacija, tik vienai turint 
platesnį pasirinkimą verbuojant na
rius.

Galiausiai, šauliai turėtų užsidėti 
sau specifinius uždavinius pagal 
gyvenamo krašto sąlygas. Pav., nusis- 
kundžiame, kad dažnai, kai reikia 
organizuotai dalyvauti eisenose, ne
susirenka pakankamai tautiečių, net 
ir patriotiškiausių, dienos rūpesčiams 
nustelbus tautinę pareigą. Gi dažnai iš 
demonstracijos dalyvių skaičiaus spė
jama apie visos tautinės grupės 
pajėgumą ir svorį, ir atatinkamai su ja 
skaitomasi - ar nesiskaitoma.

Stipri ir drausminga Šaulių organi
zacija, įsakymo paraginta, tuoj pa
keistų padėtį mūsų naudai, pakeltų 
lietuvių politinį svorį, tuo atidarytų 
daugiau durų mūsų reikalavimams ir 
protestams, pavergtos Lietuvos brolių 
dalią lengvinant, laisvės rytojų priar
tinant.

Tuo būtų tęsiamas Vlado Putvio, 
knygnešio, politinio kalinio, tremtinio 
kovotojo už Lietuvos laisvę darbas. 
Tai būtų geriausias paminklas ir jo 
našlei, abiems sūnums, padėjusiems 
galvas Sibire, o taip pat nesuskai
čiuojamam skaičiui šaulių, vyrų ir 
moterų, žuvusių Sibire, ar kritusių 
partizaninėje kovoje.

Vytautas Patašius. 
IftS/WS* 9 JAL. -C* V SlM?

PAGERBTI VEIKĖJAI
Vasario 16-ios minėjimo metu buvo 

pagerbti Adelaidės bendruomenės 
nusipelniusieji veikėjai.
Garbės pažymėjimus įteikė PLB v-bos 
vicepirmininkas St. Jokubauskas ir 
Apylinkės pirm. J. Stačiūnas: E. 
Šiandienei, B. Stalbienei, J. Reinkie- 
nei, P. Bielskiui, A. Bajorūnienei ir K. 
Pociui.
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LIETUVOS KRIKŠTAS IR TAUTOS POSŪKIS

PASKAITA VASARIO 16-IOS PROGA CANBERROJE
Minėdami Lietuvos Ne

priklausomybės atstatymo sukaktį 
Vasario 16-tąją dieną, mes esame 
įpratę kalbėti apie nepriklausomybės 
reikšmę tautai, apie praeities kovas 
už tą nepriklausomybę, apie ateities 
viltis, apie mūsų pačių įnašą tautos 
laisvei vėl atgauti ir išsilaikyti. 
Tikrai, su Vasario 16 dienos švente 
mes galime ir turime sujungti ir minėti 
visus Lietuvos praeities didžiuosius 
įvykius, visus atsiektus laimėjimus. 0 
ir tautos pralaimėjimai, šios dienos 
akivaizdoje, pasidaro lyg ne taip 
skaudūs. Vasario 16-tąją dieną pas 
kelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas dabar mūsų atmintyje 
"tapo kūnu".

Dėl to ši diena yra mums nepakei
čiamos reikšmės. Dėl to ši diena mums 
yra, ir paliks, dabarties ir ateities 
kovų ir siekimų už tautos laisvę ir 
gyvastingumą neišnykstančiu sim
boliu.

Su šiandiena švenčiama Vasario 16- 
tos dienos švente mums tinka surišti 
Lietuvos krikšto jubiliejų, kurį ruo
šiamės metų viduryje iškilmingai 
paminėti.

Visi sutinkame, kad krikščionybės 
įvedimas Lietuvoje iš pagrindų pa
keitė mūsų tautos istorijos raidą, 
paliko ryškius pėdsakus iki šių dienų, 
net ir toli pramatomai ateičiai.

Žvelgdami į gražų Lietuvos krikšto 
jubiliejinį medalį, jame randame trijų 
Lietuvos valdovų veidus ir tris 
reikšmingas datas ne tik krikščionybės 
kelyje į Lietuvą, bet ir tautos 
istorijoje aplamai; - Mindaugas - 
1251, Jogaila - 1387, ir Vytautas - 
1413. Svarbą priskiriame ir jubiliejų 
švenčiame 600-tus metų nuo Jogailos 
(o su juo ir Vytauto) įsakymu 
apkrikštytos Lietuvos, iškertant 
šventuosius miškus, sugriaunant se
nąsias šventyklas ir pastatant naujas. 
Jogailos įvykdytas Lietuvos krikštas 
buvo užbaigimas du šimtmečius truku
sios kovos su kryžiuočiais, atimant 
jiems bet kokią moralinę teisę toliau 
kovoti su Lietuva.

Esu linkęs teigti, kad Lietuvos 
krikštas ir lietuvių tautos posūkis į 
krikščionybę jau prasidėjo Mindaugui 
valdant 1251 metais.
Savo krikštu ir vėlesniu karaliaus 
karūnos priėmimu iš tolimo ir lietu
viams nežinomo popiežiaus, Min
daugas paskelbė vakarų ir rytų 
Europai, kad Lietuva yra savaran
kiška ir krikščioniška valstybė, o 
Mindaugas yra pilnutinis jos valdovas.

Popiežius, atsiųsdamas Mindaugui 
karūną ir įsteigdamas pirmąją vysku
piją, priklausančią tiesioginiai popie
žiui, patvirtino, kad Lietuva yra 
krikščioniškas kraštas.

Drauge su popiežiumi tai padarė ir 
Šventosios Romos Imperijos impera
torius ir kiti to meto Europos 
valdovai. Mūsų terminais kalbant 
Lietuva buvo pripažinta D e Jure ir tuo 
pačiu buvo padėti Lietuvos valstybės 
teisiniai pagrindai.

Mindaugo įvestoji krikščionybė į 
Lietuvą vis dėl to atėjo per kalavi
juočių ordiną ir nerado pritarimo 
tautoje. Bet su Mindaugo mirtimi 
krikščionybė iš Lietuvos neišnyko. 
Mindaugo įpėdiniai, kaip Traidenis, 
Vytenis, ir Gediminas ne kartą visai 
konkrečiai bandė vėl surišti Lietuvą 
su vakarų krikščionybe. Tų kuni
gaikščių dvaruose dirbo mokyti vie
nuoliai galėję surašyti karaliaus raštus 
lotyniškai... bet vis dėl to užtruko dar 
125 metus, kol Jogaila su Vytautu 
galutinai ir neatšaukiamai pasuko 
tautos likimą.

Už šį pavėlavimą pirmiausiai tenka 
kaltinti kryžiuočius ir kalavijuočius, 
kurie per tiek šimtmečių siekė ne 

Lietuvos krikšto, bet Lietuvos žemės. 
Tauta visą tą laiką spyrėsi ne prieš 
naują tikėjimą, bet prieš prievartą ir 
okupaciją.

Keturioliktojo šimtmečio pabaigoje 
Lietuvos valdovams buvo aišku, kad 
kraštas, apsuptas iš visų pusių 
krikščioniškų tautų, ilgai negali 
išsilaikyti pagoniškas. Tebuvo pasirin
kimas ar priimti rusiškos formos 
graikų krikščionybę, ar, kaip ano 
meto rusų kronikininkas išsireiškė 
"vokišką tikėjimą". Tiesa, priėmimo 
slavų krikščionybės buvome jau visai 
netoli priėję. Mat 1384 metais Jogailos 
motina buvo surašiusi sutartį su 
Maskvos valdovu, pagal kurią Jogaila 
turėjo vesti maskviečio dukterį ir 
apkrikštyti tautą graikų apeigomis. 
Bet Jogaila veikė savo galva. Priimti 
krikštą iš vokiečių ordeno, po tiek 
metų kovų, jokiu būdu nesinorėjo. 
Todėl Dievo siųsta proga Jogailai 
padidinti savo valstybę (taip jam tada 
atrodė), ir apkrikštyti tautą per 
sutartį su lenkais ir per vedybas, buvo 
labai laukiama ir priimtina.

Taip ir įvyko 1387 metais Vilniuje. 
Pirmiausiai tenka atmesti lenkų 

teigimą, kad jie, ypač savo pasiau
kojimu karalienė Jadvyga, apkrikštijo 
Lietuvą. Tai tik lenkų romantikų 
sukurta pasaka. Lenkams kvietusiems 
Jogailą į Lenkiją pirmiausiai rūpėjo 
savo valstybės reikalai, naujų žemių 
prijungimas. Lietuvos krikštas buvo 
tik tarp kitko atsiradęs reikalas. Tai 
liudija faktas, kad tokiame dideliame 
istoriniame įvykyje, už kurį lenkai dar 
ir šiandien sau kreditą skiria, nedaly
vavo ne tik karalienė Jadvyga, bet 
nė vienas lenkų vyskupų ar bažnyčios 
dignitorių .

Lietuvą apkrikštijo jos valdovai 
Jogaila ir Vytautas, saujelės lenkų 
kunigų, nemokančių lietuviškai, pa
dedami. Patys valdovai turėjo mokyti 
žmones tikėjimo tiesų lietuviškai. 
Sakoma, kad Jogaila išvertęs maldas 
"Tėve mūsų" ir "Tikiu į Dievą Tėvą" į 
lietuvių kalbą.

Spėjama, kad pradžioje Jogaila su 
Vytautu apkrikštijo Vilniuje ir jo 
apylinkėse apie 30000 žmonių, įsteigė 
Vilniaus vyskupiją ir keletą parapijų 
apylinkėse, karališkai visus apdova
nodamas privilegijomis ar turtais. 
Paskui jie darbą paliko kunigams ir 
vienuoliams.

Kaip kontrastą galima pažymėti, 
kad Mindaugo įsteigtoji vyskupija 
žemaičiuose priklausė tiesioginiai po
piežiui. Tuo tarpu Jogailos įsteigtoji 
Vilniaus vyskupija buvo pririšta prie 
lenkų, kas dar ir šiandie tebėra.

Lietuvos krikštas buvo atbaigtas 
1413 metais Vytautui nužygiavus į 
Žemaitiją.
Yra nuomonių, kad krikščionybė 
Žemaitijoje jau buvo nemažai įleidusi 
šaknis. Nėra ko stebėtis, nes Min
daugas įsteigė pirmąją lietuviškąją 
vyskupiją Žemaitijoje. Be to, laiko 
bėgyje, žemaičiai buvo Lietuvos 
valdovų karts nuo karto padovanojami 
vokiečių ordenui ir vėl atsiimami. 
Vokiečių valdymas turėjo kokius nors 
krikščionybės pėdsakus ten palikti. 
Todėl nenuostabu, kad tik du metai po 
"Žemaičių Krikšto" t.y. 1415 metais 
Vytautas pasiuntė į katalikų Bažny
čios suvažiavimą Konstancoje būrį 
krikščionių žemaičių bajorų su skun
du prieš kryžiuočius.

Mindaugo priimtas krikštas tepa
lietę jo šeimą ir dvariškius, bet 
nepalietė pačios tautos. įsteigtoji 
vyskupija greitai sunyko. Mindaugo 
įpėdiniai, nors ir būdami religijos 
atžvilgiu tolerantai, save laikė pago
niškosios Lietuvos valdovais ir pago
nybę stipriai jungė su kova už 
Lietuvos laisvę. Taip, kad Mindaugo

V. Neverauskas.
pasėta krikščionybės sėkla neišaugo į 
vaisius vedantį medį. Tuo tarpu 
1387 metais valdovo įsakymu pada
rytas krikštas palietė visus, tiek 
didikus , tiek liaudį, kaip rodo masinio 
krikšto atvejai apie Vilnių ir kraštą. 
Po šio krikšto apie krikščionybės 
atėjimą į Lietuvą neliko jokios 
abejonės visų aplinkinių kraštų tarpe. 
Iš antros pusės pati lietuvių tauta jau 
buvo šiam žygiui pribrendusi, ką 
liudija faktas, kad ko ne pusė Vilniaus 
miesto gyventojų tuomet jau buvo 
rytų ar vakarų krikščionybę priėmę.

Krikščionybei sutvirtėti ir pagaliau 
tapti pilnutine tautos religija, reikėjo 
dar ilgų šimtmečių. Reikėjo tautai, to 
krikšto tiesioginėje pasėkoje, pereiti 
per tautinį nuosmukį ir didelį sulen- 
kėjimą. Reikėjo ir vėl susiimti ir, 
atsirėmus į tą pačią krikščionybę, 
atgauti savo tautiškumą ir eventualiai 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

Krikščionybei ir jos skleidėjams 
Lietuvoje yra daromi priekaištai, net 
kaltinimas, už Lietuvos sulenkinimą. 
Šiame kaltinime yra daug tiesos.

Jogaila, savo vedybomis su Jadvyga, 
sąjunga su Lenkija, krikščionybės 
įvedimu ir suteikimu bajorams tų 
pačių teisių, kurias turėjo Lenkijos 
šlėktos, sukėlė krašte tam tikrą 
revoliuciją. Naujo tikėjimo, naujų 
papročių ir naujo aiškinimo, kad 
Dievas tik lenkiškai suprantąs, ant
plūdis turėjo palikti pėdsakus. Paliko 
labai skaudžius, nes lenkėjimo nelaimė 
sunaikino Lietuvos diduomenę, paliko 
tautą be vadų ir sustabdė tautos 
sąmonės vystymąsi bent šimtui pen
kiasdešimt metų.

Bet kyla klausimas, kokius pėdsakus 
mums būtų palikusi krikščionybė 
priimta iš vokiečių, ar rusų? Peršasi 
mintis, kad tikriausiai dar bloges
nius:

Kaip anksčiau jau paminėjau, tauta 
atgavo savo tautiškumą ir eventualiai 
tautinę nepriklausomybę per tą pačią 
krikščionybę. Laikas neleidžia plačiai 
ir išsamiai nušviesti visas sąlygas ir 
pilnutinį krikščionybės įnašą į lietuvių 
tautos kelią atgal į tautiškumą. 
Pasitenkinsime tik paminėdami keletą 
pačių ryškiųjų pavyzdžių, kur krikš
čionybė turėjo ir tebeturi daug 
lemiamos ir teigiamos reikšmės mūsų 
tautos gyvenime.

Pirmuoju prisimename žemaičių 
vyskupą Giedraitį, tapusį Medininkų 
vyskupu beveik 190 metų po Lietuvos 
krikšto. Jis ne tik kad prabilo į žmones 
jų gimtąja kalba, bet pradėjo skleisti 
katalikų tikėjimo supratimą ir reikš
mę. Jis pirmasis aiškino žmonėms, kad 
nereikia būti lenku, ar lenkiškai 
kalbėti, kad Dievo būtum suprastas. 
Giedraitis pats būdamas tauriu lie
tuviu, gal ir ne visai sąmoningai, 
pasėjo pirmąsias atlietuvėjimo sėk
las mūsų tautoje. Jo įsakymu buvo 
pradėta steigti parapjinės mokyklos, 
kuriose buvo mokoma kiek ir lietuviš
kai. Jo pastangomis buvo išleista 
pirmoji lietuviška knyga tikroje Lie
tuvoje. Tai Daukšos išversta "Pos
tilė", kurios įžangoje, tiesa lenkiškai, 
yra iškeliamas gimtosios kalbos mo
kėjimo reikalingumas. Istorikų nuo
mone šią įžangą parašęs pats 
Giedraitis, kuris ir knygos išleidimą 
finansavęs.

Turint visas sąlygas omenyje, mums 
tenka Giedraičiui priskirti lietuviško 
atgimimo tėvo garbę.

Negalima nepaminėti šešioliktame 
šimtmetyje į Lietuvą atvykusių Jėzu
itų. Jie, gerai suprasdami gimtosios 
kalbos reikšmę žmonių gyvenime, 
patys mokėsi lietuviškai ir steigė 
parapijines mokyklas. Jų nuopelnu 
atsirado ir Vilniaus universitetas 
davęs tiek daug garsių ir garbingų

Vyskupas M. Giedraitis 
žmonių mūsų tautai.

Neparpastai gilius ir reikšmingus 
pėdsakus tautos atgimime paliko 
vyskupas Valančius. Jis sujungė tik 
ėjimą su tautiškumu ir tą tikėjimą 
panaudojo kovoje prieš rusų užma
čias surusinti lietuvius, savo plačiai 
suorganizuotu knygnešių ■■ tinklu, 
įtraukdamas į šį darbą ir daugumą 
jaunosios kartos kunigų, skleidė 
tautinio atbudimo sąmonę. Valančiaus 
įtakoje atsirado visa eilė jaunų 
lietuvių kunigų kovojusių už Lietuvos 
laisvę ir ryškiai pasireiškusių nepri
klausomoje Lietuvoje: kaip Maironis, 
Vaižgantas, Jakštas, Skvireckas, 
Matulaitis, Karevičius, Rainys ir visa 
eilė kitų.

Naujai atgautoji nepriklausomybė 
tetruko 22 metus. Šitas trumpas 
meteoriškai nušvitęs laikotarpis, buvo 
didelė Dievo dovana mūsų tautai. 
Tenka džiaugtis, kad tie trumpi metai 
buvo taip produktingai išnaudoti. 
Tame laikotarpyje nepaprastai sustip- 
rėjome tautiniai, apsivalėme nuo 
svetimų įtakų bažnyčioje ir visame 
gyvenime ir nusikratėm bet kokio 
sulenkėjimo pavojaus visai ateičiai. 
Krikščionybės reikšmė mūsų tautai 
labai atspindi dabar okupuotoje Lie
tuvoje, kur kova už tikėjimo laisvę yra 
glaudžiai siejama su kova už tautos 
laisvę, tautos viltis, eventualią nepri
klausomybę ir žmogaus teises. Ši kova 
vyksta bažnyčiose, privačiuose na
muose, atlaiduose, žygiuose j Kryžių 
Kalną, teismuose, ligoninėse, kalėji
muose. Lygiai kaip "Lietuvių bažny
čios kronikoje" "Aušroje" ir kituose 
pogrindžio leidiniuose. Kaip dar 
niekados tautos praeityje mes ma
tome, kaip stipriai krikščionybė yra 
įaugusi į mūsų tautą, kiek daug 
reikšmės ji turėjo mūsų tautos 
praeityje ir tebeturi dabartyje.

Šiandieną minime Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 69-tąsias me
tines. Tą sukaktį surišame su Lietuvos 
krikšto jubiliejumi. Nors trumpai 
pažvelgę j krikščionybės kelią į 
Lietuvą, drįstame teigti, kad be 
sulietuvėjusios krikščionybės įnašo 
nebūtų buvę tautos atgimimo, nebūtų 
buvę ir Vasario 16-tosios dienos akto.

Šiandien mes susikaupiame. Prisi
mename didingą tautos praeitį, ir 
skaudžias nelaimes. Nulenkiame gal
vas pagerbdami mirusius už Lietuvos 
laisvę ir stipriname viltį.
Tauta šimtmečių bėgyje pakėlusi tiek 
daug sunkumų, išsilaikys ir dabar ir 
anksčiau ar vėliau vėl žengs lasvės 
keliu. Tik mes čia patys išsilaikykime 
ir savo vaikus išlaikykime, kad visi 
kartu galėtume džiaugtis laisvės 
aušra.

Kuršių marių bangos kasmet po 
truputį ardo Ventės rago krantus. 
Sausio pabaigoje kyšulyje ant marių 
ledo buvo pats darbymetis. Melio
racijos statybos ir montavimo valdy
bos darbininkai darė priešerozinę 
būną. Buna trukdys vandens srovėms 
ardyti krantus, taps puikia užuovėja 
valtims ir laivams.

Mūsųe EJastęgė Nr.UO ,1987. 3;,.,į6.pusL.JĮ,
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

DIDŽIŲJŲ UŽSIMOJIMŲ METAI

Šiais ir sekančiais metais laisvojo 
pasaulio lietuviai plačiai užsimojo 
stipriai pajudinti "žemę" - suruošti 
keletą milžiniškos apimties renginių, 
kurie akivaizdžiai liudytų išeivijos 
lietuvių gyvastingumų, kūrybingumą 
ir siekimus ilgam išlaikyti lietuvybę, 
nepavargstant kovoje ir už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Tokie šviesūs pragiedruliai lietuviš
kosios išeivijos horizontuose džiugina 
kiekvieną sąmoningą lietuvi, o taip 
pat su viltimi ir džiaugsmu platų 
lietuviškosios veiklos gyvenimą seka 
ir pavergtos tėvynės dukros ir sūnūs.

Šiais metais įvyksta du dideli, labai 
plataus masto renginiai: Lietuvos 
krikšto 600 metų minėjimas, besitę- 
siąs ištisus metus ir gruodžio mėn. 
pabaigoje ir sekančių metų pradžioje 
įvykstąs Šeštasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Australijoje.

Sekančiais metais, JAV kaimyni
nėje Kanadoje taip pat galima sakyti 
laisvojo pasaulio lietuvių mastu ruo
šiami net trys renginiai: Pasaulio 
lietuvių kultūros kongresas, Pasaulio 
lietuvių seimas ir Aštuntoji laisvojo 
pasaulio lietuvių Tautinių šokių 
šventė.

Taigi ne juokai tokius renginius 
suruošti. Jų suruošimas susijęs su 
milžiniškomis sumomis. Tad neturint 
savo valstybės, finansų ministerijos, 
tas lėšas teks sutelkti išeivijos 
lietuvių tarpe.

Pasaulinio garso susilaukęs Lietu
vos krikšto 600 metų minėjimas rieda 
visu spartumu. Centrinis komitetas, 
vadovaujamas dr. L. Sidrio ir vykdo
masis komitetas vadovaujamas visuo
menininko, pedagogo, J. Kavaliūno 
dirba išsijuosę. Jie yra suplanavę 
atlikti daug gerų darbų, išleisti 
specialius leidinius, maldynus, dramos 
ir prozos veikalus.

Nukaldino specialų sukakčiai pami
nėti medalių. Bus sukuriamos specia
lios giesmės ir visa eilė kitų 
reikšmingų projektų įgyvendinta.

Minėjimas, sakoma, pasauliniu 
mastu. Juk Romoje pats Popiežius 
atnašaus šv. Mišias, paskelbs palai
mintuoju arkv. J. Matulaitį. Didelės 
iškilmės vyks birželio 28 d. Romoje. į 
iškilmes vyksta iš laisvojo pasaulio 
daug lietuvių, specialus choras, kuris 
giedos iškilmių metu.

Kelionių biurai jau skelbia ekskur
sijų planus. Tenka girdėti, kad 
susidomėjimas gana didelis ir keliau 
ninkų bus. Be pagrindinio minėjimo 
Romje, JAV, Kanadoje ir visuose 
kituose laisvojo pasaulio kraštuose, 
didesnėse ir mažesnėse kolonijose 
susiorganizavo specialūs komitetai, 
ruošia gana įdomias programas, į jas 
jungia aukštuosius dvasiškius, bus 
ruošiamos katedrose ir bažnyčiose 
specialios, vyskupų kardinolų lai
komos pamaldos, skelbiamos tam 
reikalui maldos dienos.

Žodžiu, įvykis nepasikartojantis. 
Tiesa, Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimas mūsų spaudoje 
biaro įvairiai vertinamas, net susi
laukė kietos kritikos, net aukštoki 
dvasiškiai į polemiką buvo įsijungę. 
Žinoma, mūsų reikalavimai atrodo 
kuklūs. Ką duoda už tą dėkojame. Bet 
vistik katalikiškajai kenčiančiai 
tautai, tiek aukų sudėjusiai už 
tikėjimo išlaikymą, vistik priderėtų 
susilaukti ir kardinolo. Taip pat ir 
Vilniaus katalikų Bažnyčios 

provincijos problemos neatidėliotinos ir 
sutvarkytinos. Na, gal ir ta diena 
ateis.

Tačiau, anuot Lietuvos generalinio 

konsulo Aniceto Simučio, Los Angeles 
ALT-S-gos seime, praėjusiais metais 
gegužės mėn. pasakymo, kad koks 
bebūtų šis krikšto minėjimas, jis vistik 
labai svarbus tiek Lietuvos katalikų 
Bažnyčiai, tiek pačiai Lietuvai ir 
visam pasauliui bus proga arčiau 
išgirsti ir pavergtos tėvynės balsą.

Taigi minėjimui sparčiai ruošiamasi, 
nežiūrint kritikos, lėšos telkiamos ir 
tikimasi, kad numatytą sąmatą 
pasieks ir sunkumus įveiks. O auko
jančių, kaip iš spaudos matyti, 
atsiranda. Tik dar sumeskime, kurie 
neaukojome, skatiką ir laimėjimas bus 
pasiektas.
O šių metų šis didysis įvykis, 
tikėkime, pasitarnaus pavergtiesiems, 
katalikų Bažnyčiai Lietuvoje ir mums, 
išeivijoje.

Didelis rūpestis PLB suruošti 
drauge su PLJ Sąjunga Jaunimo 
kongresą.
Tokie jaunimo kongresai labai išlai
dus. Praėjęs, berods, siekė arti trijų 
šimtų tūkstančių dolerių. Ir šis, 
Australijoje ruošiamas, berods supla - 
navęs sąmatą su dviem šimtais 
tūkstančių dolerių.

Visa bėda, kaip LB veikėjai 
tvirtina, kad jaunimas po kongreso 
neperdaugiausia įsijungia į lietu
viškąją veiklą ir tos gausios priimtos 
kongrese rezoliucijos lieka stalčiuose, 
o ne gyvenime įgyvendinamos. Taigi 
tokias sumas skiriant jaunimui visuo
menė turi pilną teisę iš rengėjų 
reikalauti tvarkingos atskaitomybės, 
taupumo ir po kongreso - jaunimo 
aktyvaus dalyvavimo lietuviškoje 
veikloje.

Girdėti, kad Australijos lietuvių 
jaunimas kongresui gerai ruošiasi. Iš 
"M.P." aprašymų numanau, kad ne
stokojama jaunime ryžto, sumanumo.

Tai džiugu. JAV viešėjo Jūsų, 
australiečiai pasididžiavimas - Svajo
nės.
Jos dainavo gražiai, jautriai, pasirodė 
kaip tikros Lietuvos dukros, geros 
menininkės, puikios organizatorės. Jos 
dainavo didžiose lietuvių kolonijose ir 
susilaukė dėmesio, šilto įvertinimo ir 
dėkingumo. Tai šaunios Jaunimo 
kongreso ambasadorės. Manoma, kad 
ir jų kelionė apsimokėjo, o JK 
komitetui parvežė ir didesnę aukų 
dovaną. Amerikos LB Krašto valdy
bos, berods, įsipareigojo kongresą 
paremti didesne suma, tačiau pagrin
dines lėšas teks sutelkti Australijos 
lietuviams.

" 13 A E T A R AS
Ž1 VAG O"

Sovietai žino Borisą Pasternaką, 
kaip poetą, tačiau jį visam pasauly 
išgarsino jo parašytas romanas " Dak
taras Živago", kurio fabula vyksta 
ankstyvaisiais rusų civilinio karo ir 
bolševikų įsigalėjimo laikais.

Užsieny "Daktaras Živago" buvo 
išspausdintas 1957 metais, o sekan
čiais metais jam buvo paskirta 
Nobelio premija, kurios jis buvo 
priverstas atsisakyti. Jo romane 
valdžia įsižiūrėjo nusistatymą prieš 
bolševikus. Jį oficialiai paniekino, 
išmesdami iš " Rašytojų Unijos". 1960 
metais jis mirė.

Sergei Zalygin, redaktorius popu
liaraus žurnalo Novy Mir, ateinančiais 
metais pradės serijomis spaudinti 
romaną "Daktaras Živago". Zalygin 
pranešė apie pasiruošimus Boriso 
Paternako pagerbimui jo šimto metų 
gimimo proga. Pasternakas buvo gimęs 
1890 m. Jį pagerbdami "atvers duris" 
ir kitų sovietų rašytojų pripažinimui, 
kurie buvo nustumti į šalį.

Sovietų leidyklos žada išleisti 
daugiau Boriso Paternako kūrinių. 
Pernai, birželio mėn. Sov. Sąjungoj 
įvyko aštuntasis sovietų rašytojų 
kongresas, kuriame "Rašytojų Uni
jos" pirmininkas poetas Andrei Voz
nesensk! sudarė komitetą surinkimui 
Boriso Pasternako literatūrinio pali
kimo ir apsaugojimui. Namas, kuriame 
Pasternakas mirė, buvo paverstas 
muziejum. 1984 m. Pasternako šeimai 
buvo įsakyta iš to namo išsikraustyti.

Poetas Aleksander Tvardovski labai 
gerai tvarkė žurnalą "Novy Mir". 
Jis sugebėjo išspausdinti Aleksander 
Solženycin veikalus, net ir įvairius 
laiškus bei ištraukas iš veikalų 
dramaturgo Mikail Bulgakov, kurio 
keliams veikalams nebuvo lemta 
išvysti sceną.

Tvardovskio rolė, bandant kultū
rinius sovietų pasireiškimus išplėšti iš 
"staliniškų" varžtų, buvo labai svar
bi. Deja, 1970 m. vasario mėn. "Novy 
Mir" laikraščio redakcinis komitetas 
buvo išsklaidytas, o pats Tvardovskis 
mirė po pusės metų.

Mes žinom iš Arkady Ševčenko, 
aukšto sovietų pareigūno, pasitrau
kusio į Vakarus, kokiu būdu greitai 
miršta tie, kuriuos oficialiai panie
kina.

Atrodo, kad Sergei Zalygin tęs 
Tvardovskio pradėtą liniją, kas jam 
nebebus taip sunku, nes Gorbačiovas 
pradėjo "glasnost" - atvirumo poli
tiką.

VE N G RIJOS 
D AI LININE AI

Vengrijos disidentai dailininkai yra 
susibūrę į draugiją pavadinimu 
"Groupe Inconnu" (lietuviškai reikštų 
- "Nežinoma grupė"). Ta grupė 
surinko 38 paveikslus, vaizduojančius 
1956-tųjų metų Vengrijos sukilimą. 
Amerikiečiai rašytojai: Konrad ir 
Susan Sonntag būsimą parodą 
finansavo.
Parodos pavadinimas: "Kovojantis 
miestas". Pernai, rugpjūčio mėn. 
"Groupe Inconnu" paskelbė apie 
būsimą parodą laikraštyje, knygų 
skyriuje: "New York Review of 
Books". Taigi dailininkai iš Britanijos, 
JAV-bių, Jugoslavijos ir kitų kraštų 
nusiuntė paveikslus, vaizduojančius 
Vengrijos sukilimą.

Geriausiam paveikslui turėjo būti 
paskirta premija. Šių metų sausio 28- 
tą paroda turėjo būti atidaryta 
Budapešte, privačiam bute ir po 
dviejų valandų paveikslai išparduoti 
varžybų keliu. Deja, policija visus 
paveikslus konfiskavo prieš pat 
parodos atidarymą.

Trys "Groupe Inconnu" nariai: 
Tomas Molnar, Peter Bokros ir Robert 
Paiinkas parašė skundą komunistų 
partijos centrinio komiteto sekretoriui 
Lenard Pal, kuris prižiūri kultūrinius 
poreiškius.

Vengrijos valdomieji organai labai 
jautrūs viskam, kas surišta su 1956- 
tųjų metų sukilimu. Disidentai sako, 
kad jau ne pirmą kartą policija 
konfiskuoja paveikslus, atsiųstus iš 
užsienio.

A. A. BENEDIETUI LIŪGAI 

mirus, jo sūnums ir dukrai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Angelė Ir Juozas Dirginėtai - Sydnejus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NS.W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą

LIETUVOS 
E RI ESTO

MI NĖJI MAS

Perthe Lietuvos Krikšto 600 m. 
sukakties minėjimas įvyko kovo mėn. 1 
d., sekmadienį. Beveik visa Vakarų 
Australijos lietuviškoji bendruomenė 
susirinko į pasididžiavimą - šv. 
Marijos katedrą 600 m. sukakčiai 
paminėti, nuo Krikščionybės įsikūrimo 
Lietuvoje. Čia, iškilmingas pamaldas 
atlaikė ir dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė arkiv. Williamas Foley. Jam 
pagelbėjo prelatas M. Keating, kun. P. 
Pilzen, O.S.H., ir mūsų lietuvių 
bendruomenės kun. dr. A. Savickas.

Skaitymus paskaitė kun. dr. A. 
Savickas, B. Radzivanienė ir jos maži 
sūneliai: Vytenis ir Gintaras. 
Bendruomenės choras visai bažnyčiai 
pritariant sugiedojo: "Kristus Kara
lius", "Dievas mūsų pagalba ir 
stiprybė", ir Visagalis Dieve išgirsk 
mūsų maldas!"... Baigiantis pamal
doms katedros sienas sudrebino mūsų 
dainininko boso V. Radzivano balsas 
su: "Ateik Jėzau!”... ir "Marija užtark 
mus!"...

Tuo pat metu arkiv. W. Foley 
minėjimo prisiminimui įteikta knyga: 
"Kryžių Šalis".
Prieš ir po pamaldų į katedrą buvo 
įnešta ir išlydėta gausingoje eisenoje 
moterų Ir vyrų tautiškuose drabu
žiuose pasipuošusių vėliavos.

Tuojau po pamaldų visi susirinkome 
į bendruomenės namus, kur mūsų jau 
laukė pietūs, kuriuose dalyvavo arkiv. 
W. Foley, mūsų premierą atstovau
jantis W. Thomas, pavergtų Tautų 
organiz. p-kas E. Hardy Ir kiti 
garbingi svečiai.

Pasistiprinus ir sugiedojus mūsų 
tautos himną kalbos prasidėjo. Kal
bėjo arkiv. W. Foley, kun. dr. A. 
Savickas, W. Thomas, E. Hardy, 
didelis mūsų užtarėjas liberalas, H. 
Mitchel, estų atstovas, vengrų atsto
vas ir niekados nepavargstantis mūsų 
pažiba B. Steckis. Šitos visos kalbos 
buvo gana įdomios, bet trumpos.

Sukaktuvėms paminėti pagrindinę 
gana ilgoką kalbą pasakė Alfonsas 
Čižeika, kuris prabėgdamas per mūsų 
istoriją nušvietė ir apsikrikštijimo 
esmę.
Iškilmių užbaigą pravedė Viktoras 
Skrolys, kuris ne tik katedroje, bet ir 
čia, namuose, savo sugebėjimą vado
vauti giesmėms ir dainoms, patvirtino.

Pertho lietuvių bendruomenė liks 
Ilgam laikui dėkuiga ir skolinga kun. 
dr. A. Savickui ir A.L.K. Federacijos 
Pertho lietuvių atstovui B. Steckiui už 
parengimą ir (dėtą rūpestį, kurių dėka 
minėjimas susilaukė tokį pasisekimą.

B. Radzivanienei, E. Petrukėnienei 
ir E. Stankevičiui už pravedimą 
iškilmių. Ir žinoma visiems kitiems, 
kurie šiokiu ar kitokiu būdu prie to 
prisidėjo.
Pasiliko tik viena,- kad kiekvienas iš 
mūsų savyje turėtų tvirtai tikėti ir 
dėti visas galimas pastangas tam, kad 
ateinančios kartos 700 m. sukaktį 
švęstų Lietuvoje, kuri vėl būtų laisva, 
galinga ir krikščioniška.

J. Krupavičius.
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Melbourne
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

MINĖJIMAS
Melbourne, praėjo su didele 
patriotiška pagarba tai šventei. 
Lietuviškoje radijo valandėlėje 
Gabrielis Žemkalnis, palydint 
Čiurlionio muzikos garsams, pagilino 
tos šventės reikšmingumą mūsą 
tautai.

Šv. Jono bažnyčioje prelatas P. 
Vaseris atnašavo iškilmingas Mišias 
pasakydamas tai šventei patriotišką 
pamokslą, š. Mišių skaitymus skaitė 
bendruomenės pirm. R. Šemetas ir 
Katalikų Federacijos p-kas V. 
Žemaitis, o maldą už tėvynę skaitė 
Krašto valdybos p-kė D. Baltutienė. 
Aukas nešė J. Didžienė ir R. 
Statkuvienė, giedojo parapijos choras 
diriguojant Petrui Morkūnui, 
vargonais palydint Z. Prašmutaitei, 
visos Melbourno lietuviškos 
organizacijos dalyvavo su vėliavomis.

Po pietų, Lietuvių namuose, 
prasidėjo iškilmingas aktas pagerbiant 
mūsų Nepriklausomybės dieną. 
Minėjimo pranešėja Brigita
Karazijienė puikiai atliko savo
pareigas pakviesdama prel. P. Vaserį 
Invokacijai ir bendruomenės pirm. R. 
Še metą įžanginiu! žodžiui.

Pirmininkas pristatė bendruomenei 
mūsų naująją Krašto valdybos 
pirmininkę D. Baltutienę ir pakvietė 
prelegentą, svečią iš Canberros, Dr. 
A. Stepaną paskaitai. Paskaitoje 
iškeltos mintys buvo įdomios, nes buvo 
gvildenamos mūsų jaunimo veikla 
lietuvybės išlaikyme, santykiai su 
tėvais, patriotiškumas ir religijos 
reikšmė.

Po paskaitos, Vasario 16-tos proga, 
buvo įteiktos Australijos Lietuvių 
Fondo p -ko M. Didžio piniginės 
premijos "Jaužinios" jaunimo
laikraščiui, sumoje $800. -, geriausiai 
išlaikiusiam lietuvių kalbos 
egzaminus - R. Dideliui, jis taip pat 
gavo Pulgio Andriušio premiją, kurią 
įteikė ALB Krašto v-bos kultūros Ir 
švietimo reikalams narė A. Butkutė, 
taip pat Australijos Lietuvių Fondas 
piniginėmis premijomis apdovanojo 
jaunuosius žurnalistus: A. Kaladę, B. 
Zumerį ir L. Didžytę. Pensininkai per 
savo p-ką J. Petrašiūnų įteikė čekį, 
sumoje $1300.- H. Antanaičiui, 
Jaunimo Kongresui.

Meninėje dalyje V. Danius ir B. 
Staugaitienė padainavo dvi dainas: 
"Dainų Vainiką" ir "Ateik" 
akomponavo D. Levickienė, P. Čelna 
puikiai paskambino Fr. Šuberto 
klasikinį veikalų, J. Rūbas padainavo 
dvi daineles: "Gyvenimo Aidu" ir 
"Trakų Pilis", akomponavo Z. 
Prašmutaitė, mūsų jaunieji 
deklamatoriai Linutė Didžytė ir 
Danius Aras, jau ne pirmą kartą

Kraštasė ir V. Nemunėlio eilėraštį 
"Už jūrų Marių", poetas J. Mkštas 
paskaitė iš savo kūrybos. 
Entuziastinga tautinių šokių grupė 
"Gintaras, vadovaujant D. 
Antanaitienei, pašoko keturis šokius 
ir pabaigai "Dainos Sambūris", 
diriguojant D. Levickienei ir 
akomponuojant Z. Prašmutaitei 
sudainavo tris dainas.

Bendruomenės pirmininkas R. 
Šemetas širdingai padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šio minėjimo. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Dalyvis.

Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

Prašau paskelbti šį laišką 
sekančiame "M.P." numeryje. Noriu 
atitaisyti klaidingą įspūdį, kuris 
gaunasi perskaičius " Dalyvio" 
aprašymą neseniai įvykusio Vasario 
16-tosios minėjimo Canberroje. Visų 
pirma, tai įvyko ne vasario 15-tą, kaip 
rašo "Dalyvis" (M.P. 1987 metų 8 
numeryje - 2. 3. 87) o vasario 22 
dieną.
Apylinkės pirmininkas atidarė 
minėjimą, ir pakvietė latvių ir estų 
atstovus perduoti sveikinimus ir 
linkėjimus iš savo bendruomenių.

V. Neverauskas skaito paskaitą Can
berroje vasario 16-tosios minėjime.

Po to V. Neverauskas iš Adelaidės 
skaitė įdomią paskaitą. Tada prasidėjo 
"linksmoji dalis". Moterų oktetas iš 
Adelaidės mums suteikė malonumą 
paklausyti skambiai sudainuotų 
linksmų, gražių dainelių. Aš buvau 
pereitoje Dainų Šventėje Sydnejuje, 
bet mano asmeniška nuomone, aš 
tenai negirdėjau tokio gražaus 
dainavimo kaip čia Canberroje. Visa 
publika stipriai plojo ir gyrė 
dainininkes. Damas gražiai ir įdomiai 
pristatė lietuviškai ir angliškai L. 
Gerulaitis. Jau būtų buvę užtektinai 
gerai, bet mielos viešnios iš Adelaidės 
dar turėjo gerybių, kuriomis norėjo 
pasidalinti su mumis. Tai buvo 
"subrendusių gražuolių" sušokti 
tautiniai šokiai, kai kurie iš tų šokių

matomi mūsų minėjimuose, 
su pasigėrėjimu padeklamavo E. 
Matuzevičiaus eilėraštį "Gimtas

akompanuoti pačių moterų danavimu. 
Kiek aš žinau, dar lietuviams 
Canberroje niekuomet neteko
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14% nuo $100 iki $50,000

(15 % virt $50,000)

Už einamąsias sąskaitas mokama 10%.
Talka veikia Lietuvių namuose:-

r ADELAIDE) (MELBOURNE) f SYDNEY '
Sekmadieniais 
1-3 vai. p.p.
Tel: 427377

< Šeštadieniais 
JO ryto - 2 p.p.

: Sekmadieniais.
1 - 3 p.p.

Tel: 3284957

Sekmadieniais < 
2-4 vai. p.p; :
Tel: 709Ū662 ,

£
H

§ 
M 
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B. Lapšienė
Tautinių šokių vadovė

pasidžiaugti tokia įdomia ir sumania 
programa. Visiems labai patiko, ir visi
buvo labai patenkinti turėję progą 
pasigėrėti tokiu retu smagumu.

Po to buvo vaišės svečiams iš 
Adelaidės bei jų giminėms, 
šeimininkams, ir draugams. Tie kurie 
dalyvavome esame dėkingi Apylinkės 
valdybai už puikią puotą, su lietuvišku 
"skoniu". Prie stalų buvo linksmo 
dainavimo ir siūbavimo.

Aš manau, kalbu visų canberriškių 
vardu girdamas Apylinkės valdybą už 
jų gudrumą pakviečiant svečius iš 
Adelaidės, ir dėkojant adelaidiškiams 
(ir ypatingai adelaidiškėms I) už jų 
malonų atsilankymą ir džiuginantį 
pasirodymą.

Tegul tas įvykis pasikartoja greit, ir 
ne tik vieną kartą.

Gintautas Kaminskas
Gerb. Redaktoriau,

Maloniai prašau patalpinti mūsų 
sekantį paaiškinimą.
"M.P" nr. 7, J. P. Kedys pastebi, kad 
knygoje "The Baltic Peoples - 
Lithuanians, Latvians and Estonians 
in Australia" patalpintas žemėlapis 
yra neteisingas.

Matosi, kad netik Vilnius yra 
išbrauktas iš sostinių tarpo, bet ir 
visas Vilniaus kraštas.

Mes tą klaidą pastebėjom, kada ta 
knyga jau buvo atspausdinta. Mes 
nežinom kur spaustuvė gavo tą 
žemėlapį.

Su pagarba,
Antanas ir Betty Birškys.
Gerbiamas Redaktoriau,

Išvykdama iš Sydnejaus ilgesnėms 
atostogoms, noriu padėkoti jums už 
taip gerai ir turiningai redaguojamą 
laikraštį ir žymiai pagerintą popierį. 
Dabar malonu laikraštį paimti į 
rankas.

Pridedu auką $20.
Salomėja Zablockienė.

Gerb. Redaktoriau,
Esu pensininkas, matymas labai 

susilpnėjo, bet negaliu apsieiti be jūsų 
laikraščio, ir sulaukęs džiaugiuosi jį 
skaitydamas.

Siunčiu 30 angliškų svarų, tai 1987 
metų prenumerata. 
Sėkmės ir ištvermės!

K. Vilkonis, Sheffield, Anglija.

NACIŲ MEDŽIOTOJAS
BENDRADARBIAVO SU NACIAIS?

TE1 AVIV. - Jerusalem Post atspaus
dino savo skaitytojų laiškus, kurie 
kaltina nacių ieškotoją Simon Wiesen
thal bendradarbiavimu Antrojo Pa
saulinio karo metu Austrijoje su 
Geštapu. Už tai Wiesenthal dienraščio 
redaktorius patraukė teismo atsa
komybėn, iškeldamas jiems bylą.

Tuose laiškuose sakoma, kad jo 
veikla pokariniais metais buvusi 
neefektinga, kad patrauktų didžiuo
sius karo nusikaltėlius teisman. Jie 
primena, kad užvedimas bylos prieš 
buvusį Austrijos kanclerį Bruno 
Kreisky, buvo pralaimėtas. Bylą jis 
pats panaikino.

Žinios
Ramioje jūroje, vos išplaukęs iŠ 

Zeebrugge uosto Belgijoje, liuksusinis 
anglų garlaivis - keltas "Herald of 
Free Enterprise" parvirto ant šono ir 
paskendo.
Iš arti 600 keleivių ir įgulos pasisekė 
išgelbėti 408, kiti paskendo. Tai 
skaudžiausia britų taikos meto laivo 
katastrofa po Titaniko nelaimingo 
susidūrimo su ledkalniu. Dėl nelaimės 
kaltinama laivo konstrukcija.

Ekspertai jau kuris laikas baiminosi, 
kad kelto svorio centras yra per 
aukštai, ir kad laivas gali apsiversti, 
pakrovus keleivių automobilius. Pavo
jų dar padidino plačios mašinoms 
įvažiuoti durys laivo priekyje ir 
užpakalyje, gi automobilių denis 
neturėjo vandens slėgimui atsparių 
pertvarų.

Spėjma, kad laivui išplaukiant iš 
uosto, vienos iš didžiųjų durų liko 
atviros ir neatlaikė vandens spaudimo, 
laivui pakrypus į priekį ar pavirtus į 
šoną.

Dainininkas Harry Belafonte 
paskirtas Jungtinių Tautų Tarptau
tinio Vaikų Fondo (UNICEF) garbės 
ambasadoriumi.
Iki šiol šias pareigas ėjo neseniai 
miręs Danny Kaye.

Nusiginklavimo derybų metu Žene
voje Sovietų S-gos atstovas Juri 
Nazarkin formaliai prisipažino, kad 
Sovietų S-ga gamina ir kaupia 
cheminių ginklų atsargas. Iki šiol Sov. 
S-ga visuomet išsigindavo cheminių 
ginklų gamybos.
Šiuo metu Ženevoje 40 valstybių 
nusiginklavimo konferencija svarsto 
cheminių ginklų uždraudimo sutartį. »<•. v-s.

Sovietų S-gos užsienių reikalų 
ministeris Edvardas Ševarnadze, lan
kydamasis Indonezijoje, kritikavo 
australų politikus, išreiškusius susirū
pinimą dėl Sovietų užmačių Pacifike. 
Ševarnadze jų pastabas išvadino 
"feodaline galvosena" ir "australų 
kolonijine manija".

Tiek Australijos min. pirmininkas R. 
Hawke, tiek opozicijos vadai savo 
pareiškimuose viešumai išreiškė nepa
sitikėjimą Ševarnadze užtikrinimais, 
kad Sovietai neturį jokių karinių ir 
politinių kėslų Pacifike.

Rinkimai į Šiaurinės teritorijos 
parlamentą baigėsi valdančios 
"Country Liberal "partijos laimėjimu. 
Sir Job Bjelke - Petersen palaikanti 
"Northern Territory National partija, 
neseniai atskilusi nuo "Country Libe
ral", nepravedė nei vieno kandidato, 
gavusi 17.3 procentų balsų.

Užsitęsus streikui Newcastle uosto 
valstybiniuose dokuose, NSW vyriau
sybė priėmė nutarimą dokus uždaryti 
ir juos parduoti privačioms bendro
vėms.

Australijos Arbitracimė komisija 
priėmė sprendimą visas savaitines 
algas Australijoje pakelti po dešimtį 
dolerių. Pavienėms unijoms palikta 
teisė atskirai derėtis su darbdaviais 
dėl tolimesnio algų pakėlimo šiais 
metais tų unijų nariams. Šis algų 
pakėlimas neturėtų viršyti 4 procentų 
algos.

Komisijos sprendimą palankiai 
priėmė Australijos vyriausybė ir 
Australijos unijų taryba (ACTU).

Sprendimas nepatenkino kairiųjų 
unijų reikalaujančių žymiai didesnių 
algų pakėlimų. Nepatenkinti ir 
darbdaviai bei opozicinės partijos.
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" Džiugo" Tunto
St o vyki os

Melbourne "Džiugo" tunto vyres
nieji (6 broliai ir 13 sesių) stovyklavo 
LSS Rajono Karaliaus Mindaugo vardo 
stovykloje Mt. Kelra, N.S.W. Kai kurie 
džiugiečiai stovykloje turėjo eiti 
aukštas pareigas: ps.fil. Loreta Či- 
žauskaitė - vilkiukų ir paukštyčių 
pastovyklės viršininkė, s.v. kand. 
Linas Šeikis - brolijos pastovyklės 
viršininkas ir v. sk. Daina Balnionytė - 
seserijos pastovyklės talkininkė.

S. fil. kun. dr. P. Dauknys aukoja šv. 
Mišias stovykloje.

Šioje stovykloje skauto vyčio įžodį 
davė Linas Šeikis ir Danius Kesminas, 
prityrusio skauto kaklaraištį gavo 
Alex Brovedani, prityrusios skautės 
įžodį davė Audra Šimkutė ir Melisa 
Savickaitė, skautės įžodį davė Dana 
Ramanauskaitė. Visi grįžo namo 
pilni įspūdžių, nes stovykla buvo 
lietaus miške (rain forrest), tad teko 
saugotis dėlių ir erkių bei gyvačių. 
Laimingai visi liko sveiki.

Kadangi Rajoninė stovykla buvo 
900 kilometrų kelio nuo Melbourno, 
tai mažieji negalėjo taip toli vykti ir 
jiems buvo suorganizuota stovykla 
arti namų, gražioje Woodend apylin
kėje Beniaus Zabielos "Lithuanica" 
vasarvietėje, sausio 15-19 dienomis. 
Taigi stovyklauti galėjo ir iš Rajoni
nės stovyklos grįžę.

Šios stovyklos viršininku buvo pats 
tuntininkas ps. Algis Šimkus, adju
tantas - skautas Vytas Antanaitis. 
Paukštyčių pastovyklės vadovės ps. 
Marytė Špokevičienė ir ps. Rasa 
Statkuvienė. Vilkiukų pastovyklės 
vadovai ps. Povilas Kviecinskas ir ps. 
Vytas Špokevičius. Valgį gamino 
stovyklautojų mamytės Božena Kvie- 
cinsklenė, Dalia Didžienė, ps. Danutė 
Levickienė, Rūta Mickienė, ps. 
Marytė Špokevičienė ir Nijolė Kairai
tienė. Tiekimo vadovu buvo veiklus 
akademikas skautas fil. Jonas Vizba
ras.

"Džiugo" tunto paukštytės su vadove 
ps. Maryte Špokevičiene.
Mūsų Pastogė
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Stovyklautojų iš viso buvo 36. Be 
vilkiukų ir paukštyčių stovyklavo dar 
3 skautai ir 3 skautės. Vyčiai turėjo 
pasistatę palapinę, bet nestovyklavo 
visų laikų, o tik atsilankydavo 
uniformuoti pasižiūrėti, kaip jų vaikai 
stovyklauja.

Stovyklautojai visų laikų buvo 
užimti gerai paruošta programa: 
žaidimais, pašnekėsiais, sportu, dai
nomis, naktiniais žaidimais.

Šeštadienį, sausio 17 dienų, atvyko 
stovyklon svečių, tai Melbourno 
Skautininkų Ramovės 15 narių, kurie 
čia susirinko į savo sueigų. Po sueigos 
visi dalyvavo šv. Mišiose, kurias 
aukojo mūsų mielas dvasios vadas, s. 
fil. kun. dr. P. Dauknys.

Po vėliavos nuleidimo ir vakarienės 
jaunieji stovyklautojai ėmė ruoštis 
laužui, kuris prasidėjo dar ne visai 
sutemus. Laužo liepsnas atstojo dujinė 
liktarna, kadangi dabar Australijoje 
vidurvasaris ir yra didelis pavojus 
miško gaisram. Pasilikę laužui skauti
ninkai buvo maloniai nustebinti, kai 
vilkiukų ir paukštyčių, bei gintarėlių 
ir aguonyčių dainos S-K-A-M-B-Ė- 
J-0 taip, kad net eukaliptų lapai 
šlamėjo be vėjo, ko ankstyvesnėse 
stovyklose nebuvo girdėta.

Sekmadienį stovykla baigėsi. Jau 
anksti rytų vilkiukai sugebėjo nuleisti 
ant vyčių ir miegančių sesių skaučių 
jų palapines, kad "darbas sparčiau 
vyktų".

Neilgai truko nugriauti palapines ir 
sutvarkyti rajonų. Po priešpiečių 
stovyklautojai pilni gerų įspūdžių 
išsiskirstė linkėdami vienas kitam "iki 
pasimatymo kitais metais "Džiugo" 
tunto stovykloje!" vyt.

IŠ LIETUVOS

IŠTRAUKOS IŠ LAIŠKO
- - - Buvo daeita iki to, kad net 
žurnalistams, dalyvaujantiems teismo 
procese neleisdavo daryti užrašų, 
nors tokio įstatymo nebuvo. Neleis
davo kritikuoti spaudoje neteisingų 
teismo sprendimų, o taip pat netei
singų tardytojų veiksmų bei proku
rorų vykdomų sankcijų. Ši padėtis 
privedė prie to, kad savanaudžiai 
tardytojai, teisėjai bei prokurorai 
galėjo visų procesų pakreipti sau 
norima linkme, o tai leido turėti 
pajamas imant kyšius iš teisiamųjų ar 
nusikaltėlių. Tardymo metu, taiky
dami neteistus metodus, tardytojai 
priversdavo nekaltus asmenis pasira
šyti ant tardymo protokolų sau 
nuosprendžius, tai yra prisipažinti 
kaltais. Teisėjai ir prokurorai ne
kreipdavo dėmesio į teisiamųjų aiš
kinimus, kad jie prisipažindavo kaltais 
tardymo metu priversti tai daryti ir 
kad savo prisipažinimų atsisako.
— Prieš keletu metų Baltarusijoje “ 
(Vitebsko srityje) už didelius nusikal
timus didelėm bausmėm buvo nuteista 
14 žmonių. Praėjus keliems metams 
paaiškėjo, kad nuteisti absoliučiai 
nekalti žmonės. Visus nusikaltimus, 
priskirtus 14-kai žmonių, padarė - 
vienas žiaurus recidivistas (vagis- 
žmogžudys). Taip atsitiko todėl, kad
iš viršaus buvo įsakyta greitai surasti 
nusikaltimų asmenis ir juos nuteisti. 
Kadangi tardymo ir milicijos organai 
nenorėjo tokio įsakymo neįvykdyti, 
nes dėl to būtų gavę įspėjimus, o kai 
ką gal būt ir pažeminę pareigose, tai 
suėmė tuos, kurie jų nuomone, galėjo 
tuos nusikaltimus padaryti ir juos 
tardė neleistinais metodais. Galima 
įsivaizduoti, koks tai buvo tardymas, 
kad keturiolika žmonių, visai nekaltų, 
nuteisė save prisipažindami padarę 
didelius nusikaltimus. Teismo metu 
visi 14 žmonių papasakojo kaip juos 
tardė ir kad jie visai nekalti, jie 
tiesiog įrodė kaltinimo absurdiškumų, 
tačiau teisėjai visus nuteisė. Baltaru
sijos aukščiausias teismas visų 14 

skundus atmetė, nors buvo iš teismo 
medžiagos aišku, kad kaltinimai 
nepagrįsti, kad jie falsifikuoti.
- - - Žmonės pradėjo ieškoti 
galimybių įteikti kyšius ir toku būdu 
išvengti bausmių. Buvo atvejų, kad 
nekaltus nuteisdavo, o kaltus išteisin
davo. Ši praktika įsigalėjo nuo 
Stalino laikų. Tada iš vis be teismo 
galėjo su žmogumi daryti ką norėjo. 
Dar ir dabar žinomas sekantis 
posakis: "Stalinas vieną dieną pasis
kundė Berijai, kad kažkas pavogė jo 
pypkę. Po kelių dienų Stalinas 
pasakė, kad pypkę atrado atsiminęs 
kur ją buvo padėjęs. Tada Berija 
paklausė Stalino ką daryti su tais 
dešimčia piliečių, kurie uždaryti 
kalėjime, nes jie visi prisipažino, kad 
pavogė tavo pypkę".
- — Brežnevas paskutiniais metais 
buvo dalinai suvaikėjęs. Jį tik visokiais 
būdais gyrė ir jam dalino ordenus, 
medalius, suteikinėjo didvyrio vardus, 
nes tas Brežnevui patiko. Buvo 
paplitęs posakis, kad Brežnevas 
padarė plastinę krūtinės operaciją su 
tuo tikslu, kad padidinti jos plotą ant 
kurios būtų galima daugiau sutalpinti 
ordenų ir aukso žvaigždžių.

Praūžė didžiosios Australijos Lie
tuvių Dienos su visais iškilmingais 
parengimais, vaidinimais ir koncertais 
ir visose Australijos lietuvių 
Bendruomenės Apylinkėse gyvenimas 
vėl sugrįžo į normalias vėžes. 
Atgijo visų tautinių organizacijų 
veikla ir Melbourno namai vėl, kaip 
tas bičių avilys, kas vakarą pilnas 
filosofuojančių, politikuojančių, šo
kančių ir dainuojančių tautiečių.

Melbourno Dainos Sambūris, kaip 
dar niekada, deda pastangas sukviesti 
į chorą visus balsingus tautiečius, nes 
jie gerai žino, kad chorai užima 
garbingą ir reikšmingą vietą daugia
spalvėje ir sudėtingoje humanitarinės 
kultūros raidoje, kur lietuvių kalba, 
lietuviškas žodis ir lietuviška daina

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nr.10 - 1986
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė. 
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley. Kent. BRI 4HB, England.

Telef. 01 460 2592.

vaizdžiausiai iškelia mūsų tautinį 
charakterį ir ilgainiui išlaiko prigimtų 
priklausomumą.

Iš seno žinome, kad Melbourno 
lietuviai yra dideli lietuviškos dainos 
mylėtojai ir yra savo choro - Dainos 
Sambūrio dideli gerbėjai ir rėmėjai.

į Sambūrio kvietimą teigiamai 
atsiliepė visa eilė balsingų tautiečių 
ir, šiandieną Sambūrio repeticijose jau 
matome šiuos naujus veidus, kurie su 
meile ir užsidegimu deda visas savo 
pastangas pritapti prie dirigenčių 
reikalavimų: Dalė Bertašienė, Irena 
Celnienė, Renata Čelnienė, Petras 
Celna, Vytautas Čelna, Danutė 
Čižauskienė, Nijolė
Kairaitienė, Juozas Janušaitis, 

Donatas Juchnevičius, Elytė 
Špokienė, Snieguolė Žemkalnienė, 
Ryta Zonytė ir Rasa Zdaniūtė. 
Sambūrio valdyba Ir visi senieji 
dainininkai sveikina naujuosius Sam
būrio narius ir visi yra įsitikinę, kad 
bendromis jėgomis daina dar gražiau 
skambės ir jaudins mūsų dainos 
mėgėjus, kurie jau yra užsigrūdinę 
klausytojai ir žino, kad reikia mokėti 
klausytis chorų dainų išpildymo. 
Atskirų balsų darni harmonija sudaro 
neišpasakytą grožį, kur galima rasti 
meno pasaulį, kuris skaidrina klausy
tojo kasdienybės rūką.

Sakoma, kad gero choro dainavime 
yra sunku išskirti atskirų balsų 
partitūras ir geri dirigentai suvaldo 
išsišokančius atskirus balsus, bet taip 
pat yra sakoma, kad per gerą klausos 
gimnastiką, patyrę- klausytojai, gali 
išskirti pavienių balsų melodijas ir jas 
analizuoti. Todėl yra svarbu, kad 
atskirų balsų dainininkai gerai iš
moktų savo partitūras, nes, be to, 
nukenčia pati dainos harmonija ir 
dingsta dainos grožis.

Man, kaipo senam dainos mylėtojui, 
norėtųsi prašyti visų mūsų chorų 
dirigentų, kad niekada neleistų chorui 
koncerte dainuoti dainą, žinant kad 
ne visi balsai yra gerai paruošti ir kad 
ne visi choristai moka dainos žodžius.

Nelengvas yra choro dirigentės 
darbas Ir, taip pat, ilgas yra 
dainininko kelias kol gerai išmoksta 
savąją dainos partiją ir visi mes 
žinome, kiek daug laiko pašvenčia 
mūsų choristai ir dirigentės, kol 
gražiai ir tinkamai nuskamba chorinė 
daina ir todėl mes gerbiame savo 
chorus ir jų dainininkus ir su 
nekantrumu laukiame jų gražiųjų 
koncertų.

Leonas Baltrūnas.

Canberros Vasario 16-tos minėjimo 
aprašyme buvo paminėtas A. 
Jokūbaitis, turėtų būti A. Juodvalkis.

6



J A UNI MO SK YR I US

Australijos Lietuviu Jaunimo Sąjunga kviečia jaunimą tarp 16 - 35 metų i
X. —TOS E> A B A L TI E C IŲ ŽAIDYNĖS 

ADEL AI D ĖJĘ
JAUNIMO SUVAŽIAVIMA

kuris (vyks balandžio 17-18 dienomis

ME L B O U R N E

Suvažiavimo tikslas yra supažindinti Ląunimą su Kongreso paruošimo 
darbais ir siekiais, išrinkti atstovus kurie reprezentuos Australijos jaunimą 
Kongrese, dalyvauti paskaitose, pasitarimuose. Didįjį Šeštadieni ruošiamas 
margučių dažymas.

Norintieji kandidatuoti i atstovus prašomi paduoti pareiškimus ALJS 
valdybai, 2 Schofield st. Essendon, Vic 3040 iki kovo 16 dienos.

Pareiškime turi būti kandidato vardas, pavardė, adresas, gimimo data, 
išeitas mokslas, darbas, veikla lietuvių bendruomenėje, lietuvių kalbos 
žinojimas.

Dėl tolimesnės informacijos ir dėl nakvynės suvažiavimo metu, prašome 
kreiptis i ALJS valdybą.

VOKIETIJOS KANDIDATAI

Jaunimo Sąjunga savo suvažiavimo 
metu išrinko kandidatus j Kongresą:

1. TOMAS BARTUSEVIČIUS, 20 m., 
studentas V PLJK atstovas.
2. ROMAN DIRGĖLAS, 24 m„ 
studentas, VLJS pirmininkas,
VLB valdybos ir tarybos narys, BPFC 
dalyvis.
3. ARTURAS GRONAU, 23 m., 
studentas, VLJS narys.
4. RIMAS GUMULIAUSKAS, 32 m., 
VLJS sekretorius, III, IV ir V PLJK 
atstovas, BPFC dalyvis.
5. KĘSTUTIS IVINSKIS, 26 m., dipl. 
matematikas, IV ir V PLJK atstovas.
6. MELANIE MIKALAUSKAITĖ? 19 
m., studentė, BPFC dalyvė.
7. ALDONA REKLAITYTĖ, 20 m., 
studentė.
8. RAIMONDA ŠREIFELDAITĖ, 30 
m., mokytoja, III, ir IV, V atstovė.
9. KLAUS ŽULYS, 18 m., Vasario 16 
gimnazijos mokinys.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga 
stengiasi atgaivinti lietuvišką sąmo
ningumą jaunimo tarpe. Ji taip pat 
mėgina savo veiklą įprasminti, primin
dama Europai apie Lietuvos padėti 
(žygis j Europos parlamentą Strass- 
burge, Rimo Gomuliausko dviračio 
kelionė j Belgiją, dalyvavimas Vienos 
demonstracijoje su plakatais ir atsi
šaukimais ir t.t.).

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga 
deda pastangas, kad išrinktieji kandi
datai i VI PLJK kongresą tikrai galėtų 
jame dalyvauti.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

"VYTIS" METINIS SUSIRINKIMAS

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 
"Vytis" narių visuotinis metinis 
susirinkimas (vyks balandžio mėn. 5 d., 
sekmadieni, 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose.

Visi klubo nariai ir sporto veiklos 
rėmėjai prašomi dalyvauti.

"Vytis" valdyba.

A. A. BENEDIKTUI LIŪGAI

mirus, jo sūnums ir dukrai reiškiame gilią užuojautą.

A.L.B. Newcastle Apylinkės valdyba.

K VI ECl AME
Sydnejaus lietuvių tautinių šokių 

grupė "SŪKURY S" kviečia 
berniukus ir mergaites įsijungti į 
šokėjų eiles.

Priimamos yra mergaitės nuo 10 
metų ir berniukai nuo 12 metų 
amžiaus.
Repeticijos vyksta kiekvieną 
sekmadienį 6:00 vai. p.p. Lietuvių 
klube, 
East Terrace, Bankstowne.

Šokdami praleiskime laiką linksmai 
tuo pačiu būdu palaikydami 
lietuviškus papročius ir lietuvybę.

Dėl smulkesnių žinių prašome 
skapibinti: Irenai Kalėdlenei, tel. 
888-6049 arba Vidai Skirkienei, tel. 
534-2967 po 5 vai. p.p.

Kovo 1 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
namuose įvyko Varpo klubo metinis 
susirinkimas.

Prieš susirinkimą Varpo 
sportininkai su vėliava dalyvavo šv. 
Patrick katedros Įspūdingose mišiose.

Mišios buvo suruoštos atšvęti 
Lietuvos Krikščionybės 600 metų 
sukaktį.
Susirinkimo pirmininku ir sekretorium 
buvo pakviesti Viktoras Adomavičius 
ir Romas Ragauskas.

Pirmininkė Birutė Adomavičienė 
pranešė, kad metų bėgyje vyrų, 
moterų ir jaunių komandos reguliariai 
dalyvavo turnyruose ir atsiekė gražius 
rezultatus.
Geriausiai pasirodė vyrų A klasės 
komanda, vėl laimėdama šią klasę po 
34 metų.

Vyrų Viktorijos 3-čios divizijos 
komanda sulošė 17 rungtynių be 
pralošimo ir pirmą kartą laimėjo šią 
diviziją.

Varpiečiai lanko savaitgalio 
lietuvių kalbos mokyklas lr sąžiningai 
dalyvauja rungtynėse.

V.K.K.

Pirmos šio pobūdžio varžybos įvyko 
1969 m. balandžio 25-26 dienomis 
Adelaidėje ir tuomet buvo abejonių 
kaip ilgai tęsis šis tradicinis Baltijos 
krantų sportininkų susibūrimas bei 
bendradarbiavimas.
Šios žaidynės, kuriose buvo pradėtos 
vyrų, moterų, berniukų, mergaičių 
krepšinyje bei vyrų ir moterų 
tinklinyje, reikia pasidžiaugti, dabar 
yra papildytos ir jaunių tinkliniu bei 
vyrų ir moterų veteranų sporto 
klasėse.

Tas parodo, kad mus riša tikras 
broliškas noras pabendrauti kas antri 
metai žaidynėse, kurios vyksta Ade
laidėje, Melbourne ir Sydnejuje. Šie
met lietuviai užregistravo komandas 
pilnoje žaidynių programoje. Tai yra 
nuopelnas Adelaidės krepšinio bei 
tinklinio veteranų, kurie jaučia tau
tinę pareigą ir už tai užsitarnauja 
pagyrimo. Tačiau būtų labai malonu 
pamatyti veteranus ir iš kitų klubų.

Mums yra didelė garbė ruošti pirmas 
X-čio jubiliejines Pabaltiečių žaidy
nes, tačiau tai yra ne vien tik 
Adelaidės "Vyčio" prestižas, o visų 
Australijos lietuvių sportininkų bei 
tautiečių bendras reikalas. Todėl 
tikimės sportinės, paramos bei rink
tinių žaidėjų ir iš kitų sporto klubų, o 
taip pat ir žiūrovų moralinio jiaska- 
tinimo Forestviiės žaidynių stadione.

K-tos Žaidynės įvyks gegužės

A. A. BENEDIKTUI LIŪGAI 
mirus, jo sūnui Vaclovui reiškiame gilią užuojautą.

Sydnejaus šachmatų klubo valdyba ir šachmatininkai.

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"STEBĖTINAS

Izaijo 9:6, 7 turime labai puikų 
pranašavimą apie Jėzaus gimimą ir 
apie visą pasaulį siekiantį jojo 
"viešpatavimą". Norėdamas, kad mes 
turėtumėm aiškesnį supratimą apie 
busimąjį Kritstaus karaliavimą, pra
našas pritaiko jam keletą labai 
reikšmingų titulų.
Šitoje pranašystėje jis sako: "Jis bus 
vardu: Stebėtinas, Patarėjas, Galin
gasis Dievas, Būsimoje Amžiaus 
Tėvas, Ramybės Kunigaikštis."

Kaikurie ebrajų kalbos aiškintojai 
sako, kad žodis "Stebėtinas" turįs būti 
sujungtas su žodžiu "Patarėjas", 
lygiai kaip ir "Galingasis Dievas" ir 
"Amžinasis Tėvas". Bet mes juk 
žinome, kad Jėzus yra "Stebėtinas" 
neatsižvelgiant iš kurio atžvilgio mes 
žiūrime į jį. Neatrodo protinga 
manyti, kad čia pasakyta, kad mūsų 
Viešpats Jėzus yra tik "Stebėtinas 
Patarėjas".

Šitoje pranašystėje vartotasai žodis 
"Patarėjas" reiškia daugiau kaip 
paprastą patarėją. Jo prasmė panaši į 
mūsų žodį "advokatas". Taip vadina
me tą, kurs atstovauja kaltlnąmąjį 
teisme. Tokias pareigas Jėzus turės 
tada, jai jis tarnaus kaip "Tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių". (1 Tim. 2: 4-6) 
Jo darbas kaip Patarėjo bus labai 
panašus Teisėjo pareigoms. Abiejose 
pareigose Jėzus turės darbo su 
žmonėmis, suderindamas juos su 
Dievu, ir per tai suteikdamas jiems 
amžinąjį gyvenimą.

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rąžykite: P. Bašins
kas. 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

mėn. 16-17 dienomis, tad tuo pačiu 
apeliuojame ir tikimės, kad lietuviškas 
spalvas reprezentuoti atvyks kuo 
skaitlingiau sportininkų iš visų klubų, 
kurie buvo išrinkti į rinktines 37-toje 
Sporto Šventėje Sydnejuje.

Pasiruošimas Pabaltiečių žaidynėms 
vyksta jau pikiu tempu. Organizaci
niame komitete lietuvius atstovauja 
A. Talanskas ir R. Sidabras. Be to 
pagelbiniuose komitetuose lietuvius 
atstovauja: krepšinis - A. Reivytls, 
tinklinis - A. Bernaitis, stadiono 
tvarka - P. Andrijaitis, reklama - R. 
Sidabras, žaidynių atidarymas - S. 
Visockis, baliaus organizacija - B. 
Jablonskienė ir A. Visockienė.

Bendras Pabaltiečių balius įvyks 
gegužės 16 d. šeštadienį, Estų 
namuose į kurį kviečiami ne tik 
sportininkai, bet ir jų rėmėjai.

Svečių apgyvendinimu pasirūpins 
"Vyčio" klubas.
Prašome visų sporto klubų kuo 
skubiau pranešti Adelaidės "Vyčio" 
klubo valdybai į žaidynes atvyks
tančių sportininkų pavardes, nes tas 
yra būtina ne vien tik dėl apgyven
dinimo, bet taip pat įtraukti jų 
pavardes į programas, kurias prade
dame spausdinti balandžio 16 d.

Vėliau pranešime datalizuotą žai
dynių eigą, o dabar tikimės kuo 
glaudesnio bendradarbiavimo.

Ė. Sidabras.

Skelbimas

PATARĖJAS"
Ištikrųjų Jėzus bus "Stebėtinas 

Patarėjas” ir teisingas Teisėjas. 
Kitoje pranašystėje mes ir vėl 
skaitome apie šitą busimąjį žmonių 
Teisėją: "Viešpaties dvasia nusileis 
ant jo, išminties ir supratimo dvasia, 
patirties ir stiprybės dvasia, mokslo ir 
maldingumo dvasia, ir Jis pasidarys 
pilnas Viešpaties baimės dvasios. Jis 
teis ne kaip akims rodosi, ir nubaus ne 
kaip ausims girdisi, bet jis teis teisybe 
beturčius ir lygybe darys nutarimą 
šalies nužemintiems." - Izaijo 11: 2- 
4.

Pritinka manyti kad toks gabus 
Teisėjas darys teisybę žmonėms, ir 
mes galime būti tikri, kad jam 
tarpininkaujant visi, kurie norės 
sugrįžti pas Dievą ir gauti amžinojo 
gyvenimo palaiminimų ir gyventi 
tobuloje žemėje, gaus visokių progų 
tai daryti.

Verta pastebėti, kad jis neteis kaip 
akys mato, arba kaip ausys girdi. 
Gabiausieji teisėjai pasauly darė 
nutarimus sulig tuo, ką jie galėjo 
matyti arba girdėti, dėlto kad 
negalėjo įsižiūrėti į žmonių širdis ir 
tikrai sužinoti kodėl taip sakė arba 
taip darė. Bet Jėzus nebus paduotas 
tokiam aprūbežiavimui; nes turėda
mas dieviškos sprendimo jėgos, jis 
žinos kur tiesa, nežiūrint i tai, kas bus 
sakoma. Todėl nestebėtina kad Povi
las pasakė, kad pasaulis bus teisiamas 
teisingai per aną Vyrą, kurį Dievas 
paskyrė. - Ap. Darbai 17:31.
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Aukos SYDNEJUJE
Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI' 

AUKOJO:

J.
S.
J.
J.

VIC 
S. A 
Qld. 
Qld. 
Tasm. 
NSW 
W.A.

$
$

5
5 

$20 
$ 5
$5 
$10 
$20

E. BALTUTIS
VABOLIENĖ
SAGATYS 
FEDAR 
JANKIENĖ

A. BRONKIENĖ 
s. ZABLOCKIENE 

laiiHHtiuiiciiiiiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiciitiiitiKiiiciiiii
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE. 

METINIS KLUBO BALIUS.

Lietuvių klubo rengiamas metinis 
balius įvyks gegužės mėn. 2 d. 
šeštadienį 8 v. v.
Šis balius kiekvienais metais pritrau
kia daugiau ir daugiau žmonių ne tik iš 
Sydnejaus bet ir iš kitų vietovių, nes 
tai yra vienintelis balius-kur žmonės 
yra pilnai aptarnaujami. Čia nereikia 
stovėti eilėse prie baro, ar pasiimant 
maistų. Klubo tarnautojai, talkininkai 
ir direktoriai patarnauja visiems 
svečiams. Programa paprastai būna 
įdomi ir muzika be priekaišto. 
Apsirengimas vakarinis.

Nei kiek neabejojame, kad ir šįmet 
balius bus sėkmingas ir todėl prašome 
klubo narius ir visus sydnejiškius 
rezervuoti šių datų klubui. Jūs klubui 
labai padėsite jau iš anksto sudary
dami savo draugų ratelius, nepamirš 
dami pakviesti draugus ir iš kitų 
miestų ir iš anksto užsisakydami 
stalus, kad netektų apsivilti, nes 
vietų skaičius yra ribotas.

Savo apsilankymu Jūs paremsite 
klubų, kurio tarnautojai, talkininkai ir 
direktoriai dirba be poilsio norėdami 
pastatyti klubų ant tvirtų kojų.

LOTERIJA.
Metinio baliaus proga klubas rengia 

loterijų, kurios bilietai po $1 bus 
pradedami platinti kovo mėnesį. 
Pirma premija - EVOS KUBBOS 
paveikslas

Mūsų iškilioji dailininkė Eva Kubbos 
paaukojo šį paveikslų Lietuvių klubo 
loterijai. Suprasdama klubo reikšmę 
lietuvių visuomenėje, ji tai daro jau ne 
pirmų kartų ir už tai klubo valdyba jai 
yra be galo dėkinga.
Pagalvokite - už $1 galite laimėti 
puikų Evos Kubbos paveikslų.

Antra premija - pasidabruotas 
padėklas (Tray) apie $140 vertės. 
Trečia premija - graži lietuviška 
juosta, tinkanti namo papuošimui. 
Šių juostų klubui paaukojo Br. ir L. 
Stašioniai ir jiems klubo vaidyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Klubo valdyba tikisi, kad Sydnejaus 
lietuviai į mūsų kvietimų paremti 
klubų nuoširdžiai atsilieps.

Klubo valdyba.

1987 m. vasario 16-ios minėjimo metu 
A. L. B. Sydnejaus Apylinkei aukojo: 
Po $20: N.Liutikaitė, S. Jarmalauskas, 
J. Reisgytė - Fraser, T. Amber, V. 
Barkus, ir V. Patašius. 
Po $10: M. Gailiūnas, V. ir A. Jakštai, 
V. J. Zablockis, J. Venclovas, O. 
Miniotienė, A. Giniūnas, V. Augusti- 
navičius, R. Kavaliauskaitė, L. M. 
Bernotienė, J. Zinkus, Br. Dambraus
kas, ir V. L. Ladyga.
Po $5: M. Vaškevičienė, A. Andriu- 

i kaitis, P. ir E. Nagiai, J. Kataržis, M.
Petronis, A. Mauragis, Juozas Rama
nauskas, G. Kazokienė, A. Jablons
kienė, K. Ščitnlckienė, Mons. P. 
Butkus, V. Bitinas, J. Mickienė, S. 
Skorulis, A. Meiliūnienė, J. Jablonskis, 
M. Kemežienė, V. Šablevičius, A. 
Traška, Jonas Ramanauskas, Z. Stor- - 
pirštis, O. Kavaliauskienė, V. Juzė- 
nienė, D. Bartkevičienė, V. Jasiū- 
nienė, 
Putvinas, V. ir V. Šliogeriai, E. 
Kubbos, J. Barila, ir V. Venclovas. 
Po $4: A. Burnelkis. Po $2: A. Kutka, 
A. Savickienė, D. Bielienė, P. ir M.
Sakalauskai, P. Donielienė, A. Lingė, METINIS BALIUS gegužės 2 d. šeštadienį 8 v.v.
J. Jasaitis, 
Vyšniauskas. 
$521.00.
Visiems aukotojams-joms esame nuo 
širdžiai dėkingi.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

ŽIDINIO EKSKURSIJA
Sydnejaus skautų Židinys, balan

džio 4 d. (šeštadienį) ruošia savo 
rudeninę ekskursiją. Šįkart vykstama į 
MUDGEE, valstijos - medaus, midaus 
ir vyno kraštą.

Išvykstama 6.30 vai. ryto nuo 
Lietuvių klubo, Bankstowne. Kaina 
- $13. 
Dar yra pora laisvų vietų autobuse. 
Norintieji vykti skambina Br. Žaliui - 
70 3101, arba sekmadieniais jį gali 
susitikti Lidcombe, parapijos kieme į 
prieš ar po pamaldų. q

Ekskursijos vadovas. ii

MELBOURNE I

&

•K

*

*
M. Zakaras, V. Binkis, J.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

lc 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel 7U« 1414

29 kovo Sekmadienį 2.30 p.p.

U G S

Geros premijos puiki nuotaika daug laimikių.

ATEIKITE NESIGAILĖSITE

SMOK G ASBOA.RD

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

Kaina tik $ 4.00.

P. Mazgelis, ir V.
Bendra aukų suma: Metinio bailaus proga klubas rengia loterijų, kurios bilietai po $1 bus

,o, pradedami platinti kovo mėnesį.
,<į; Pirmoji premija - EVA KUBBOS paveikslas.

VALDYBA

Parduodu tautines juostas ir kaklaraiščius.
Petrė Cerakavičienė, 4 Walsgott St. North Geelong, Vic. 3215

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS j UŽJŪRIUS

Sydnejaus Moterų Soc. Globos 
jos valdyba ir Patikėtinės dėkoja 
Jaunimo kongreso rengėjoms už taip 
gražiai išpildytų programų 
"Užgavėnių Popietės" metu. Taip pat 
dėkojame tautinių šokių vadovei 
Marinai Cox ir "Sūkurio šokėjams 
prisid ėjusiems prie programos 
išpildymo su savo gražiais šokiais.

Dėkojame M. Rimgaudienei ir P. 
Donelienei už dovanotus loterijai 
fantus.
Didelis ačiū 
Migevičienei, 
Petniūnienei

D-

ALB Melbourno Apylinkės valdyba ‘ 
kviečia visus į metinį, visuotiną i 
bendruomenės susirinkimą, kuris įvyks i 
kovo mėn. 29 d. sekmadienį, 2 vai. | 
30min. Lietuvių namuose, Jubilie- I 
jinėje salėje.
Susirinkimui Apylinkės valdyba patie- i 
kė sekančią

DIENOTVARKĘ:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mandatų 
komisijos sudarymas.
3. Prezidiumo kvietimas. 4. Praeito 
metinio protokolo skaitymas ir tvirti
nimas.
5. Pirmininko pranešimas. 6. Iždininko 
pranešimas. 7. Revizijos komisijos 
pranešimas. 8. Garbės Teismo prane
šimas. 9. Diskusijos dėl pranešimų. 
10. Apylinkės valdybos rinkimai. 11.

, Revizijos komisijos rinkimai. 12. 
Garbės Teismo rinkimai. 13. Rinkimų 
rezultatų paskelbimas. 14. D. 
Levickienės pranešimas. 15. Klausi
mai ir sumanymai. 16. Susirinkimo 
uždarymas.

Apylinkės valdyba.

I Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 

Frankfurtą ir atgal nuo 
Europą per Kanadą nuo 
Londną per JAV nuo 
Paryžių ir atgal nuo 
Kanadą ir atgal iš Sydney 
Kanadą ir atgal iš Melb. 

(JAV ir atgal (per Tokijo) 
I JAV ir atgal iš Melb. nuo 
Tarp 1-16 birželio tik 
Į Indiją ir atgal nuo 
Į P. Ameriką ir atgal nuo 
Aplink pasauli nuo 
I Varšuvą ir atgal 20 kovo

I

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(KLM) tik $ 1.350.

1.320
1.600
1.150
1.580
1.450
1.150
1.250
1.370
1.750
1.230

950
920

1.800
1.550

DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALĮ VILNIUJE !

Grupinė kelionė, tik 15 žmonių, išvyks iš čia pradžioje 
liepos mėn. - 2 naktys Leningrade, 2 naktys Taline,5nak 
tys VILNIUJE, 3 naktys Rygoje, vėl 5 naktys Vilniuje 
-DalNŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIO LAIKE.
Skridimai, visas maistas, 1-mos klasės viešbučiai ir t.t. | 
Pilna kaina $ 3.930. Prašau registruotis kuo greičiai. De-j 
pozitas $ 200.

Dr. V. Barkienei, M.
M. Kopcikienei, V. 

ir V. Stanevičienei

A.A. ANTANUI ŠABANIAUSKUI 
Lietuvoje, Vilniuje mirus, vietoje 
gėlių "Mūsų Pastogei" auka $15.

I. Račiūnas, Adelaide.

Grupinė kelionė į Romą dalyvauti Lietuvos 600 metų 
krikščionybės iškilmėse išvyks iš Sydney/Melbourne 22 i 
birželio ir atgal iš Romos 17 d. liepos. Kaina j ten ir atgal 
iš Melb./Sydney/Adelaide/B risbane S 1.750. Depozitas S 100

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku arba telefonu.

Dar didesnis ačiū visiems mieliems 
tautiečiams atsilankiusiems į mūsų 
ruošiamų "Užgavėnių Popietę".

A. Storpirštienė
S.M.S.G. D-jos sekretorė.

Mūsų Pastogė Nr. 10 1987. 3. 16

IŠNUOMOJAMAS BUTAS.
Išvykdamas 6 

išnuomoju butų su 
patogumais, pigia 
vietoje.

Skambinti "M.P." 
pusi. 8

red. 703233.

mėn. atostogų 
baldais ir visais 

kaina, geroje

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituota IATA, AFTA)

541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet.Namų). 
Tele f. 329 6833. Vakarais 583 4258.
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