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AUSTRALIJAI 200. METŲ

Sausio 26 dieną Australija iškilmingai atšventė savo gyvavimo 200 metų 
sukaktį. Nors aborigenai kontinente gyvena nuo neatmenamų laikų, tik 1788 
tais metais prie Sydney įlankos įsikūrė pirmoji europiečių kolonija, davusi 
pradžią moderniškai Australijos valstybei.

Iškilmės vyko visuose didesniuose Australijos centruose, tačiau dėmesio 
centre buvo Sydney miestas, kurį prieš 200 metų įkūrė anglų jūrų kapitonas 
Phillip, su "pirmuoju laivynu" atgabenęs iš Anglijos kalinius, prižiūrėtojus, 
kareivius ir nedaugelį laisvųjų naujakurių.

į iškilmes atvyko Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Karolis su 
žmona Valijos princese Diana. Drauge su Australijos ministru pirmininku R. 
Hawke ir kitais dignitoriais jie priėmė burinių laivų paradą Sydney uoste.

Du didžiuliai laivynai atvyko į Sydney iškilmių proga. Vienas iš jų, privačia 
iniciatyva suorganizuotas, pakartojo "pirmojo laivyno" kelionę. Virš pusės 

metų plaukęs iš Anglijos per Pietų Ameriką ir Afriką, įveikęs audras, jis turėjo 
'’negalėti i? finansinius sunkumus. Antrasis burinis laivynas, "aukštieji laivai", 
tai beveik visų pasaulio kraštų buriniai nfdkomieji laivai, nuo didžiulių, 
keturių stiebų barkų iki mažų vienastiebių laivelių. Ypač įspūdingus laivus 
atsiuntė Ispanija, Japonija, Vakarų Vokietija, JAV, Ekvadoras ir Lenkija. 
Anglija šia proga atplukdė ir padovanojo Australijai diddžiulį mokomąjį 
burlaivį "Young Endeavour". Iškilmės uoste .stebimos poros milijonų žmonių 
prie Sydney uosto, sudarė nepakartojamą reginį, kuris nustelbė ir panašų įvykį 
New Yorko uoste atnaujinant Laisvės Statulą.

Aborigenai bandė organizuoti kontra - demonstraciją prieš "baltųjų krašto 
pagrobimą”, kuri tačiau praėjo tvarkingai ir nesudrumstė bendros šventiškos 
nuotaikos.

AUSTRALUOS BALTU TARYBOS
RR A 1ST ESI MAS

Australijos senato teisės ir konsti
tucinių reikalų nuolatinė komisija yra 
gavusi atskirus pareiškimus iš lietu
vių, latvių ir estų krašto valdybų 
sovietų parodymų tariamų karo 
nusikaltėlių bylose klausimu.

Australijos Baltų Taryba įteikė 
savo atskirą pareiškimą dėl bendro 
sovietinių parodymų nepriimtinumo 
bei dėl būtinų kontrolių ir kritiško 
žvilgsnio į bet kokią įrodomą medžia
gą, kuri iš sovietinių šaltinių pasiektų 
australų teismus.

Baltų Tarybos pareiškimas apima 
200 puslapių ir įjungia svarbius 
parodymus, gautus iš JAV advokato

Ivars Berzinš bei citatas iš advokato 
P. Ž umbakio, teisėjo Michael Kirby bei 
kitų autoritetingų šaltinių.

Ši dokumentuota medžiaga padės 
išaiškinti, kaip sunku, nežiūrint į bet 
kokias kontroles, priimti sovietinę 
medžiagą, išlaikyti Australijos teisin
gumo standartus.

Gavusi Baltų Tarybos pareiškimą, 
senato komisija pakvietė Baltų Tary
bos atstovus padaryti pareiškimą 
žodžiu bei atsakyti į žodinius senato 
komisijos klausimus.

L. Cox
Australijos Baltų Tarybos 

pirmininkas.

PAŠAU LYJE
KAI RAS

Arabų šalių užsienio reikalų ministrai sudarė specialų komitetą, kuriame 
yra svarstoma ir ieškomi būdai, kaip galima būtų padėti palestiniečiams 
sukilėliams išspręsti teritorijų klausimus su Izraeliu Gaza rajone.

Tunise įvyko šio komiteto posėdis, buvo vieningai nutarta pareikalauti

Izraelį pasitraukti iš okupuotų arabų teritorijų.
Buvo raginta Jungtinių Tautų Organizacija pareikalauti susitarimo Arabų - 

Izraelio ginče.
Ministrų paskelbtoje rezoliucijoje - komunikate žadama materialinė ir- 

politinė parama arabams ir palestiniečiams pasipriešinimo okupacijai kovoje. 
Egipto prezidentas Hosni Mubarakas pasiuntė Izraelio ministrui pirmininkui' 
Yitzhak Shamir raginimo notą, prašydamas prisidėti prie siekimo užbaigti 
sukilimą užimtose žemėse ir sutikti grąžinti taiką.

Izraelio ministras pirmininkas Shamir laikosi kietos linijos ir griežtai 
priešinasi, kad būtų sušaukta tarptautinė konferencija, kurioje dalyvautų 
ginče esančios valstybės bei penki Jungtinių Tautų Organizacijos atstovai.

SEOUL

Pietinės Korėjos sostinėje Seoul iškabinta 161 vėliava. Tai vėliavos tautų 
pasiruošusių dalyvauti sekančiose pasaulio Olimpinėse žaidynėse. Tai yra 
rekordinis skaičius, skaičiuojant nuo pačios pirmosios Olimpiados.

Čekoslovakija, paskutinė iš komunistinio bloko šalių, pareiškė norą 
dalyvauti šioje Olimpiadoje. Olimpiadą boikotuoja Šiaurinė Korėja ir Kuba. 
Nikaragua atsisakė dalyvauti, aiškindama, kad šalyje vyksta karas ir tai yra 
priežastis jos atsisakymo. Albanija ir Etiopija į kvietimą dalyvauti atsakymų 
nedavė.

"Vašington Post" praneša, kad yra ruošiama sudaryti komitetą, kuris 
stengsis garantuoti saugumą olimpinių žaidynių metu išvengiant teroristinių 
aktų ir palaikant taikią atmosferą.

Sovietų Sąjunga šį kartą stebina pasaulį pastangomis įkalbėti savo, 
sąjungininkę Kubą atsisakyti boikoto.
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EKSLIBRISŲ KONKURSAS

Australijos Lietuvių Dienų metu, įvyks pasaulinio masto ekslibrisų 
konkursas. Šio konkurso tikslas yra supažindinti Australijos lietuvius su viso 
pasaulio lietuvių menininkais.

Ekslibrisas yra parinktas dėl to, kad jį gali sukurti įvairių šakų menininkai, 
jį lengva pasiųst bei išstatyti ir tuo tikimasi pritraukti kuo didesnį menininkų 
skaičių.

Dėl technikos jokių suvaržymų nebus daroma.
Menininkai yra prašomi prisiųsti iki trijų ekslibrisų kartu su trumpa savo 
biografija lietuvių ar anglų kalba.

Ekslibriso kūriniai turi būti prisiųsti iki 1988 m. lapkričio 1-mos dienos. 
Ekslibrisų konkursas yra įjungtas į oficialius Australijos 200 m. jubiliejinius 
renginius.

Parodai ir konkursui vadovauja skulptorė Ieva Pocienė.
Visų korespondenciją liečiančią ekslibrisų konkursų ir parodą, prašome siųsti: 
"EKSLIBRISAS", 25 McLachan Ave., Glenelg North, S.A. 5045, Australia.

Kviečiame visus pasaulio lietuvių menininkus įsijungti į šį pasaulinį lietuvių 
ekslibrisų konkursų, kurio premijų paskelbsime vėliau.

Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas

AŠTUNTOJI TAUTINIU S OKI U 
S VE NTE

Visos septynios anksčiau įvykusios 
Lietuvių tautinių šokių šventės vyko 
Jungtinėse Amerikos Valstijoje. 0 per 
paskutinę, JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkai pasiūlė 
sekančią dainų šventę suruošti Kana
doje. Ir vėliau, šį pasiūlymų aptarus 
abiejų šalių Lietuvių Bendruomenės 
Kraštų valdybose, buvo nutarta 
šventę ruošti Hamiltone, Kanadoje.

• Dainų šventės rengimo darbams 
pirmininkauti buvo pakviestas Dr. 
Vaidotas Kvedaras, šios šventės 
pasiruošimo darbuose yra nuvelka 
nemažai jau ir dabar.

Šventėje dalyvauti yra pareiškę 
norų ir užsiregistravę keturiasdešimt 
ansamblių su 85 šokių grupėmis.

Bendras šokėjų skaičius jau artėja 
prie dviejų tūkstančių.

Tuo pačiu metu, Kanadoje vyks PLB 
Seimas ir kultūros Kongresas. Mano
ma, kad į šiuos renginius susirinks 
daugybė lietuviu iš viso laisvojo 
pasaulio, tad ir Tautinių šokių 
šventėje dalyvaus apie aštuoni tūks
tančiai žiūrovų.

Tautinių šokių šventės rengėjai 
nesiteikė kviesti Australijos šokėjų ir 
bendrai ribojosi šventės dalyviais iš 
JAV ir Kanados.

Dr. Vaidotas Kvederas, tautinių 
šokių šventės rengimo komiteto 
pirmininkas Hamiltone.

daūg^abejonių ir tiesiog pasipiktinimų 
keliančiu., "filosofavimų". Kadangi 
tame egzamine buvo privalomi klausi
mai iš vadinamojo "mokslinio ateiz
mo", jie įkvėpė manyje ryžtų ištirti tą 
"mokslinį ateizmą" iki jo pagrindų. 
Taip vėliau, jau dirbant universitete, 
atsirado didelės apimties darbas, kurį 
po pirmosios kratos,įvykusios 1979 m. 
lapkričio 24 d. aš pavadinau " Dvasinis 
genocidas Lietuvoje".

Antroji tos marksistinės filosofijos 
egzamino nauda buvo ta, kad aš 
pajutau savyje didelį būtinumų susipa
žinti ir su vadinamosios Sovietijoje 
idealistinės filosofijos autentiškais 
veikalais, nugalėti savo didelį atsili
kimą religijos moksluose, išstudijuoti 
Šventąjį Raštą.Vos tik pradėjęs darbų 
universitete, tapau uoliai praktikuo
jančiu kataliku, nuolatos jausdamas 
pavojų, kad už tai būsiu atleistas iš 
darbo kaip "nesųmoningas" ir tikintis 
"religiniams prietarams". Matyt tokia 
buvo Dievo valia, kad tokios realios 
lemties aš išvengiau iki pat arešto.

Savo atsilikimą Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo raidos Lietuvos pažinime aš 
gana greitai įveikiau išklausęs trejų 
metų paskaitų ciklą Vilniaus liaudies 
universiteto kraštotyros ir istorijos 
bei kultūros paminklų apsaugos fakul
tete. To fakulteto pavyzdžiu ir pats 
vėliau Vilniaus universitete organiza
vau gamtos apsaugos skyrių, kuris 
studentijos tarpe, atrodo, buvo popu
liarus.

Turbūt kiekvieno žmogaus gyveni-
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Pirmą gruodžio mėnesio savaitgalį, 
Valentinas Ramonis, Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejaus direktorius, 
susitiko CIevėlande su Ona Mikulskie
ne ir Vladu Plečkaičiu ir muziejaus 
vardu perėmė Čiurlionio Ansamblio 
archyvo pirmąją dalį,, kurią tą patį 
savaitgalį parsivežė su savimi atgal į 
Chikagą.

Buvo nutarta perleisti archyvą 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejui ir

OKUPUOTOJE 

me taip atsitinka jog sulaukęs 
viduramžio patenka į dvasinę krizę. Iš 
tiesų yra ko susimąstyti apie nueitą 
gyvenimo kelią, sugrįžti prie amžiaus 
filosofinių problemų: iš kur ateinu, 
kas esu, kur einu? Taip ir man atsitiko 
ką tik apgynus mokslų kandidato 
disertaciją. Tada man suėjo lygiai 40 
metų. Jau nebe jaunystė, bet dar ir ne 
senatvė. Nelinksma pasidarė suvokus, 
jog lieka gyventi mažiau negu 
pragyventa. Tačiau buvau įsitikinęs, 
jog ne gyvenimo trukmė, o jo turinys 
apsprendžia žmogaus gyvenimo pras
mę ir pašaukimą. Čia aš pajutau 
sąžinės priekaištą: Kas gi tu toks esi? 
Tu nuolatos savo širdyje pergyveni 
savo Tėvynės tragišką likimą ir 
savosios tautos dramą. Bet ką gi tu 
pats padarei sumažinti toms Tėvynės 
ir tautos kančioms?! Tavęs nearešta
vo, nenuteisė, nesugaudė, neišvežė į 
Sibirą, pagaliau net netardė. Išeitų, 
kad tu esi < lojalus okupaciniam 
režimui. Tavo pasyvumas pavergtos 
tautos kovoje už savo teises yra taip 
pat savo rūšies išdavystė..."

taip befilosofuodamas aš su dideliu 
širdies palengvėjimu ir neapsakomu 
džiaugsmu sutikau Lietuvoje pasiro
džiusių pogrindžio spaudą ir pajutau, 
jog tai ir yra tai, kas nuramins mano 
sąžinės balsą ir įprasmins mano likusį 
gyvenimą. Aš suradau tikrą savo 
tolimesnio gyvenimo kelią...

Bus daugiau.

ANSAMBLIO \/
V AS V

perkelti į Chikagą. Šiuo metu Cleve- 
lande yra ruošiama Alfonso Mikulskio 
monografija - trūksta dalies nuotrau
kų bei iškarpų šiam projektui. Tačiau 
archyvo dalis, susidedanti iš milžiniš
kų nuotraukų bei iškarpų albumų, dar 
pasiliko Clevelande.

Čiurlionio Ansamblio archyvo per
kėlimas į Chikagą ne tik kad 
praturtins muziejų eksponatais, bet ir 
duos pradžią tam minėtam muzikos 
skyriui.

LIETUVOJE
MANE JAUDINO 

į "Tėviškės žiburių" 
kovotojas ir buvęs kalinys 
laisvąjį pasaulį

Tęsinys.

- Taigi baigėte daug mokslų, 
ruošdamasis geologo specialybei. Kaip 
patekote į Vilniaus universitetą ir 
kokius mokslus ten dėstėte?

Turėdamas mokslinį laipsnį, gavau 
kvietimą užimti vyresniojo dėstytojo 
(pagal JAV - Associate professor) 
vietą Vilniaus universiteto gamtos 
mokslų fakultete, hidrogeologijos ir 
inžinerinės geologijos katedroje. 
Kvietimą priėmiau, nes mano mėnesi
nis atlyginimas iš karto šoktelėjo nuo 
140 rb. iki 250 rb., o po penkerių metų 
dar prisidėjo 30 rb. 1977 m. man buvo 
suteiktas docento (pagal JAV - 
professor) mokslinis vardas. Prieš 
areštą turėjau gauti jau 320 rb. 
mėnesinį atlyginimą ir buvau nuspren
dęs pereiti į doktoratūrą, kad paruoš- 
čiau dar vieną, pagal sovietinę tvarką, 
daktaro disertaciją, kurių jau buvau 
įpusėjęs.

Universitete išdirbau lygiai 10 
metų. Pagrindinės mano skaitytos 
disciplinos buvo: inžinerinių - geo
loginių tyrinėjimų metodika, gręžybos 
ir kalnakasybos darbai ir jų saugumo 
technika, geologijos mokslų istorija, 
gamtos apsauga ir kai kurios kitos 
epizodiškai skaitytos disciplinos. Be 
to, dirbdamas universitete, buvau 
įsitraukęs į aktyvią visuomeninę 
"Mūsų Pastogė" Nr. 4 1988. 2. 1. pusi. 2

TAUTOS KANČIA
klausimus atsako Lietuvos laisvės 

prof. Vytautas Skuodis, pasiekęs

veiklą tiek pačiame universitete, tiek 
ir už jo ribų. Daug laisvo laiko ir 
pastangų teko paaukoti orgnizuojant, 
o, po to, ir vadovaujant gamtos 
apsaugos skyriui prie Visuomeninių 
profesijų fakulteto tame pačiame 
Vilniaus universitete.

- Dirbdamas universitete, rodos, 
domėjotės ir savo tautos, filosofijos ir 
religijos klausimais. Kas paskatino į 
tokį dvasinį posūkį?

- Man ilgai teko gyventi ir dirbti už 
Lietuvos ribų, todėl visą laiką jutau 
didelį atitrūkimų visų pirma nuo 
kultūrinio Lietuvos gyvenimo, Netu
rėjau aiškaus supratimo apie sovieti
nio režimo priespaudos sukeltas 
tautoje pasipriešinimo formas. Menkai 
orientavausi ir apie pagrindines Lie
tuvoje Katalikų Bažnyčios problemas. 
Neturėjau jokių ryšių su Lietuvos 
dvasiškija. Be to, ir pats ilgoką laiką 
buvau tapęs tikėjimo nepraktikuo
jančiu inteligentu, trumpai tariant - 
indiferentu. Tačiau visuomet jaučiau 
užuojautą ir pagarbą persekiojamai 
Bažnyčiai ir nuolatinį vidinį skausmą 
dėl mūsų tautos kančių ir Tėvynės 
likimo.

Ruošdamas disertaciją, privalėjau 
išlaikyti taip pat ir filosofijos istorijos 
egzaminą, kurioje daug vietos užėmė 
marksistinė filosofija, vadinama dia
lektiniu ir istoriniu materializmu. 
Egzaminą išlaikiau, tačiau pasiliko

MIRĖ PROF. JUOZAS MARKULIS

Vilniuje mirė medicinos fakulteto 
profesorius ir LTSR nusipelnęs kultū
ros veikėjas: Juozas Markulis. Antros 
sovietų okupacijos pradžioje, jis 
bendradarbiavo su pogrindžiu ir vėliau 
buvo įtariamas išdavęs pogrindžio 
vadovybę sovietų saugumo organams.

NEBEGRIAUŠ PETRO BABICKO 
SODYBOS

Kupiškio rajono Laukminiškių kai
mo gyventojai susirūpino, kad tame 
kaime esanti Babickų sodyba yra 
griaunama. Toje sodyboje gimė ir augo 
garsi artistė Unė Babickaitė ir jos 
brolis - rašytojas ir žurnalistas Petras 
Babickas.

Paaiškėjus, kad trobesiai turi istori
nę vertę, griovimo darbai buvo 
sustabdyti.

LAIŠKAI "TIESOS" REDAKCIJAI

Pensininkas Aleksas Jankauskas iš 
Kauno rašo: "Man neaišku, kodėl 
dabar taip kyla kainos už buitines 
paslaugas: kirpimą ir nuotraukas, 
avalynės taisymą ir drabužių siuvimą, 
cheminį valymą ir baldų gaminimą?

Stasys Binginas iš Klaipėdos rašo: 
"Kas antrą dieną lankausi Klaipėdos 
"Aitvaro" parduotuvėje, bet vis 
grįžtu tuščiomis. Negaunu tinkamų 
šiltų drabužių, batų".

Šaltkalvis A. Česnulis iš Kauno 
rašo: "Pagaliau laikraščiai tapo pana
šūs į laikraščius. Anksčiau tendencija 
buvo viena: "greičiau", "daugiau". O 

užsienį jūs ir dabar matote tik 
juodomis spalvomis."

Tarnautoja Balsienė iš Kauno rašo: 
"Originaliau rašykite, kad nebūtų tas 
pats ir tas pats. Daugiau tiesos - 
nebijokite!"

SUŽEIDĖ PROF. J. BRIEDIKį
"Tiesa" (XII.24) pranešė, kad 

gruodžio 11 d. Kaune, Pergalės 
krantinėje, nežinomas nusikaltėlis, 
įsėdęs į prof. J. Brėdikio automobilį, 
pareikalavo jį vežti į autobusų stotį. 
Profesoriui atsisakius, nepažįstamasis 
kietu buku daiktu kelis kartus sudavė 
jam į galvą ir pagrobė automobilį. 
Vėliau automobilis buvo rastas D. 
Poškos gatvėje, vaikų muzikos mo
kyklos kieme, kur nusikaltėlis atva
žiavo V. Majakovskio gatve (buv. 
Kanto g.) prieš transpoto eismą. Prof. 
Jurgiui Brėdikiui sužaloti galvos 
kaulai. Kauno klinikoje jam padaryta 
operacija. Prof. Jurgis Brėdikis yra 
vienas žymiųjų Lietuvos gydytojų, 
pasižymėjęs širdies ligų specialistas, 
chirurgas. Gimęs 1929 metais, jis 1952 
m. baigė Kauno medicinos institutų ir 
liko tame institute dirbti. Buvo širdies 
chirurgijos klinikos vedėju ir nuo 1964 
m. - hospitalinės chirurgijos katedros 
vedėju.

GATVIŲ PAVADINIMAI

Atsižvelgiant į miesto gyventojų 
pageidavimus, Vilniuje kai kurioms 
komunistų vardais pavadintoms gat
vėms nuspręsta sugrąžinti senuosius 
jų pavadinimus.
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JUOZĄ GUCl

Šių metų vasario 22 d. sueina 10 
metų kai mirė Juozas Gučius. Gimė 
Lietuvoje 1903 metais, mirė 1978 - 
Australijoje.

Nuo pat vaikystės, degė gili meilė 
savo Tėvynei. Būdamas Zarasų pro
gimnazijos mokiniu įsijungė į Nepri
klausomybės kovas. Vėliau nutrauktų 
mokslą baigė, lankydamas vakarais, 
Kaune Suaugusiųjų gimanzijoje ir tuo 
pačiu metu ėjo referento pareigas 
Finansų ministerijoje.

Baigęs Kaune Valstybės teatro 
damos studijas, pirmoje laidoje, reiš
kėsi kaip aktorius dramos teatro 
spektakliuose ir A. Sutkaus satyros 
teatro pastatyme "Vilkolakis". Nuo 
1930 metų iki 1936 buvo Kauno 
Radiofono sekretoriaus 
administratorius, direktoriaus pava
duotojas ir režisierius. 1936 metais 
pakeltas Į vyriausiojo režisieriaus 
pareigas, juo buvo iki pasitraukimi į 
Vakarus. Daugelį veikalų parašė pats. 
Pritaikė radijui lietuvių ir kitataučių 
rašytojų veikalus, kuriuos jis pats 
išversdavo į lietuvių kalbą.

Išeivijoje,. Vokietijoje subūrė išsi
blaškiusius menininkus į "Lietuvių 
Menininkų Kolektyvą", kuris pastatė 
Rossini operą "Sevilijos Kirpėjas" ir 
A. Rūko komediją, "Bubulis ir 
Dundulis". Tuo pačiu metu, buvo 
lietuvių Raudonojo Kryžiaus gene
ralinis įgaliotinis Britų zonai, Lietu
vių Bendruomenės Tarybos narys ir 
didelės Augustdorfo stovyklos lietu
vių grupės vadovas.

Australijoje, Adelaidėje ilgus metus 
vadovavęs Teatro - Studijai, paruošė 
rimtam scenos darbui gražų būrį 
jaunimo.

Su savo kūryba dalyvaudavo litera
tūros vakaruose. Daug rašydavo į 
spaudą meno ir visuomeninio gyveni
mo klausimais.

Jo mirties sukakties proga; spauscff-1 
name vieną jo Vasario 16-sios 
minėjimo kalbos ištrauką.

"Šimtametės pilys ir bažnyčios, 
milžinkapiai ir pageltę metraščiai 
šiandiena tebeliūdija didingą ir šaunią 
Lietuvos praeitį. Laiko dulkių pri
dengti, bet istorijos lapuose įrašyti, 
didvyriški mūsų tautos žygiai, kovos 
dėl savosios laisvės.

Istorinė Lietuva, tarytum pylimas 
tarp Rytų ir Vakarų, visada turėjo 
budėti ir, dažniausiai, kardu tarti savo 
žodį.

Iš Vakarų pajudėję germanai net 
per du šimtmečius puolė Lietuvą, kol 
jų galybė tapo sutriuškinta viduram
žių didžiausiame Tannenbergo mūšy
je, kurio iki šiol vokiečiai negali 
užmiršti ir dovanoti.

Lietuvių kardui reikėjo pastoti 
kelią ir puslaukiniams totoriams, 
atplūstantiems iš rytų, ir priversti 
juos bėgti atgal į stepes.

Daug žygių teko suruošti nera
miems slavams sudrausti, kada kėsi
nosi į Lietuvos valdomas žemes.

Štai kodėl Lietuvos istorija kardu ir 
krauju rašyta, bet rašyta garbingai! 
Lietuvos karalių ir Didžiųjų Kuni
gaikščių Mindaugo, Gedimino, Kęstu
čio, Algirdo ir Vytauto Didžiojo 
vardai viduramžių Europoje buvo 
galybės ir garbės sinonimai. O to meto 
valstybės ribos buvo nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų.

Tai buvo imperija, kuri per tris 
šimtmečius lėmė rytų Europos likimą. 
Lietuvos kunigaikščių kraujo žmonės 
sėdėjo keUų kitų kraštų valdovų 
sostuose, o su Jogaila nuėjo ir į 
Lenkijos karaliaus sostą...

Vėliau abiejų valstybių likimas 
buvo surištas bendrais ryšiais, kol 18- 
to šimtmečio pabaigoje susidėjusios 
Rusija, Vokietija ir Austrija prievarta 
pasidalino Lietuvos - Lenkijos valsty
bes.

Tokia buvo senoji, romantiškoji Lie
tuva.
Bet lietuvių tauta, tai ne vergų 

tauta, nusilenkianti svetimai jėgai. 
Bruzdėjimai, pasipriešinimai ir sukili
mai dabar žymėjo lietuvių kovos 
kelią. Kartu buvo puoselėjamos viltys 
ir kaupiamos jėgos pačiu sunkiausiu 
metu - 1918 metų vasario 16 dieną, 
prieš okupanto valią, lietuvių tauta 
pasiskelbė atkurianti savo Nepriklau
somą valstybę.

Atėjo nauji, sunkūs darbai, prasi
dėjo nauji žygiai. Iš nieko suorgani
zuojamas valstybės aparatas, iš sava
norių būrių atkuriama kariuomenė. 
Priešai supa iš visų pusių ir ant 
Tėvynės aukuro tenka sudėti dideles 
kraujo aukas.

Ginklu iškovotos laisvės paunks
nyje, Lietuvos Respublika pradeda 
savo kūrybinį gyvenimą. Karų nute- 
riotas, priešų apiplėštas kraštas per 
22 nepriklausomo gyvenimo metus 
išugdo dvasines ir materialines verty
bes, platų tinklą pradžios ir įvairių 
vidurinių mokyklų ir seminarijų, 
institutus, akademijas, du universite
tus, kelis dramos, operos ir baleto 
teatrus, bibliotekas ir skaityklas, 
muziejus ir galerijas, puikiai sutvar
kytus finansus, išsivysčiusią pramonę 
ir išbujojusią prekybą, o žemės ūkio 
kultūra tiek pakeliama, kad eksporti
niai gaminiai pasaulinėje rinkoje 
užima antrą ir trečią vietas, pasie
kiami pasauliniai skridimo rekordai, 
tampama Europos meistrais sporte.

Taip suklėstėjusi Lietuva 1940 
metais vėl netenka savo laisvės, 
įsiliepsnojęs karas nusiaubia visą 
kraštą, išžudo arba išblaško jo 
žmones.

Šią jubiliejinę dieną lietuvių tauta 
nebeturi nei laisvės nei turtų. Ji yra 
naikinama, prievartaujama, tremiama, 
šiandieną paskendusi skausme ir 
ašarose...

Bet daug, daug mes matėme juodų 
dienų, praeis ir šios. Nūdieniai darbai 
kelyje į laisvės atgavimą, ryžtingoji, 
didvyriškoji Ugi šiol tebevykstančioji 
kova išves, turės išvesti mūsų Lietuvą 
į laisvės kelią".

užjūrio svečiu
R R ANEŠI M AI

Gruodžio 12 -tą, 10 vai. ryte į 
Lietuvių namus, Bankstowne susirin
ko Sydnejaus tautiečiai pasiklausyti 
kongreso atstovų pranešimų vietos 
lietuviams. Prieš klausytojus susėdo 
kun. A. Saulaitis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Gintė Damušytė, Viktoras 
Nakas, Daiva Skuodytė, duktė buvusio 
disidento prof. V. Skuodžio, kuris 
dabar su šeima gyvena Čikagoje. 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas klausytojams pristatė ger
biamus svečius.

Pirmiausia kalbėjo P.L.B.-nės pir
mininkas V. Kamantas. Jis pabrėžė, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
sudaro vieningą visos Tautos ryžtą 

padėti pavergtai mūsų Tėvynei. Visos 
veiklos pagrindas yra laisvės atgavi
mas Lietuvai ir išlikimas lietuviais 
išeivijoj. V. Kamantas plačiai pasako
jo apie ruošiamą IV-tąjį Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių Kultūros kongresą, 
kuris įvyks birželio 23-27 dienomis, 
Kanadoje, Toronte.

V. Kamantas perdavė žymiam 
Sydnejaus visuomenininkui Broniui 
Stašioniui padėkos lapą už aukų 
rinkimą Lituanistikos katedrai. Aus
tralijos lietuviai, aukoję Lituanistikos 
katedrai, gaus atskirus padėkos la
pus.

V. Kamantas džiaugėsi susipratusių 
lietuvišku jaunimu. Buvę kongresų 
atstovai ar dalyviai, pasimokę Vasario 
16-tos gimnazijoj ar tik lankę 
lituanistines mokyklas, tampa veiklūs 
lietuviškame darbe. P.L.B.-nė finan
siniai parėmė šį kongresą.

V. Kamantas paminėjo VHI-tąją 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių 
Šokių šventę ir IlII-čiąsias Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes, kurios 
įvyks šiais metais. Po to, V. Kamantas 
kalbėjo žydų reikalu. Blogiausioj 
būklėj yra ukrainiečiai ir pabaltiečiai 
JAV-bėse, jiems sunkiausia gintis nuo 
žydų.

Kanadoje dėka ukrainiečių ir pa- 
baltiečių pravestos akcijos, būklė yra 
žymiai geresnė. Didelė žydų jėga 
stipriai veikia įvairių kraštų valdžias. 
Žydai kaltina ištisas tautas. Tačiau 
Amerikoj atsirado žydų organizacijų, 
kurios yra susirūpinusios, kad apkal
tintieji, kaip nacių karo nusikaltėliai, 
būtų teisiami ir atliktų bausmę 
Amerikoj. Dabar visoj Amerikoj 
vyrauja nuomonė, kad nekaltą estą 
Liną išdavė sovietams ir jį ten nužudė. 
Amerikos principai tapo pažeisti.

Žydai diskriminuoja tik prieš pabal- 
tiečius ir ukrainiečius, kaip tautines 
grupes. Jie nekaltina nei olandų, nei 
WU kurie koloborpvo su pačiais^

Amerikoj yra tam tikras įstatymas, 
kad didelė grupė gali paduoti į teismą 
tuos, kurie apkaltina tautą. JAV-bėse 
yra tam rimtai ruošiamasi: grupė 
lietuvių paduos į teismą tuos žydus, 
kurie diskriminuoja lietuvių tautą. Iš 
400,000 išvietintųjų asmenų, gyve
nančių Amerikoj, pabaltiečiai sudaro 
mažą dalį. Prof. Vaštoką lietuviai 
finansavo ir jis iš JAV-bių nuvyko į 
Britaniją, turėjo svarbius pasitarimus 
britų užsienių reikalų ministerijoj 
žydų reikalu. Iš Amerikos į Australiją 
žydų reikalu lietuviams yra siunčiami 
įvairūs patarimai.

V. Kamantas padėkojo Australijos 
lietuviams už palaikymą tamprių 
ryšių su Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene ir už skaitymą "Pasaulio 
Lietuvio".

V. Kamantas savo įdomią kalbą 
užbaigė kviesdamas atvykti į kultūros 
kongresą.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučellūnų 
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 

dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar kita kalba, 
veikla, organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių metų 
bėgyje;

2. 1987 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų organizacijos 
ar paskiri asmenys iki 1988 m. sausio 
31 d. (pašto antspaudas);

Po to kalbėjo Daiva Skuodytė, ji 
pasakojo apie savo tėvą, apie leidimą 
išvykti iš Lietuvos.

Kun. A. Saulaitis savo kalboje 
pabrėžė 600 metų, krikščionybės 
jubiliejaus svarbą. Pasakė apie kunigų 
stoką Amerikoj. Dabar daug religinių 
patarnavimų atlieka diakonai - spe
cialiai paruošti pasauliečiai.

Lietuvių Informacijos ir Lietuvių 
Religinės šalpos skyriuje dirba Gintė 
Danrušytė ir Viktoras Nakas.

Viktoras Nakas

Gintė Damušytė papasakojo, kad 
abu šie skyriai yra labai išsiplėtę. 
Niujorke keturi asmenys dirba pilną 
laiką, o šeši padeda. Dirbama nuo 7- 
tos vai. ryto iki vidurnakčio. Labai 
veiklus yra kun. Pugevičius. Yra 
įsteigti du nauji skyriai Niujorke ir 
Vašingtone. Šiuose skyriuose darbuo

jamasi kompiuteriais, Telex būdu 
perduodamos žinios. Yra rūpinamasi 
išversti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikas į anglų kalbą, kurias išvertę 
siunčia į bibliotekas bei kitokias 
institucijas. Vienos knygos išleidimas 
kainuoja 5,000 dolerių. Yra verčiamo 
į anglų kalbą ir kiti pogrindžio 
leidiniai iš Lietuvos. Lietuvių Reli
ginė šalpa išvertė Nijolės Sadūnaitės 
atsiminimus. Čia pat veikia ir Lietu
vių Informacijos Centras, kuris per
duoda žinias per Telex, spausdina 
patarimus, kaip rašyti apie Lietuvą, 
kad straipsnis būtų reikšmingas. 
Darbuotojai seka Lietuvos ir pasau
linę spaudą. Suradę straipsnius, lie
čiančius Lietuvą ar lietuvius tuoj pat 
praneša laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudai. Lietuvių Informacijos Cent
ras turi skaidres apie faktus, kaip yra 
terorizuojami lietuviai Lietuvoj.

Lietuvių Informacijos Centras turi 
nepaprastai daug darbo ir yra labai 
plačiai žinomas. Gaunama daug kvie
timų dalyvauti įvairiose konferen
cijose.

Lietuvių Religinė šalpa prieš 10 
metų įsirašė į Missions Program ir dėl 
to yra šelpiama Amerikos vyskupijų. 
Be to, stipriai remia ir patys lietuviai. 
Lėšų reikia labai daug.

Viktoras Nakas, dirbąs tą patį 
darbą kaip ir Gintė Damušytė, 
papasakojo, kad yra įsteigtas Religi
nės šalpos skyrius Vašingtone.

Agnė Lukšytė

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma Vertinimo komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reikalams va
dovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą premi
jai, ją skiria balsų dauguma iki 1988 
m. kovo ■ 1 d. ir susitaria su 
Kraičeliūnų šeima dėl premijos įteiki

mo laiko ir pobūdžio.
5. Premijai asmenys ar vienetai 

siūlomi raštu, nurodant tiksliai premi
jai tinkamumo motyvus, ir siunčiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos komisijai,

13400 Parker Road, Lockport, IL. 
60441.
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SYDNEJUJE

TOKIOS TOKELĖS

Gruodžio 21-mą, ryte, kongreso 
atstovai susirinko į lietuvių klubą, 
Bankstowne ir, lietui pilant, kaip iš 
kibiro, buvo nuvežti į Lane Cove 
priemiestyje esančią Namaroo sto
vyklavietę paskaitoms ir diskusijoms. 
Iki šiol dar neteko išgirsti apie tas tris 
reikšmingas dienas Namaroo vietovė

ATGARSIAI Iš KONGRESO

Naujai išrinktas Pasaulio Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Algis Spalis 
padėkojo visiems Kongreso rengėjams 
ir pažadėjo su pasiryžimu dirbti 
jaunimo ir Tėvynės labui. PUS 
valdyba išrinkta iš Kanados atstovų. 
Tai Daina Kalendraitė, Monika Spu- 
daitė, Rita Rudaitytė, Mirga Šaltmi- 
raitė ir Marytė Balaišytė.

Vienintelė Švedijos jaunimo atstovė 
Regina Calnarytė gražiai kalbėdama 
lietuviškai prisipažino, kad pradėjusi 
gerinti lietuvių kalbos žinojimą prieš 
Kongresą.

Jaunimo atstovai buvo nustebinti 
(doma ir išraiškinga Jūratės Reisgytės 
- Fraser apžvalga apie pirmąjį PLJ 
Kongresą, kuris įvyko prieš 21 metus, 
kai dauguma šio Kongreso atstovų dar 
nebuvo gimę.

Atstovams '•buvo naujiend J1$ratės 
pasakojimas, kad ji apgavo Sovietų 
Lietuvos prezidentą Justą Paleckį 
išgaudama iš jo parašą po peticija, 
prašant grąžinti Lietuvai laisvę. Šis 
įvykis buvo plačiai pagarsėjęs austra
lų spaudoje.

Atvykome iš Vakarų Vokietijos į 
Kongresą. Jautėsi nemažas nuovargis. 
Išlipę iš lėktuvo Sydnejaus aerouoste 
tikėjomės, kad mus pasitiks. Stovim, 
laukiam. Po gerų poros valandų, 
pamatėme jaunuolį su Lietuvos vėlia
va rankose. Prieinam būdami tikri, kad

je.
Gruodžio 21-mą Lietuvių klube, 

Bankstowne įvyko talentų vakaras, o 
gruodžio 22-rą "Sutartinių" koncer
tas. I abu šiuos parengimus prisirinko 
daug tautiečių. Reikia manyti, kad 
oficialūs mūsų spaudos darbuotojai, 
apie tai išsamiai praneš laikraščiuose.

Jūratė Reisgytė - Fraser

mūsų laukia tautietis. Sveikinamės, 
klausiam. Ne, sako, laukiam ir 
pasitinkam tik atvyksiančius iš Ame5* 
rikos. 0 kaip mes? Jaunuolis tik 
pečiais patraukė...?!

Janina J.
Buvo malonu pamatyti, kad Pietų 

Amerikos Kongreso atstovai nepamir
šo atvežti ir įteikti dovanas Kongreso 
rengėjams ir PLB pirmininkui Vytau
tui Kamantui.

Tuo pačiu keista, kodėl keturias 
dovanas gavo vienas iš vadovų, kai 
Sydnejaus vadovai, taip gražiai suor
ganizavo Kongreso atidarymą, negavo 
ne tik dovanų bet ir padėkos.

Aušra P. Kanada

Sausio 21 dieną, mirė Antanas 
Jodeika, gyvenęs Sydnejaus priemies
tyje Rushcutters Bay.

Ukrainiečiai gyvenantieji Australi
joje, sausio mėn. 22 dieną minėjo savo 
Tautinę dieną, 70 metų sukaktį nuo 
Ukrainos paskelbimo nepriklausoma 
respublika.

Sydnejaus ukrainiečių suruoštame 
minėjime dalyvavo virš 800 jų 
tautiečių.

Lietuvius atstovavo Apylinkės pir
mininkas A. Giniūnas, ''Mūsų Pasto
gės" red. V. Augustinavičiusir "News 
Digest International" red. J. P. Kedys.

Pasibaigus minėjimui, dalyvavę Fe
deralinės ir valstijos parlamentarai 
bei tautiniai atstovai buvo pakviesti 
susipažinimui, pabendravimui ir vai
šėms.

Dr. J. Kūne a politinių straipsnių 
autorius, užjūrio ir Australijos lietu
vių spaudoje, išvyko atostogų į Pietų 
Ameriką.

Linkime laimingos kelionės, gero 
poilsio.

Širdies priepuoliui staiga ištikus, 
mirė Petras Lazdauskas, mažos Laun- 
cestono lietuvių kolonijos narys. 
Liūdesyje liko žmona Juzefą, duktė 
Gražina ir sūnūs Petras ir Zenonas 
su šeimomis.

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
žada praturtėti dar naujais lietuviais. 
Iš JAV atvyksta nuolatiniam gyveni
mui Jūratė ir Aleksandras Traškiai. 
Jūratė Traškienė, buvusi Ivinskienė, 
Newcastle ir Sydnejaus lietuviams yra 
gerai žinoma ir visų mėgiama. 
Sveikinam atvykstančius.

Buvęs australietis dabar gyvenąs 
JAVbėse Vytautas Trečiokas pri
siuntė $ 75 amerikoniškų dolerių čekį 
padengimui "Mūsų Pastogės" metinę 
prenumeratą ir likutį aukoja spaudos 
išlaikymui.

Kartu siunčia linkėjimus: prelatui 
P. Butkui, J. Alkevičiui. N. ir Pr. 
Andrikaičiams. L. ir VI. Šneideriams, 
A. Laukaičiui ir visiems Wolongongo 
Apylinkės draugams ir bičiuliams.

V. Trečiokui tariame širdingą ačiū 
už paramą "Mūsų Pastogei".

Šv. Kūčių vakaras Sodyboje. Visi 
ruošiasi šiam vakarui ir staiga netikėti 
svečiai - tai Jo Eks. vyskupas Paulius

Baltakis ir kunigas prelatas Petras 
Butkus. Sodyboje visi buvo laimingi, 
džiaugėsi, kad jų Kūčių stalą palaimi
no J. E. vyskupas P. Baltakis.

Visi drauge pasimeldė ir pasidalino 
Kūčių plotkele. Vyskupas aplankė ir 
su dovana - šešių šimtų metų 
krikščionybės jubiliejaus vėliava, kuri 
buvo įteikta Sodybos šeimininkei 
Valei Stanevičienei. Dėkojame J. E. 
vyskupui P. Baltakiui ir kun. prelatui 
P. Butkui, kad nepamiršote mūsų
Sodyboje Engadinėje Sydnejaus prie
miestyje. v p Sodybįetė

Atvykusieji į Australiją pirmuoju 
transportu ir gyvenantieji Pietų 
Australijoje, kviečiami dalyvauti suė
jime - pabendravime vasario mėn. 13 
dieną, šeštadienį Elenutės ir Prano 
Matiukų sodyboje, 1 Campbell Rd. 
Parkside.

Norintieji dalyvauti, prašom pra
nešti savo pavardes iki vasario 6-tos 
dienos B. Mockūnienei, tel. 293-t839 
arba M. Neverauskienei tel. 277- 
1129.

•
Ilgametį "Mūsų Pastogės" skai

tytoją Konstantiną Pocių 75 metų 
amžiaus sukaktyje sveikiname ir 
linkime kuo geriausių, sveikiausių ir 
ilgiausių metų.

MIRUSIEJI PIETŲ AUSTRALIJOJE

Mt. Gambier, ligoninėje mirė, Stasė 
Jačiunskienė, 89 metų amžiaus. Palai
dota to miesto kapinėse.

Gruodžio mėn. 18 d. mirė Natalija 
(Naujokaitytė) Kitienė, 91 metų 
amžiaus.

Sausio mėn. 4 d. Queen Elizabeth 
ligoninėje mirė Arnoldas Janilionis, 75 
metų amžiaus. u“':

I E S K O
Zoja Jankovics gyvenanti Latvijoje 

nori surasti savo puseserę, kuri jos 
manymu, greičiausiai yra ištekėjusi už 
lietuvio ir gyvena Australijoje. Puse- 
serės vardas - Helena, tėvo vardas - 
Leonids.

Žinantys apie Heleną prašome 
rašyti:

Mrs. I. P. PLISIS
69 Elwood Blvd. Toronto, Ont.

M5N 1G9 CANADA

L AI TVDĖS Ž1 B U R YS Jonas Biliūnas

Paskesniosioms drąsuolių minioms vis 
lengviau buvo lipti... bet ne vieni jau 
metai aukų ir pasišventimo praėjo, o 
vienok dar nė vienas iš lipančiųjų 
nepasiekė kalno vL-šūnės, nepasilytėjo 
stebuklingojo žiburio.
Šalies gyventojai tai svajotojais ir 
bepročiais juos vadino, tai gailėda
mies! jų verkė; nemaža ir tokių buvo, 
kurie iš jų tik juokės ir tyčiojos, ir 
džiaugės, kad jie žūsta.

Bet štai vieną gražią pavasario 
dieną nesuskaitoma drąsuolių minia - 
jaunikaičių ir merginų, vaikų ir 
suaugusių vyrų, išblyškusių ir nuvar
gusių, - vėl priėjo prie kalno. Visų tų 
žmonių akyse švietė viltis ir drąsa, 
meilė ir pasišventimas. Suriko visi 
galingu balsu ir kaip sukilusios jūrų 
bangos puolė prie kalno. Iš visų pusių 
šmėklų baidomi ir persekiojami, lipo ir 
lipo jie aukštyn, visą kelią išklodami 
naujais savo draugų suakmenėjusiais 
kūnais. Juo aukštyn, juo retyn ėjo jų 
skaičius. Šitai tik saujelė beliko. Bet 
jau visai visai netoli viršūnės. Nebe
girdėjo jie šmėklų kaukimo, nebematė 
jų biaurių veidų, jų blizgančios akys 
įbestos buvo į žiburį ir negalėjo nuo jo 
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atsitraukti: juk tat buvo jų vargingos 
kelionės galas, tat žmonių laimė jų 
akyse stovėjo...

Dar du, trys draugai krito, ir 
likusieji pasiekė viršūnę... Sušuko 
linksmu galingu pergalėjimo balsu, ir 
visi kaip vienas nutvėrė savo rankomis 
žiburį. Visi vienam akies mirksny 
paivirto į akmenis...

Ir rados stebuklas! Visos šmėklos
pražuvo, o paliestas žiburys subyrėjo į 
nesuskaitomą daugybę žiburėlių, ku
rie kaip krintančios iš dangaus 
žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, 
nušviesdamas visą šalį. Tos šalies 

žmonės staiga pajuto savo laukuose, 
namuose ir pirkiose ypatingą malonią 
šviesą, savo širdyse ir galvose - 
neapsakomą ramumą. Akies mirksny 
sutrupėjo nelaisvės pančiai, išnyko 
tarp žmonių neapykanta ir visokios 
skriaudos ir neteisybės; visi pasijuto 
lygūs ir laimingi, visi gerbė artimą ir 
žmogaus teises. Atsirado tarp žmonių 
laimė...

Pamatę save ir kitus taip atsimai
niusius, atspėjo žmonės ir tos atmai
nos priežastį. Atsiminė stebuklingą 
žiburį, ir visi kaip vienas skubinos prie 
iškeiktojo kalno pažiūrėtų. Bet susi
rinkusios žmonių minios žiburio jau 
neberado. Net senojo kalno nebesi
matė; visas jis aplinkui, nuo apačios 
ligi pačiai viršūnėliai, buvo apsiauptas 
akmenimis. Visa dabar žmonės supra
to ir su pagarba nulenkė savo galvas 
žemyn: tat buvo jų išganytojų kūnai, 
kurie, patys numirdami, jiems atnešė 
laimę...

Ir nuo tos dienos gyventojai tą 
keikiamąjį seniau kalną praminė 
garbės ir laimės vieta: nuo tos dienos 
jis tapo istoriškuoju žmonių gyvenimo 
paminklu. Dabar gyventojai ne tik nuo 
jo nebebėgo, kaip nuo ligos ir maro, 

bet, eidami pro šalį, su pagarba ir 
meile lenkė žemyn savo galvas, 
prisimindami žuvusiuosius šalies išva
duotojus. Iškilmingai šventė kasmet 
žmonės išvadavimo dieną kaip di
džiausią visos šalies šventę. Tą 
dieną rinkosi jie prie kalno, apsitaisę 
gražiausiais rūbais. Su žaliais ant 
galvų vainikais ėjo jaunos merginos; 
puikiausius žolynus nešėsi rankose 
gerbiamos moterys; aukštai iškeltos 
vėliavos plevėsavo tvirtuose jaunikai
čių ir vyrų delnuose; o pirma visų 
puikiausiais vežimais baltai apsitaisę 
važiavo nekalti vaikai... Visi buvo 
linksmi ir laimingi...

Prisiartinę prie kalno ir apsiautę jį 
aplinkui, dainavo jie laisvės ir laimės 
dainas, barstė ant kalno žolynus, dėjo 
vainikus, garbindami žuvusiuosius iš
vaduotojus. Visą dieną griežė linksma 
muzika.

Ir tą šventę taisė kas metai: kas 
metai garbino savo laisvės ir laimės 
dieną. Pražuvusiųjų drąsuolių vardai 
buvo užrašyti istorijos knygon aukso 
raidėmis, o jų gyvenimo ir darbų 
paskesniųjų žmonių eilės mokės kaip 
poterių ir katekizmo... Ir visi buvo 
laimingi...

1905 . IV. 15. (Pabaiga).

4



SXAIIT Al
NAUJAS RAJONO VADAS

1987 m. pabaigoje, LSS vadovybės 
rinkimų metu, Australijos Rajono 
sueigoje, naujuoju rajono vadu buvo 
išrinktas j.v.s.fil. Vytautas - Vitalis 
Vaitkus.

Brolis Vytautas yra gerai pažįsta
mas vyresniųjų skautų kartai, ypač 
melbourniškiams. Bet, kad galėtų visi
susipažinti su naujuoju rajono šeimi
ninku, dedame jo trumpą biografiją.

Gimęs 1922 m. rugpjūčio 19 d. 
Zarasuose, kur ir baigė Zarasų 
Aukštesniąją Komercijos mokyklą. 
Vėliau studijavo / Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune ir Federalinlame 
Šveicarijos Technologijos Institute, 
Zueriche. Iš profesijos - diplomuotas 
mechanikos inžinierius.

Tik ką baigęs studijas Kaune, vieną 
dieną buvo vokiečių žabdarų sustab
dytas einant Laisvės Alėja ir 1944 m. 
liepos 10 d., su grupe lietuvių, 
atsidūrė Berlyne. Iš čia pateko į 
Italiją - vokiečių transporto grupėn. 
Teko sunkvežimiais vežioti maistą 
vokiečių daliniams, bei gabenti italų
gaminius į Vokietiją. Būnant Monzoje, 
teko susidraugauti su italų partiza
nais, ko pasėkoje reikėjo staiga 
"išnykti", nes grėsė geštapo suėmi
mas.

1945 m. balandžio 13 d. padedant 
tėvams pranciškonams (ypač Tėvui 
Petrui Baniūnui), keli lietuviai sunk
vežimių šoferiai, pabėgo iš Monzos ir 
su italų partizanų pagalba, pėsti 
perėjo per Alpių kalnus į Šveicariją.

1949 metų vasarą, broliui Vytui 
buvo pasiūlyta vertėjo vieta Lozano
je, australų emigracinėje komisijoje, 
trijų mėnesių laikotarpiui. į Austra
liją atvyko 1949 m. gruodžio 19 d. - 
Bonegillos stovyklon. Privalomą 2 
metų darbo prievolę atliko Geelonge. 
Čia 1951 m. sukūrė šeimą su skaute 
Birute Šarkyte. Vėliau persikėlė į 
Melbourną ir iki išeinant į pensiją 
dirbo pagal savo profesiją - elektros 
stočių planavime. Prieš išeidamas į 
pensiją, 1981 m., įsikūrė Macedon, 
Victorijos vietovėje.

Į skautų eiles Vytautas atėjo 1932 
m., įstodamas į Zarasų tunto DLK 
Vytenio draugovę, kur 1933 m. davė 
skauto priesaiką. Neužilgo po to, 
paskirtas paskiltininku, 1935 - skilti- 
ninku, 1936 draugininku, o nuo 1938 
m. - į "labai aukštas" - Zarasų tunto 
adjutanto pareigas. Dar 1940 m. 
tėvynėje, spėjo duoti sk. vyčio - jūrų 
budžio priesaiką. 1937 m. lankė 
skautų vadų kursus Pažaislyje. Daly
vavo įvairiose skautų stovyklose, jų 
tarpe - II-joje Tautinėje Stovykloje 
Pažaislyje. Tai buvo 1938 metais.

1950 m., pradėjo organizuoti skau
tus Geelonge ir buvo iki 1954 m. DLK 
Vytenio draugovės draugininku.

Vis tik brolis Vytas, kaip buvęs 
jūros skautas, daugiausiai reiškėsi 
jūros skautų veikloje. 1956-57 m. jis 
ėjo "Nidos" Jūrų Skautų laivo vado 
pavaduotojo pareigas. 1957. 5. 5. 
paskirtas SLB Jūrų Skautų skyriaus 

įgaliotiniu - 'Rajono Jūrų Skautų 
skyriaus vedėju ir šias pareigas ėjo iki 
1969 m. ir 1971-78 m. 1957 ir 1964-67 
- Melboumo tunto jūrų skautų 
skyriaus vedėjas, 1958-59, "Nerin
gos" budžių įgulos vadas, 1962. 8. 22 - 
1963. 1‘. 15 - "Nidos" budžių įgulos 
vadas, 1962-64 m. - "Džiugo" tunto 
tuntininko pavaduotojas ir kurį laiką 
(1962) tuntininkas., 1969-83 m. - 
"Džiugo" tunto vadijos narys - 
iždininkas.

Ne svetima jam ir kitų skautų šakų 
veikla: nuo 1960 m. priklausė Mel
bourne Skautininkų ramovei. 1955 m. 
įstojo į ASS Melboumo skyrių. 0 nuo 
1957 m. iki 1958 m. buvo jo 
pirmininku. 1977. 11. 20 d. drauge su 
ps.fil. A. Žilinsku, atkūrė ASS 
Melboumo skyrių ir 1978-81 jam 
pirmininkavo. Buvo nuolatinis Austra
lijos rajono skautų stovyklų dalyvis ir 
pareigūnas: 1958-59 suruoštos IV 
Tautinės stovyklos vadijos narys, 1956 
- Ilsios rajoninės stovyklos narys, 
1978 - VI Tautinės stovyklos vadijos 
narys.

Brolio Vytauto veikla skautiškoje 
veikloje atžymėta vyresniškumo laip
sniais: 1960 m. jis pakeltas į jūros 
paskautininkus, 1964 - jūros skauti
ninkus ir 1978 - į jūros «vyr. 
skautininkus. Apdovanotas: 1940 m. 
Už nuopelnus ordinu, 1966 - Gintaro 
žymeniu, 1969 - Inkaro, o 1971 - 
Lelijos ordinais.

Brolis Vytas - ilgalaikis skautiškos 
spaudos bendradarbis. Priklauso visai 
eilei neskautiškų bei profesinių orga
nizacijų.

Jam, pradedančiam šias, naujas ir 
nelengvas LSS Australijos rajono vado 

pareigas, palinkėkime viso geriausio
lietuviškose skautų gretose!

AT SIS VE I K I N A NT

Mieli Broliai ir Sesės !
Perduodamas Australijos rajono 

vado pareigas, sveikinu brolį Vytautą 
šiose, mūsų skautybei labai svarbiose 
pareigose, ir linkiu jam ištvermės ir 
sėkmės dirbant mūsų skautijos labui.

Šie, 1988 metai yra mums reikš
mingi. Šiemet Lietuvių Skautų Sąjun
gai sukanka 70 metų nuo jos įsteigimo. 
Ši garbinga sukaktis bus pagerbta ir 
paminėta V II-oje Tautinėje Stovyk
loje, kuri įvyks 1988 metų rugpjūčio 
14-24 dienomis Canton, Ohio, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Perduodamas rajono vado pareigas 
naująjam rajono vadui nuoširdžiai 
dėkoju visiems rajono vadijos nariams, 
kurie ištikimai man padėjo bei patarė. 
Mano broliškas ačiū visiems broliams 
ir sesėms tuntininkams, skautinin
kams, vadovams ir visam skautiškam 
jaunimui, kurie pasišventusiai dirbo ir 
dirba mūsų skautiško ugdymo ir 
lietuviškos skautybės išlaikymo darbą.

Prašau visus, brolius ir seses, 
skautų tėvus ir bičiulius neapleisti 
skautiškojo darbo vagos ir visomis 
jėgomis padėti naujam rajono vadui.

Budėkime! 
v.s.fil. Balys Barkus.

Sekanti "Židinio" sueiga ir pietus įvyks vasario 21 d., sekmadienį, 2 vai.
Šefų Dienos proga.

Smulkesnė informacija vėliau. Prašome šią dieną pasilikti laisvą.

A. A.
RI TvIUI D R Y Ž AI

staiga mirus, jo žmoną Joaną su šeima, visus brolius su šeimomis ir tėvą 
Eugenijų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Danguolė ir Arminas šepokai.

LIETUVIU SODYBA TRUMPAI
Praūžė didžiosios šventės, laimingai 

įžengėme į Naujuosius Metus ir vėl 
viskas teka mums įprasta gyvenimo 
vaga.

Mūsų jaunimas gali didžiuotis 
sėkmingai ir įspūdingai pravedęs savo 
kongresą, o senimas vėl pradeda 
judinti Melbourne lietuvių Sodybos 
reikalą, kurio steigimu ir įrengimu 
turėtų rūpintis ne tik mūsų vyresnės 
kartos tautiečiai, bet visa lietuviškoji 
visuomenė. Tie, kuriems tokia Sodyba 
reikalinga, yra didžiai užsitarnavę 
visuomenės paramos.

Jų dėka, išaugo mūsų jaunoji karta, 
jų dėka atsirado lietuviškos organiza
cijos, jų dėka liko išlaikytos tautinės 
tradicijos ir papročiai, jų dėka buvo 
įsigyti Lietuvių namai, kuriuose 
koncentruojasi visas mūsų kultūrinis 
gyvenimas. Ir dar daugybę jų nuopel
nų galėčiau išvardinti. Visi, be 
išimties, turėtumėm remti tokios 
Sodybos įgyvendinimą, nes niekas 
nežino kada jis pats bus reikalingas 
prieglobsčio, kur ramiai, nerūpestin
gai, saugiai ir tautiškoje aplinkumoje 
galėtų užbaigti žemiškojo gyvenimo 
kelionę.

Šiuo metu išrinktasis Komitetas 
ieško tinkamo žemės sklypo neperto- 
liausiai nuo miesto centro, su patogiu 
susisiekimu.

Kadangi žemės sklypų kainos 
miesto ribose yra nepaprastai aukštos, 
pirmiausiai reikėtų statyti motelio 
tipo pastatą, kur tilptų vyresnio 
amžiaus tautiečiai, reikalingi pilnos 
priežiūros ir aprūpinimo. 0 tik vėliau 
būtų statomi atskiri namai šeimoms. 
Sodybos organizacinis Komitetas, taip 
pat, ieško kelių, kaip surinkti daugiau 
lėšų, kad būsimiems gyventojams būtų 
prieinamesnės galimybės tinkamai 
įsikurti. Kovo mėnesio šeštadienių 
vakarais, Lietuvių namų klubo patal
pose, numatoma pravesti "BINGO"’ 
žaidimus, kurių pelnas eitų Sodybos 
reikalams. Kadangi kovo mėn. šešta
dieniais nenumatomi jokie kitokie 
renginiai, Sodybos organizacinis Ko
mitetas nuoširdžiai kviečia Melboumo 
ir apylinkių tautiečius atsilankyti į 
šiuos "BINGO" vakarus ir prisidėti 
prie vajaus pasisekimo.

Per šiuos vakarus, numėtoma susi 
rinkusiems suteikti daugiau informa
cijų apie Sodybos organizavimą ir 
kiekvienam bus gera proga pateikti 
savo sumanymus, pageidavimus ir 
patarimus. Neapvilkime organizacinio 
Komiteto ir skaitlingai lankykime 
šiuos "BINGO" vakarus. Atsiveskite 
savo kaimynus ir draugus, jaukioje 
nuotaikoje praleiskite subatvakarį.

Bus atdaras baras, kur kiekvienam 
bus pateikiama kavutė su lengvais 
užkandžiais.

(rodykime, kad mylime savo vyres
nės kartos tautiečius ir esame 
pasiruošę jiems padėti.

Taigi, kovo mėn. 5-tą dieną, 4 vai. 
po pietų, visi skubėkime į Melboumo 
Lietuvių namus. Melboumo jaunimas 
praves įdomią "BINGO" popietę, 
kurios pelnas skiriamas steigiamajai 
Melboumo lietuvių Sodybai.

Leonas Baltrūnas.

Sydnejaus ’’ Židinio" 
n ari a ms

IŠ VISUR
Sausio 22 du žemės drebėjimai 

sukrėtė Australiją. Drebėjimų centras 
nustatytas 40 km į vakarus nuo 
Tennant Creek Šiaurės Teritorijoje. 
Laimė, kad tai retai apgyventa sritis, 
nes abu drebėjimai viršino 7 Richterio 
skalėje.

Ekspertų nuomone, mažesni žemės 
drebėjimai šioje srityje gali tęstis 
visus metus, iki sujudinti žemės klodai 
pasieks pastovią padėtį.

Tibete kiniečių policija paleido 
apie 60 pernai suimtų disidentų, kurie 
buvo kalinami formaliai jų neapkalti
nus. Visa eilė tibetiečių dar tebekali 
nuo rugsėjo mėn. pabaigoje ir spalio 
pirmoje pusėje įvykusių riaušių.

Atsistatydino Filipinų krašto ap
saugos ministeris ats. gen. Rafael 
lieto, nusiskundęs, kad negavo tinka
mos paramos numatytoms reformoms 
kariuomenėje bei negavęs pritarimo 
planams kovai su komunistų sukilė
liais.

Prezidentė Aquino naujuoju krašto 
apsaugos ministeriu paskyrė gen. 
Fidel Ramos, kuris tuo būdu pasitrau
kia iš aktyvios karo tarnybos. Kariuo
menės štabo viršininku gen. Ramos 
vietoje paskirtas gen. Renato de 
Villa.

Izraelio kariai brutalia taktika 
apramino arabų keltus neramumus 
Gaza ruože. Daug arabų atsidūrė 
ligoninėse nuo mušimo sulaužytais 
kaulais. Prieš šią Izraelio krašto 
apsaugos ministerio leak Rabin pro
paguojamą taktiką suruoštos masinės 
demonstracijos Izraelyje, kuriose prie 
arabų prisidėjo ir daug žydų.

Rabi* aiškina, kad mušimai varto<- 
jami tada, kai nenorima šaudyti, tuo 
būdu sutaupant gyvybes.

Sovietų laikraštis Trud pasisakė 
prieš vaikų beatodairinį panaudojmą 
kaip pigią darbo jėgą Sovietų Sąjun
goje. Pagal laikrašti, darbovietėse 
kasmet žūva šimtai vaikų, o tūkstan
čiai sužeidžiami. Kolūkiuose vaikai 
dažnai turi dirbti po 12 valandų 
paroje.

Indijoje iš sovietų ekskursijos 
pabėgęs ukrainietis Aleksandras Babij 
galiausiai pasiekė Australiją. Sovietai 
visokiais būdais jį bandė išvilioti iš 
prieglobsčio australų pasiuntinybėje, 
net atskraidindami į Indiją jo motiną, 
kad perkalbėtų sūnų. G aliausiai visgi 
buvo atsiektas susitarimas tarp Sovie
tų . S-gos ir Australijos pareigūnų, ir 
Babij atskrido į Sydnejų.

Australijos darbiečių partijos, kai
riojo sparno parlamentarai ir unijų 
vadovai, pastaruoju metu suaktyvino 
pasipriešinimo akciją prieš Federa
linės valdžios sprendimus dėl urano 
pardavimo Prancūzijai.

Ministras pirmininkas B. Hawke 
pareiškė, kad energetikos ministras 
Kerin išsiuntinės visiems darbiečių,. 
parlamentarams aplinkraštį, kuriame 
bus išaiškinta vyriausybės nuomonė, 
nusistatymas ir to priežastys bei 
pagrindai dėl urano pardavimo Pran
cūzijai.

NSW premjeras B. Unsworth bijoda
mas artėjančiuose rinkimuose pa
kenkti savo kandidatūrai, kairiųjų 
akcijos atsisakė paremti ir pavadino 
jas ne moraliomis.

Čekoslovakijoje virš 5000 katalikų 
pasirašė peticiją iš 31 punkto, 
reikalaujančią, kad valdžia sustab
dytų tikinčiųjų persekiojimą ir su
teiktų daugiau religinių teisių.
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3 8-ji Sporto Šventė Geelonge
Antanas Laukaitis

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Šventės metu sportininkus aplankė 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kamantas su 
žmona ir vyskupas P. Baltakis. Nors 
jie ir negalėjo dalyvauti gražiame 
Šventės atidaryme, tačiau, jiems 
atvykus i stadioną, visos rungtynės 
buvo sustabdytos ir ALFAS pirminin
kas J. Jonavičius savo gražiu žodžiu 
pasveikino Šiuos garbingus svečius, 
pristatė juos Šventės vadovams ir 
sportininkams. Sportininkams sveiki
nimo Žodžius tarė abu svečiai, 
pasidžiaugdami, kad lietuviškas spor
tas dar taip gražiai veikia čia 
Australijoje. Po savo kalbos, vysk. P. 
Baltakis Šventės vadovus ir klubo 
pirmininkus apdovanojo 600 metų 
Krikščionybės Jubiliejaus ženkliukais, 
kai ablems svečiams buvo (teikta šios 
Šventės ženkliukai ir programos.

Sportininkai išsirikiavę prie vėliavų Sporto Šventės uždarymo iškilmėse

38-sios Sporto Šventės uždarymas 
prasidėjo įžygiuojančių sportininkų 
paradu, kuriuos ir vėl palydėjo 
lietuviškų maršų garsai. Geelongo 
"Vyčio" pirmininkas padėkojo visiems 
sportininkams už taip gražų sportinį 
dalyvavimą šioje švetėje, paskelb
damas, kad IlI-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės kitais metais vyks 
Adelaidėje. Jo nuoširdi padėka buvo ir 
visiems Geelongo lietuviams, bei 
šventės organizatoriams, kurie šią 
šventę padarė taip pasisekusią. J. 
Obeliūnas paskelbė šventės laimėtojus 
ir dovanas įteikė ALFAS valdybos 
narys P. Andrijaitis, pasveikindamas 
visus laimėtojus. Jis pranešė naujai 
išrinktą ALFAS Garbės narį, kuriuo 
tapo K. Starinskas iš Geelongo 
"Vyčio". Jam buvo įteiktas Garbės 
ženklas. J. Obeliūnui pranešus iš
rinktų rinktinių žaidėjų ir trenerių 
pavardes, buvo perduota švenčių 
vėliava Adelaidės "Vyčio” klubui. 
Oficialiai 38-ją sporto šventę uždarė 
ALFAS valdybos narys P. Andrijaitis, 
nuoširdžiai padėkodamas rengėjams 
geelongiškiams, palinkėdamas Ilgiau
sių Metų visiems sportininkams ir 
pasakydamas "Iki pasimatymo" Ade
laidėje per Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes. Sporto šventė buvo baigta 
Australijos ir Lietuvos himnais.

KITI RENGINIAI
Vienas iš gražiausių šventės rengi

nių buvo Naujųjų Metų balius. 
Gražioje Geelongo universiteto spor
to ir krepšinio salėje susirinko virš 300 
sportininkų ir svečių sutikti Naujuo-

Mūsų Pastogė" Nr. 4 1988. 2. 1. pusi. 6

sius 88-sius metus. Tik pamačius šią 
puikią sporto salę, kuri buvo taip 
gražiai išpuošta ir visai net pastebėti 
negalėjai, kad čia yra žaidžiamas 
krepšinis, man net širdį skausmas 
suspaudė, pagalvojus apie mūsų Syd- 
nejaus . Lietuvių namus, kuriuose 
turėjo irgi būti panaši salė, o ne 
dabartinės saliukės, panaudojamos tik 
kartą ar du per metus, kai mūsų 
jaunimas moka tūkstančius ir savo 
namais negali naudotis. Įdomu, kur 
dingo visi, atsiprašau, kad taip sakau, 
id---- tai, kurie nubalsavo sporto salės
nestatyti ir šiandien, įlindę į dideles 
skolas, nei patys rodosi, ar jau ilsisi 
pensininko duonelę bevalgydami. Tiek 
to, tą didelę klaidą matom šiandieną 
visi.

Naujųjų Metų balius buvo puikus. 
Šoko ir Jauni ir seni, o linksmieji 
Brisbanės sportininkai, pirmą kartą 

dalyvaudami mūsų sporto šventėje, 
tikrai savo gražiu linksmumu rodė 
pavyzdį ir kitiems. Tegul N. Metai, 
kaip pasveikino "Vyčio" pirmininkas 
St. Šutas, būna visiems laimingi ir 
sėkmingi.
Atidarymo dieną, gražiame, šventės 
metu tapusiame tikrai lietuviškame 1 
"Golf View hotelyje, buvo surengta 
sportininkų vakarienė, kuri ir buvo 
pirmasis susipažinimo pobūvis sporti
ninkams, vėliau čia vykstant jaunimo 
susipažinimo "disco" vakarui. Šventės 
metu, vyko Lietuvių namuose Jaunimo 
Sąjungos, Geelongo skyriaus suruošti 
šokiai ir sekančią dieną sportininkų 
"Bush and Rock’N Roll" šokiai, kur 
jaunimas šoko jau net ir po sunkių 
rungtynių, nejausdamas jokio nuovar
gio.

Paskutinis šventės renginys buvo 
jau sausio 1-ją dieną, tai atsisvei
kinimo iešminė. Labai gražiame par
ke, orui esant tiesiog dieviškam, 
vytiečiai savo svečius vaišino tiek ir 
šaltu, tiek ir karštu maistu, o kas 
neturėjo kuo nors tą maistą nuplauti, 
tai ir šaltų gėrimėlių parūpino. Tai 
buvo tikrai šeimyniškas gražus subu
vimas, kur vaikai, Jauniai savi ir 
svečiai dalinosi šventės įspūdžiais ir 
galėjo po įtemptų tų kelių sporti
ninkų varžybų dienų, sau ramiai ir 
gražiai užbaigti šią taip gražiai 
pasisekusią 38-ją Sporto Šventę.

Nuoširdus ačiū visiems Geelongo 
"Vyčio" sportininkams, vadovams ir 
visiems tautiečiams už gražų ir tokį 
nuoširdų sportininkų priėmimą ir 
šventės surengimą.

Ri nkti nės

Sporto Šventės metu Geelonge 
buvo išrinktos provizorinės krepšinio 
rinktinės ir paskiri jų treneriai. 
Ateinančioje III—je Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventėje Adelaidėje nebus 
pravedama 39-ji mūsų Sporto Šventė, 
kuri yra nukelta sekantiems metams į 
Hobartą. Pasaulinėse Žaidynėse Aus
tralijos lietuvius atstovaus paskiros 
komandinės rinktinės ir Jų skaičius 
nėra nustatytas. Geelonge tapo iš
rinkti geriausi ten buvę žaidėjai ir 
paskirti jiems treneriai. Tačiau, metų 
bėgyje ir pagal galimybes, šie trene
riai, susirišę su paskirų klubų koman
domis ir jų treneriais, galutinai vėliau 
nustatys savo rinktinių sudėtį. Lygiai 
tas pats bus ir su tinkliniu. Metų 
viduryje yra numatoma Melbourne 
padaryti treniruotės pobūdžio žaidy
nes, panašiai kaip kad buvo važiuojat į 
Amerikoje ir Kanadoje vykusias 
žaidynes. Čia bus ir galutinai sudary
tos rinktinės. Geelonge sudarytos 
rinktinės.

VYRŲ KREPŠINIS
P. Adomavičius, D. Sadauskas, P. 
Steel, P. Verbyla, S. Balnionis, T. 
Zdanius, E. Ragauskas - visi iš 
Melbourno, A. Svaldenis, G. Atkinson, 
R. Šliteris, P. Kapočius, M. Šepokas, 
E. Kasperaitis - Sydnejus, D. Šutas, 
A. Wiasak - Geelongas, P. Umevičius, 
R. Baškus - Adelaidė, W. Stanwix - 
Hobartas, A. Milvydas - Brisbane.

Treneriai: St. Šutas - Geelongas ir 
P. Andriejūnas - Sydnejus.

JAUNIŲ RINKTINĖ
P. Daugalis, A. Šmitas, G. Lyle, D. 
Bone, R. Daniškevičius - Adelaidė, R. 
Mališauskas, P. Stankūnas - Brisbanė, 
P. Šalkūnas, G. Šalkūnas, R. Kesmi- 
nas, S. Dagys, A. Roussiayan - 
Melboumas. Treneris A. Talanskas - 
Adelaidė.

MOTERŲ RINKTINĖ

R. Zyle, R. Kasperaitytė, I. Eismon- 
tienė, L. Šliogerienė - Sydnejus, 
Kemežytė - Canberra, R. Statku
vienė, A. Kristens, J. Liubinienė - 
Melboumas, G. Starinskaitė - Gee
longas, R. Pociūtė, A. Snarskytė - 
Adelaidė. Treneris M. Šepokas - 
Sydnejus.

JAUNIŲ RINKTINĖ

G. Starinskaitė - Geelongas, A. 
Martišiūtė - Canberra, D.Šmitaitė, L. 
Šmitaitė, A. Bernaitytė, A. Paškevi
čiūtė, R. Pociūtė - Adelaidė, R. 
Kemežytė - Canberra, K. Gudelytė, 
N. Bernaitytė - Adelaidė. Treneris K. 
Kemežys - Canberra.

Sporto Šventės nuotrupos

------ Kaip teko išgirsti, tai Melbourno 
sportininkai, ypatingai su savo mažų
jų vaikų komanda, aprengta " Varpo" 
uniformomis, sužavėjo visus ir buvo 
kone išrinkti kaip pavyzdingiausias ir 
geriausiai šventės metu pasirodęs 
klubas. Tačiau, paskutinę dieną, dalis 
didžiųjų gražuolių krepšininkių, pali
ko savo komandą, kuri dėl to net 
baigminėse rungtynėse nežaidė ir 
išvažiavo į Jaunimo Kongreso N. Metų 
sutikimo balių Adelaidėje, kas skau
džiai kainavo komandai ir visam 
klubui, nes komanda gavo trečią 
vietą, o klubas neteko pereinamosios

PADĖKA
Mylimai mamytei

A. A. 
ONAI MAK AR O VI E NEI

mirus, nuoširdžią padėką reiškiame visiems pareiškusiems mums 
užuojautą, užpirktas šv. Mišias ir palydėjusiems ją į paskutinę poilsio 
vietą.

Dukterys Nijolė ir Laima su šeimomis

G ARBI N GI 
SPO RTO 

VETER A N AI

Iš kairės Leonas Baltrūnas ir Dr. 
Liuką Petrauskas garbingi sporto 
veteranai, iškovoję Lietuvai Europos 
krepšinio taurę.
Dr. L. Petrauskas ir dabar yra aktyvus 
golfo žaidėjas reprezentavęs Sydne- 
jaus sporto klubą "Kovas” praėjusių 
metų išvykoje Amerikoje.

Sporto Šventės metu Geelonge 
aptaria savo jaunų dienų sportines 
pasekmes.

gražiausiai pasirodžiusio klubo taurės. 
-------Tikrai džiugu buvo klausytis A. 
Morkūno okteto, giedojusio sporti
ninkų pamaldų metu. Jeigu su metų 
skaičiumi kiti sensta ir linksta, tai šio 
okteto dainininkai ir pats vadovas tik 
dar geriau tobulėja ir savo giesmėmis 
žavėjo sportininkus, pačias pamaldas 
padarydamas tikrai iškilmingas, jau 
neskaitant puikaus sportine tema 
pasakyto kun. Dr. P. Dauknio pamoks
lo.

Įdomu ar tik kun. dr. P. Dauknys, 
kaip ir Sydnejaus prelatas, jaunystėje 
ir pats nebuvo sportininkas?

- - -Vieną kartą turi, būti galutinai 
sutvarkytas medalių reikalas. Štai 
krepšininkai ir tinklininkai kone 
savaitę prakaituoja aikštėje, 
rungtynių net po dvi kasdien žiadžia 
ir medalius ar dovanas gauna tik 
pirmąją vietą laimėję. Gi tuo tarpu 
jaunas vaikas, perplaukęs vieną kartą 
per baseiną, kitą kartą net ir be 
konkurencijos, tuoj pat gauna medalį.

MELBOU RNE

Šių metų vasario mėnesio 7 d. 
sekmadienį, 2.30 p.p. Lietuvių na
muose įvyks metinis "Varpo" klubo 
susirinkimas. Maloniai kviečiami visi 
nariai ir rėmėjai. įvyks naujos 
valdybos rinkimai. Bus pagerbti žy
miausieji sportininkai, tiek australų 
tiek lietuvių pirmenybes laimėjusios 
komandos. Bus aptariami ateities 
planai, artėjančios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti su patarimais ir 
pasiūlymais.

Viktoras Adomavičius
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Musų Mirusieji
VALERIJONAS BITINAS

Valerijonas Bitinas gimė 1920 m. 
rugsėjo mėnesį 12 d. Joniškėlio mieste 
pasiturinčių prekybininkų šeimoje. 
Šeimoje užaugo du broliai Albertas ir 
Valerijonas.

Baigęs Pasvalio gimnazijų, Valeri
jonas išvažiavo į Šiaulius, kur įstojo 
mokytis į Prekybos institutą. Jį 
vokiečiams uždarius, persikėlė į 
Biržus ir dėstė ekonomiją ir buhalte
riją aukštesnėje prekybos mokykloje.

Karo audroms nubloškus į Vokieti
ją, Valerijonas Bitinas ir čia įsitraukė 
į lietuvių bendruomenės tautinį gyve
nimą. Tuo metu įsikūrusiame Tauti
niame Ansamblyje dainavo, piešė 
dekoracijas. Vokietijoje sukūrė šeimą 
su Kazimiera Baltrušaityte.

Vėliau, prasidėjus emigracijai, iš
vyko ir apsigyveno Australijoje. Gimė

dukra Violeta. Gyveno Cabramatoje, 
buvo Cabramatos Lietuvių Apylinkės 
pirmininku. Dainavo oktete, o įsistei
gus ansambliui, kuriam vadovavo M. 
Umbražiūnlenė, buvo šio ansamblio 
pirmininku.

Valerijoas Bitinas visada rūpinosi ir 
lietuviška spauda. "Mūsų Pastogė" - 
tai antroji Valerijono Bitino visuome
ninė meilė. Jis visą dešimtį metų 
išbuvo laikraščio administratorium.

Išėjus i pensiją, lietuvybės reikalai 
ir jo išlaikymas Bitinui ne mažiau 
rūpėjo. Jis domėjosi jais ir rūpinosi iki 
paties savo dienų galo. Visų, jį 
pažinojusių atmintyje, Valerijonas 
Bitinas visada liks kaip šviesi ir tauri 
asmenybė.

Su jo žmona ir dukra liūdi ir visi 
draugai.

pagerbdami

$ 20 aukojame "Musų Pastogei", 
Birutė ir Juozas Jablonskiai.

pagerbdami

$ 40 dolerių aukojame Musų Pastogei

Marija ir Gediminas Umbražiūnai

§v. raStotyrinEtojtj SKELBIMAS
Apaštalo Povilo • žodžiai, 2 Korin- 

tiečiams 5:1-9, kartais yra neteisin
gai naudojami įrodinėjimui, kad krikš
čionys nueina į dangų tuojau po 
mirties; bet priderančiai supratus, 
tekstas tokios nuomonės nepatvirtina. 
Povilas sako: "Mes juk žinome, kad 
mūsų žemiškam šio gyvenimo namui 
suirus, mes gauname rūmą iš Dievo, 
namus ne rankų darbo, amžinus 
danguje". Povilas žinojo, kad šitas 
garbingas dangiškas gyvenimas buvo 
Jėzaus pažadėtas; bet ar jis tikėjosi 
tai gauti mirties valandoje?

Aišku, kad ne, nes ketvirtoj eilutėje 
jis kalba toliau: "nes mes nenorime 
būti nusivilkę, bet apsivilkę, kad, kas 
mirtinga, būtų gyvybės praryta". 1 
Korintiečiams 15:51-55 apaštalas 
aiškiai parodo, kad bažnyčia nebus 
apvilkta nemirtingumu pirm jos prikė
limo iš numirusiųjų "paskutiniam 
trimitui" skambant. Taip tad lieka 
nustatytas laikas po Kristaus antrojo

atėjimo, ir tai sutinka su visais kitais 
tekstais, kalbančiais apie tą dalyką.

Kuomet 2 Kor. 5:8 Povilas kalba 
apie norą "išeiti iš kūno ir būti pas 
Viešpatį", nereikia manyti, kad jis 
palygina šį gyvenimą su prisikėlimo 
gyvenimu anapus kapo. Čia jis kalba 
apie dvi sąlygas, kuriomis krikščionis 
šiame gyvenime gali pasinaudoti. 
Viena sąlyga yra, per ištikimą darymą 
Dievo valios, pasilikimas arti prie 
Viešpaties; antra gi, neištikimumu ir 
nepaklusnumu jo patarimo žodžiams, 
atsiskyrimas ir atsitolinimas nuo 
Viešpaties. Povilas sako: "Todėl mes 
stengiamės jam įtikti, ar išėję iš kūno, 
ar jame pasilikdami". Tas reiškia 
visur, kur tik mes jaučiamės arti prie 
Viešpaties, arba jei kartais mes 
jaučiamės labai toli nuo Viešpaties,
delei savo netobulybių; mes, krikščio
nys, turime stengtis, kad pagaliau 
būtumėm jo priimti ir išgirstumėm 
Viešpaties žodžius, "gerai padarei".

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

geli u
pagerbdamas

■ $ 10 aukoju "Mūsų Pastogei", S. Augustavičius.

pagerbdama

$ 20 aukoju "Mūsų Pastogei", Natalija čelkienė.

pagerbdama

$ 20 aukoju "Mūsų Pastogei". Elena Augutiene, ACT

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELEĮ, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

R E M K I ME 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime Ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis Jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria. 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 

mirus, jos sesę Oną Miniotienę ir sūnus nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

S. Šaparienė,
J. Kecorienė.

Staiga su šiuo pasauliu atsiskyrusiam mano Karo mokyklos draugui

A. A.
‘ VLADUI BI VEI NI UI 

" r

staiga mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Karoliną - Canberros choro 
narę, dukrą Gražiną, žentą Eric ir anūkus Nerimą ir Justiną.

Birutė ir Juozas Jablonskiai

B A D E K A

Mano mylimam vyrui

A. A.
VALERIJONUI BITINUI

mirus, nuoširdžiai dėkojam prelatui P. Butkui už atliktas laidotuvių 
apeigas, asisveikinimo žodžius ir už gražias giesmes. Tarusiems prie 
kapo atsisveikinimo žodžius Antanui Laukaičiui ir Vytautui 
Karpavičiui. Pareiškusiems užuojautas žodžiu ir raštu, aukojusiems 
spaudai pagerbdami velionį.
Visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir šermenyse.

Kazimiera Bitinienė ir dukra Violeta Sims.

Daug sužinosi 

skaitydamas

Musų Pastogę'" !

TALKOS PASKOLOS-PIGESAĖS!
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. fl “Š?
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 į mėn. " a **

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10 - t vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.

"Mūsų Pastogė" Nr. 4.
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Aukos
Mūsų Pastogei

AUKOJO:
MŪSŲ PASTOGEI"

J. Krutulis Tasm. $ 10
J. Poškus S.A. $ 10
M. Rudys Qld. $ 10
N. Čelnienė NSW $ 40
S. Augustavičius Tasm. $ 15
Z. Sipavičius

NAUJI
ACT. $ 50.

M.P. SKAITYTOJAI
J. Petronis Qld
J. Poškus S.A.
J. Luckus Qld.
Z. Belkutė - Blair W.A.

HOBARTE
Nepriklausomybės 70 metų paskel

bimo jubiliejų švęsime vasario 20 d., 
šeštadieni, 7.30 v.v. lenkų klubo 
salėje.

Pasibaigus minėjimui seks vaišės ir 
pasilinksminimas. Vietoj bilietų - 
savanoriška auka. Kviečiame visus 
Tasmanijos lietuvius dalyvauti ir 
atsivesti draugus iš kitų tautybių.

Hobarto Apylinkės valdyba

ADELAIDĖJE
L. K.V.S. "Ramovė" Adelaidės sky

riaus valdyba praneša, kad š. m. 
vasario mėn. 7 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet Lietuvių namuose šaukia 
metinį skyriaus narių susirinkimą.

Dienotvarkėje: pirmininko, iždi
ninko ir revizijos komisijos praneši
mai, valdybos rinkimai, diskusijos dėl 
pranešimų, klausimai ir sumanymai, 
susirinkimo uždarymas.

Nariams dalyvavimas susirinkime 
privalomas. Nariai, kurie dar nesumo
kėjo nario mokestį už 1987 metus, 
prašomi sumokėti skyriaus iždininkui.

LKVS "Ramovė" Adelaidės
. skyriaus valdyba

SYDNEJUJE
PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių pensininkų klubo 
narių metinis susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 4 d., ketvirtadienį, 12 
vai. Lietuvių namuose Bankstowne.

Bus renkama nauja valdyba, kviečiu 
visus narius dalyvauti. Pradedant 
naujų metų veiklą, kviečiu tautiečius 
tapti klubo nariais.

M. Šidlauskienė - sekretorė

"DAINOS" CHORE

Pranešame, kad "Dainos" choro 
reguliarios repeticijos šiais metais 
prasideda vasario 12 d. penktadienio 
vakare 7.30 v. Lietuvių klubo 
patalpose, Bankstowne.

"Dainos" choro valdyba

GEELONGE
Vasario 16-osios, Nepriklausomy

bės šventės minėjimas švenčiamas 
sekmadienį vasario mėn. 21 d., 
sekančiai:

Pamaldos vyks Šv. Jono bažnyčioje 
9.30 vai. ryto, kurias atnašaus kun. 
Dr. P. Dauknys.

Organizacijos pamaldose ir Lietu
vių Bendruomenės namuose dalyvauja 
su vėliavomis ir uniformomis. Taip 
pat, su savo vėliava dalyvaus Mel
bourne DLK Vytenio šaulių kuopa.

Po pamaldų, visi vyksime į Geelon- 
go Lietuvių Bendruomenės namus - 
128 Douro g-vė North Geelong, 
kuriame paskaitą skaitys inž. P. K. 
Mieldažys.

Prieš minėjimą ir pietų metu, bus 
renkamos aukos Lietuvių Bendruome
nės reikalams. Taip pat, bus galima 
susimokėti ir solidarumo mokestį.

Pietus paruoš Geelongo Bendruo
menės Moterų Draugija.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai krei
piasi į visus Geelongo ir Apylinkės 
lietuvius, ypač jaunus, gausiai daly
vauti Vasario 16-sios minėjime, 
įrodant, kad Tėvynės laisvės troški
mas mumyse yra gyvas.

A LB Geelongo Apylinkės valdyba
0. Schrederis - pirmininkas

SYDNEJUJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę, 
Vasario 16-ją minėsime sekmadienį 
vasario 14 dieną.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Joachimo bažnyčioje, Lid- 
combe 11.30 vai. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

3 vai. Lietuvių namuose, Banks
towne, įvyks iškilmingas minėjimas. 
Programą išpildys jaunimas ir "Dai
nos" choras.

Po minėjimo, Sydnejaus lietuvių 
jaunimas praves laiškų rašymą sąžinės 
kaliniams.

Vasario 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, Bankstowne, turė
sime lietuvių ir estų bendrą (Recep
tion) priėmimą, į kurį esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, spaudos 
atstovus, radijo ir TV reporterius, 
draugiškų tautų vadovus ir mūsų 
tautos gerus bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais (Smorgasbord) 
ir gėrimais, todėl įėjimas bus tiktai su 
bilietais; vienam asmeniui $15, porai 
$25.

Norintieji dalyvauti prašome užsi
registruoti užsimokant pas A. Giniū- 
ną, A. Savickienę ir J. Z inkų iki 
vasario 14 dienos.

Prašome visus gausiai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali mums daug 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Litu anisti ni ai 
kursai

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais 
privalomais dalykais. Kiekvienas lie
tuvis jaunuolis-lė gali baigti austra
lišką gimnaziją su lietuvių kalbos

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 6 d., šeštadienį.
Registracija vyks Ashfield Boys 

High School, Liverpool Rd., Ashfield, - 
9-11 vai. ryto. Mokslas prasideda 
vasario 13 d., šeštadienį, 8.30 vai. 
ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų studentams moks
las prasideda vasario 6 dieną.

požymiu. Taip pat turi kiekvienas informacijai skambinti: 332 1471 
mokinys progos giliau susipažinti
klasėje su lietuvių tautos kultūra ir A- Vesčiūnaitė - Janavičienė
Istorija Lituanistinių kursų vedėja

Vasario mėn. 28--tą d. sekmadienį, 2.30 vai. popiet, Lietuvių namuose įvyks 
Adelaidės lietuvių teatro "Vaidila" spektaklis - Anatolijaus Kairio 3-jų 
veiksmų komedija

ADELAIDĖS TEATRAS "VAIDILA" MELBOURNE

E* AS KUTĮ NĖ

Melbourno ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti ir pamatyti 
šią įdomią komediją.

Įėjimas 8 doleriai. Vaikams iki 12 metų veltui.

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA o

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
kviečia visus į

Užgavėnių
VAKARA

kuris įvyks šeštadienį, vasario mėn. 13 d. 7.30 vai. vakaro Lietuvių klube 
Bankstowne.

Įėjimas $ 5.
Vakaro programa "Lašininis ir Kanapinis", atlieka Sydnejaus talentingas 
jaunimas. 7-
Gros geras orkestras. Bus turtinga loterija- Kava ir pyragai ir gera nuotaika.

S.L.M.S.G.D. valdyba.
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