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ALB
Krašto Valdyboje

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos 21-je sesijoje 
Adelaidėje, išrinkti Krašto valdybos. Garbės teismo Ir Kontrolės komisijos 
nariai, pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Krašto valdyba:

Pirmininkas - Juozas Maksvytis, 4/30 Lamrock Ave., Bondi, N.S.W. 2026, tel. 
(02) 301125.
Vicepirmininkas ir politiniams reikalams - Kastytis Stašionis, 34 Austin Blv., 
Panania, N.S.W. 2213, tel. (02) 7724001.
Kultūros ir švietimo reikalams - Kęstutis Protas, 26 Renshaw Ave., Auburn, 
N.S.W. 2144, (02) 6497314.
Iždininkas ir informacija - Jonas Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213, tel. (02) 7742914.
Sekretorė - Pajauta Pullinen, 3 Castle Howard Rd., Cheltenham, N.S.W. 2119, 
tel. (02) 8698180 (ir Krašto valdybos adresas).

J Lietuvės kanklininkės iš Melburno Lietuvių Dienose.
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Su tikslu kontroliuoti didžiausią 
Lietuvos tautinę organizaciją Sąjūdi, 
okupacinė valdžia Įvykdė naują jokio

pabaigoje sušaukti visuotiną Ateiti
ninkų kongresą.

(ALJ Sąjunga atstovo dar nepaskyrė)

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, iš kairės: Kęstutis 
Protas, Pajauta Pullinen, pirmininkas Juozas Maksvytis, Jonas Zinkus ir 
Kastytis Stašionis.

g pateisinimo neturinCią akciją - kratas Lietuvių Informacijos Centras pra-

Garbės teismas:

Pirmininkas - dr. Vytautas Doniela, 
Sekretorė - Irena Dudaitienė, 
Narys - dr. Aleksandras Mauragis.

Kontrolės komisija:

Pirmininkas - Algirdas Dudaitis, 
Sekretorius - Vytautas Patašius, 
Narys - Albertas Balsys.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos veiklos gairės

Glaudžiai dirbsime ir koordinuosime savo darbus su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, ypatingai ryšiuose su dabartiniais įvykiais Lietuvoje.

Nuoširdžiai bendradarbiausime su Apylinkėmis, Seniūnijomis ir jų 
valdybomis. Remsime visų lietuvių organizacijų pozityvią veiklą Australijoje.

Kreipsime ypatingą dėmesį, atidžiai seksime ir reaguosime į Karo 
Nusikaltėlių įstatymo vykdymo eigą.

Bandysime vykdyti visas, Australijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
atstovų Adelaidėje, priimtas rezoliucijas.

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į jaunimą. Mūsų noras ir troškimas, kad 
jaunimas kuo aktyviau įsijungtų į bendruomenės veiklą. Lietuvybės ateitis 
Australijoje ir jos išlaikymas - jų atsakomybė.

Mums brangus ir tas jaunimas, kuris neišmoko gerai kalbėti lietuviškai, bet 
širdyje lietuviu jaučiasi, sielojasi dėl lietuviškų reikalų ir dirba mūsų naudai.

Tegul mūsų darbai padeda Tėvynei Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

8 patalpose, kuriose leidžiami Sąjūdžio 
8 leidiniai.
8
i . , >-
į Sąjūdžio atstovas iš Vilniaus pa- 
| tvirtino, kad kratos buvo įvykdytos 
g tariamai ieškant neautorizuotų leidi- 
g nių. Taip pat pranešta, kad nuo 
g gruodžio mėnesio pradėta griežčiau 
8 kontroliuoti raštų kopijavimo maši- 
8 nas.
8- Sausio 9 dieną, krata įvyko įkandin 
| žinios, kad gruodžio mėnesį aštuoni 
| Sąjūdžio leidiniai, įskaitant ir "Atgi- 
I mimą", kurio tiražas siekia 100.000 
ji egzempliorių, bus sovietinės valdžios 
g cenzūruojami. Sovietiniai cenzoriai 
g pradėjo išbraukinėti rašinių dalis, 
g kuriose, jų nuomone (!), buvo 
g sukaupta karinė ir kita strateginė 
8 informacija...
8 Iki sausio mėnesio pradžios, Sąjū
di džio leidžiamo "Atgimimo" yra išėję

| numerio uždėta okupacinė cenzūra • 
ji Aštuntas ir dešimtas "Atgimimo" 
g numeriai cenzūros aplamai buvo 
g sulaikyti ir neišleisti.
g Turimomis žiniomis, sumažintas ir

neša, kad darbininkai įvairiose Lietu
vos rinkiminėse apygardose siūlo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio na
rius kanu&'alhiš į specialius Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos rinkimus sausio 
mėnesį lr į Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos rinkimus kovo mėne
sį.

Sausio viduryje įvyks rinkimai 
užimti kelias vakuojančias vietas 
Lietuvos Aukščiausioje Taryboje. 
Apie trys Sąjūdžio nariai išstato savo 
kandidatūras: Vytautas Landsbergis 
(Vievyje), Kazimieras Motieka (Ra
seiniuose) ir Zigmas Vaišvila (Šiau
liuose).

Iki sausio 24 dienos žmonės gali kelti 
kandidatus į daugiakandidatinius So
vietų Sąjungos Aukščiosios Tarybos 
rinkimus, kurie įvyks kovo 26 dieną. 
Pasak Sąjūdžio Seimo Tarybos nario 
Mečio Laurinkaus, iki šiol jau 22 
Sąjūdžio nariai iškelti į kandidatus. 
Lietuvai šioje Taryboje skiriamos 42 
vietos.

Sąjūdžio leidinyje "Atgimimas" 
Nr.ll Sąjūdžio koordinacinės grupės 
rinkimams remti atstovė Angonita

Sąjūdžio leidinių tiražas, tačiau 
Lietuvos gyventojai patys daugina 
leidinį darydami jo kopijas ir platinda
mi savo tarpe.

Kitas sovietų sugriežtinto nusista
tymo prieš Sąjūdį požymis, žiniomis iš 
Lietuvos remiantis, yra tai, kad 
užšaldomi organizacijos fondai, kurių, 
sakoma, yra daugiau nei milijonas 
rublių. Tokios priemonės prieš Sąjūdį 
imtasi, tariamai todėl, kad Sąjūdis 
nesilaikė banko reikalavimų. Šis 
sovietinio banko žygis pakenks šiuo 
metu vykstančios rinkiminės kampa
nijos statomiems Sąjūdžio kandida
tams, kurie tikėjosi iš Sąjūdžio 
finansinės paramos, rinkimuose norė
dami laimėti liaudies deputato vieta.

Vilniaus radijo žiniomis, sudarytas 
organizacinis komitetas kovo mėnesio

Rupšytė aiškina, kad "pagrindinis 
mūsų uždavinys yra pasiekti, kad 
Sąjūdžio žmonės dalyvautų visų 
rinkiminių apygardų darbe, ypatingai 
parengiamojoje dalyje kai susirinkimų 
metu bus keliami kandidatai į deputa
tus. Stengsimės, kad įmonėse, įstaigo
se ir organizacijose, priklausančiose 
vienai apygardai, būtų balsuojama už 
tuos pačius žmones." Toliau A. 
Rupšytė sako, kad apygardose bus 
įkurti rinkiminiai Sąjūdžio štabai, 
kurie "domėsis, kokia tvarka iškeliami 
kandidatai į deputatus, kaip veikia 
rinkiminės komisijos ir kt. Visos šios 
priemonės turi padėti pravesti rinki
mus sąžiningai ir demokratiškai, kad 
būtų keliami patikimi žmonės, galin
tys dorai atstovauti Lietuvai aukš
čiausioje valdžios grandyje."

(LIC)
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Penkioliktosios Lietuvių Dienos jau praeityje. Joms 
ruoStasi dvejus metus. Dirbo ne tik Lietuvių Dienų 
komitetas, bet ir įvairių renginių vadovai bei jų atlikėjai. 
Šios Lietuvių Dienos buvo ypatingos savo apimtimi ir 
dalyviais. Pirmą kartą Lietuvių Dienų metu vyko 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynės, kurios sutraukė daug 
lietuviškojo jaunimo iš ivairių pasaulio kraštų. Dalyvavo 
lietuviai sportininkai iš Lietuvos ir nemažas skaičius 
svečių iš kitų pasaulio kraštų. Juos visus reikėjo priimti, 
globoti.

Lietuvių Dienų komitetas dėkoja visiems Australijos 
lietuviams, nes tai mūsų visų bendro darbo rezultatai. 
Visų bendromis ir vieningomis jėgomis parodėme kitų 
kraštų lietuviams mūsų kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos gyvastingumą.

Dėkojame visiems, kurie dalyvavote meno renginiuose, 
parodose, suvažiavimuose, posėdžiuose ir susibūrimuose. 
Neįmanoma suminėti visų organizacijų ir pavienių 
asmenų, nes tai buvo visų Australijos lietuvių bendrų 
pastangų ir darbo vaisius.

Adelaidės lietuviai, šių Lietuvių Dienų šeimininkai, 
turėjo šiek tiek daugiau pasistengti, kad Lietuvių Dienos 
sklandžiai vyktų, kad visi atvykusieji į Lietuvių Dienas 
būtų patenkinti ir išsivežtų kuo gražiausius prisiminimus 
ir įspūdžius.

Organizuojant tokios apimties ir mąsto renginius, 
neišvengiamai pasitaiko nesklandumų, dėl kurių apgai
lestaujame, tikėdamiesi, kad šie maži šešėliai neužtem- 
dys Lietuvių Dienų pakilios ir šventiškos nuotaikos, 
ypatingai lietuvybės manifestacijos šiame krašte.

Jums visiems dėkingas 
Lietuvių Dienų komitetas

Lietuvių Dienų komitetas ir įvairių renginių vadovai. Pirmoje eilėje iš kairės: E. Varnienė, N. 
Masiulytė - Stapleton, komiteto pirmininkė J. Vabolienė, G. Vasiliauskienė, Z. Vabolienė, antroje 
eilėje iš kairės: J. Janulis, I. Pocienė, N. Alvikienė, B. Mockūnienė, A. Umevičienė, S. Pusdešrienė, 
trečioje eilėje iš kairės: J. Lapšys, L. Gerulaitis, V. Vosylius, A. Kubilius, V. Vencius, J. Jonavičius, J. 
Stačiūnas, komiteto vicepirmininkas V. Baltutis, P. Pusdešris ir A. Šerelis.

Nuotrauka A. Budrio

BE N 13 R U O ME NĖS A TEI TI ES

Ilgai su nerimu lauktas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos su
važiavimas jau praeityje. Pasitvirtino 
Tarybos ir tuo pačiu Bendruomenės 
sveikas ir nuosaikus galvojimas apie 
Krašto valdybos rolę Australijos 
lietuvių ir visos Australijos politinia
me gyvenime. Pereitos Krašto valdy
bos veikla buvo išgirta ir patvirtinta 
didžiosios daugumos atstovų.

Prieš paują valdybą stoyi keletas 
didelių darbų: stebėjimas ir reagavi
mas į prieš Kalėdas senato priimtą 
įstatymą teisti Europos karo nusikal
tėliams, bendravimas su Lietuva ten 
vykstančių įvykių šviesoje, bendruo
menės tęstinumo klausimas ir iš 
praeities paveldėtas bendruomenės 2 
inkorporavimo reikalas.

Svarbiausiu iš jų yra bendravimo su 
Lietuva klausimas.

Nemanau, kad bendruomenės vado
vybės reikalas,ar tai ji būtų čia, ar 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, yra nustatinėti gaires, kaip 
pavieniai lietuviai turi elgtis nuvažia
vę į Lietuvą, kaip kad anksčiau buvo 
veiksnių padaryta poroje konferenci
jų. Man atrodo, kad keturios dešimtys 
metų įrodė, jog didžiulė dauguma 
lietuvių užsienyje yra pakankamai 
suprantanti ir žino, kaip elgtis 
nuvažiavus į Lietuvą be pamokymų iš 
aukšto. Taip pat nėra ko baimintis 
atvykusių čia iš Lietuvos: pereitas 
Bendruomenės suvažiavimas tai įrodė.

Pietų Australijos premjeras Hon. J.C. 
Bannon M.P. Australijos Lietuvių 
Dienų Adelaidėje atidarymo metu 
kalbasi su buvusia A LB Krašto 
valdybos pirmininke D. Baltutiene.

Jei per savo gyvavimo laiką turėjome 
bendruomenėje krizes, tai Jos buvo 
pačių pasidarytos žaizdos, kurias, 
atmetus asmeniškumus, buvo nesunku 
užgydyti.

Atvažiuojančių iš Lietuvos dabar 
yra labai daug. Adelaidėje, be 16 
sportininkų grupės, buvo matyti dar 
apie dvi dešimtys. Ir tai dar ne visi 
šiuo laiku viešintys Australijoje,

D ARB AI

atvyko Adelaidėn. Jau dabar pasigirs
ta balsų, klausiančių, ko jiems čia 
reikia, nes atvažiavę jie daug reika
lauja, nori pasipinigauti, žodžiu "Lit
huanian go home". Bet pagalvokime, 
kad galėjo visaip būti, kad tik, ačiū 
Dievui, mums pavyko pasitraukti į 
užsienį. Galėjo būti ir atvirkščiai. 
Galėjome jų vietoje būti mes. Turime 
suprasti ir jų padėtį. Keturiasdešimt 
metų atskirti nuo pasaulio, kuriame 
gyvenimas šuoliais gerėjo, dabar jie 
savo akimis pamato, kaip skiriasi šie 
du pasauliai, savo gyvenimo nedatek- 
lius ir sunkumus. Taip pat jiems sunku 
suprasti ir mūsų gyvenimo sudėtingu
mą. Tai gali vesti prie konfliktų su 
juos išsikvietusiais giminėmis. Bet 
reikia būti kantriems ir stengtis 
suprasti ir užjausti juos. Tai nereiškia, 
kad juos reikia apipilti pinigais. 
Dauguma mūsų jau pensininkai ir 
didelių nuolatinių algų negauna. 
Užteks, jei jie bus iškviesti (už 
kelionę dabar gali patys užsimokėti 
rubliais) ir išlaikyti, bei pavežioti po 
Australiją, ar po savo gyvenamą 
valstiją. Žinoma, keletas šimtų, o gal 
ir tūkstančių dolerių apsipirkimui 
nebus pro šalį, bet iš savo patirties 
žinau (pas mane lankėsi jau 4 
giminaičiai) - siūliau pinigus duoti 
tuoj atvažiavus: štai tau mano 
dovana, suma pinigų, apžiūrėk kainas 
ir pats nuspręsk, kas tau labiau 
reikalinga. Jie žinos kur stovi, o jūs 

būsite atlikęs savo pareigą.
Kartu su pavieniais, giminių iš

kviestais atvažiuojančiais, šiais me
tais tikimės pasirodant ir kultūrinin
kų, pavienių ir grupių. Juos, greičiau
siai, iškvies taip pat pavieniai žmonės, 
o gal ir kai kurios organizacijos. Iš 
Bendruomenės bus tikimasi, kad ji 
sudarys sąlygas Lietuvos menininkams 
pasirodyti Australijos lietuvių sceno
se, gausiai lankysis jų renginiuose ir 
priims savo namuose, ar tai tik į 
svečius ar pabūti kelias dienas.

Lietuvos sportininkai Australijoje 
viešėjo tris savaites. Tuo pačiu metu 
taip pat lankėsi pora šimtų amerikie
čių lietuvių sportininkų ir svečių. 
Dauguma jų buvo gražiai priimti ir 
pavaišinti mūsų namuose. Iš Australi
jos, ypatingai Lietuvos sportininkai, 
išsivežė gražiausius prisiminimus. Jie 
visi greitai surado draugų jaunimo ir 
vyresniųjų tarpe. Nors nieko nebuvo 
organizuota, penki iš jų atsirado 
Sydnejuje, globojami vaišingų vietinių 
lietuvių. Jų sugrįžimas, pasakojimai 
spaudoje, televizijoje, asmeniški susi
tikimai sužadins dar daugiau noro 
apsilankyti, kaip jie sako, "šiame 
nuostabiame krašte". Gerai pagalvo
kime ir, jei sąlygos leidžia, leiskime 
jiems pamatyti, mus jau keturias
dešimt metų priglaudusią, šalį.

J. Mašanauskas

BENDRUOMENĖS I N K O RRO R A VI MAS- T AI B AR NE?

Perskaitęs Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybos suva
žiavimo reportažą "Mūsų Pastogės” 
1989 metų pirmame numeryje, jaučiu 
pareigą praplėsti ir patikslinti išreikš
tas mintis šiuo klausimu.

Skubinuosi teigti, kad čia nėra 
reportažo kritika, bet pilnesnis visuo
menės informavimas šiuo klausimu, 
bei suvažiavimo padarytais nutari
mais. Kaip straipsnyje buvo minėta, 
pagrindines mintis šiuo klausimu 
pateikė V. Neverauskas. Noriu pa
brėžti, kad tai buvo tiktai gana 
išsamiai išdėstytos mintys, bet nebuvo

Mūsų Pastogė" Nr.4 1989.1.30 pusl.2 

projektas, kuris būtų pristatytinas 
suvažiavimo sprendimui.

Savo, kad ir greitomis, paruoštame 
pasiūlyme suvažiavimui, atkreipiau 
dėmesį, kad jokio galutinio sprendimo 
šiuo reikalu neturėtų būti daroma.kol 
nebus paruoštas inkorporavimo statu
to projektas ir Tarybos narių išnagri
nėti naudos ir nenaudos aspektai. Tik, 
tai atlikę, Tarybos nariai galės 
susidaryti nuomonę.už ką jie balsuoja. 
Iki šiol įdėtas darbas yra labai 
svarbus, bet, mano nuomone, tik 
bendros informacijos tikslams, o ne 
galutiniam sprendimui.

Tarybos suvažiavimas priėmė pa
siūlymus, kad Krašto valdyba būtų 
įpareigota:
a) sudaryti komisiją inkorporavimo 
statuto projekto sudarymui,
b) sudarytą statuto projektą išsiunti
nėti Tarybos nariams, komentarams, 
pakeitimų pasiūlymams ir t. t., tai 
atlikti Tarybos nariams duodamas tik 
ribotas laikas,
c) atsižvelgiant į principiniai skirtin
gas nuomones Tarybos narių tarpe, 
projektą taip pat išsiuntinėti Apylin
kių bei Seniūnijų valdyboms, kad jos 
galėtų pilnai apsvarstyti savo narių 

tarpe, nors jos savo nuomones teisiniai 
išreiškia tik per savo Tarybos narius,
d) komisija išnagrinėti gautus pasiūly
mus, komentarus ir suformuluoti 
statuto projektą sprendimui;
e) inkorporavimo klausimas ateities 
suvažiavimuose įtraukiamas tiktai 
atlikus suminėtus statuto projekto 
darbus.

Aš neabejoju, kad Tarybos suvažia
vimo padarytas nutarimas yra realus, 
verčiantis šį reikalą išsamiai ir pilnai 
išnagrinėti ir tik tuomet pristatyti 
sprendimui - TAIP ar NE.

A. P. Šimkus
A LB Tarybos pirmininkas
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SĄJŪDIS, L L LYGA IR. LAISVE

Kad visų geros valios lietuvių 
galutinis siekis yra mūsų krašto 
nepriklausomybė, nėra abejonių. Kaip 
į Romą galima patekti įvairiais 
keliais, taip ir Lietuvos laisvės 
siekimas gali ir net turi būti siekiamas 
įvairiausiais būdais. Šiame siekyje 
vienų ir kitų pastangos tik papildo ir 
sustiprina viena kitą, tuo pasiekiamas 
didesnis efektingumas.

Maskva pati prisidėjo prie Sąjūdžio 
įkūrimo ieškodama paramos Gorba
čiovo reformoms. Dabar jai nepatogu 
jį barti ir kritikuoti už teisingus ir 
logiškus reikalavimus suteikti Lietu
vai ekonominį savarankiškumą, be 
kurio sėkmingos reformos būtų ne
įmanomos. Ekonomikos atstatymui 
būtina grąžinti privatinę nuosavybę, 
turėti tvirtą valiutą, sudaryti tvirtus 
prekybinius ryšius su užsienio šalimis. 
O svarbiausiai okupuotos Lietuvos 
valdžia turėtų turėti teisę pati pilnai 
planuoti, organizuoti ir vykdyti eko
nominius pakeitimus. Be šitų pagrin
dinių teisių suteikimo mūsų kraštui, 
perestroika yra pasmerkta likti pajuo
kos objektu, bet ne pakelti krašto 
gamybos kokybę ir kiekį.

Maskva, bent taip sakoma, siekia 
ekonominių reformų, bet atsisako 
suteikti jų vykdymui būtinas sąlygas. 
Atsisako dėl aiškios priežasties: ji 
bijo, kad ekonomiškai savarankiška 
Lietuva reikalaus ir politinio suvere
numo. O, kad tokio lietuvių ir kitų 
pavergtų tautų siekimo Maskva 
negalės sustabdyti. Kremliaus vadai 
jau jaučia, tik mėgina šį nemalonų 
imperijos irimą kiek galima ilgiau 
nutęsti.

Po okupuotos Lietuvos spaudoje 
paskelbto Ribbentropo - Molotovo 
pakto ir jo slaptų priedų, okupantui ir 
jo pakalikam nėra kaip išsimeluoti, kad 
Pabaltijo valstybės savanoriškai prisi
jungė prie Sovietų Sąjungos. Maskva 
susirūpinus, kad neturi kaip pateisinti 
nelegalaus mūsų krašto prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos, nėra abejonės, 
kad ieškos kokio nors mūsų tautos 
pasisakymo "už pasilikimą" sovietų 
respublikų šeimoje. Ji neišdrįs leisti 
tautai pasisakyti laisvame referendu
me, bet mėgins infiltruoti Sąjūdžio 
veiklą ir naudoti jį kaip sovietinį 
Trojos arklį. Sąjūdis turi akylai sekti 
savo vadų elgesį ir būti itin atsargiais 
oficialiai minint Lietuvos susirišimą su 
Sovietų Sąjunga, kad jie netaptų 
Kremliaus imperializmo pateisinimo 
ginklu. Verta prisiminti, kad agentai 
gali apsimesti didžiausiais patriotais 
ir išnaudoti Sąjūdžio tautinį senti
mentalizmą, turėdami tikslą patekti į 
kuo aukštesnius vadovaujančius pos
tus pačiame Sąjūdyje, tuo padarydami 
nemaža žalos mūsų tautai.

Jaunieji šokėjai tautinių šokių šventės metu Adelaidėje.

Todėl-būtų naudinga turėti ir 
Lietuvos Laisvės Lygą, kuriai vado
vauja Sibiro kankiniai veteranai ir 
kurią infiltfuoti okupantui yra kur kas 
sunkiau, bet nėra neįmanoma, jeigu ir 
Lyga nebus pakankamai apdairi ir 
atsargi. Vietoje to, kad verbuoti 
naujus narius, Lyga privalėtų atkreip
ti dėmesį į bet kokios infiltracijos 
išvengimą tiek okupuotoje Lietuvoje 
tiek ir užsienyje. Veiklos rezultatus 
nulemia ne tiek skaičius, kiek atskirų 
asmenų sugebėjimas ir pasišventimas 
darbui!

Sąjūdis, Lyga siekia to paties 
galutinio tikslo - krašto laisvės, tik 
naudoja skirtingą taktiką. Būtų nau
dinga, kad šių organizacijų pastango
mis, bent laikas nuo laiko, būtų viešai 
išreiškiamas lietuvių tautos tvirtas 
nusistatymas atgauti nepriklausomy
bę, ir kad jų laisvės šauksmas skamba 
per visą pasaulį, atkreipdamas jo 
dėmesį į Pabaltijo likimo neteisybę.

Be Sąjūdžio Ir LLL turime mūsų 
išeiviją, kuri iki šiol viena mėgino 
vesti mūsų bylą labai nepalankiomis 
sąlygomis. Dėka šimtatūkstantinių 
minių protestų gimtajame krašte, 
palengvėjo darbas ir mūsų išeivių 
veiksniams. Staiga laikraščių skiltys 
prisipildė žiniomis ir išvadomis apie 
įvykius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
jų reikalus, ateitį. Išeiviams belieka 
tik kurstyti šią ugnelę, kad ji 
neužgestų, dar daugiau suliepsnotų.

Todėl svetimos spaudos neturime 
užmiršti. Visi kas tik sugeba turėtų 
rašyti vietinėn spaudon Lietuvos, 
Pabaltijo sovietinio imperializmo te
momis straipsnių ar bent laiškų 
formoje. Turime pritraukti ir užsienio 
žurnalistus, kad jie irgi pasisakytų 
šiais klausimais. Aišku, juos reikia 
aprūpinti tinkama informacija ir tai 
yra mūsų pareiga.

Spauda yra labai svarbus faktorius 
tokiuose reikaluose ir šis klausimas 
turi būtinai būti visų veiksnių darbo 
programose. Ieškoti, raginti ir jungti 
spaudos darbuotojus visada yra didelę 
prasmę turinčios pastangos. Kaip tik 
šioje srityje nesimato pakankamos 
iniciatyvos. Šią spragą būtina užpil
dyti. To vengėm, kadangi tai nėra 
lengva realizuoti. Deja, reikia visada 
prisiminti gyvenimo tiesą, kad joks 
svarbus tikslas nėra lengvai pasiekia
mas.

Tą matome ir politinės veiklos 
bandymuose. Nusiųsti laišką įstaigai 
ar pareigūnui nėra sunku, bet įgyti 
tvirtus kontaktus su svarbiais politi
kais ar valdžios žmonėmis, tai jau 
visai kitas dalykas. Gal dėl to tiek 
rašom... Šią taktiką reikėtų keisti. 
Stoti į dešiniąsias partijas, dalyvauti 
jų narių susirinkimuose, visa tai 

suteiks kaip tik geras progas susipa
žįstant ir užmezgant reikiamus kon
taktus su juose dalyvaujančiais politi
niais šulais. Kiek tvirti ir naudingi 
tokie kontaktai, tai jau bus kiekvieno 
asmeninių sugebėjimų reikalas. Gal 
tokiam darbui nedaug tėra tinkamų 
žmonių, bet ieškant visada surandama 
tam tinkamų tautiečių.

Turėti perteklių visokios rūšies 
kritikų ir patarėjų, bet minimaliai

Vytauto Didžiojo paminklas Punioje.

TAUTOS PAMINKLAS
Niekas taip nenaikina tautos, jos 

dorovinio dvasingojo prado, kaip 
tarpusavio vaidai. Mūsų senojo kaimo 
žmonių kultūra žėrėjo dorovingumu. 
Nebuvo dėl ko visiems vaidytis. Pats 
darbas, dirbamas sau, vertė būti ypač 
sąžiningais.

įsisiautėjus politinėms jėgoms ir 
aistroms, įsisiautėjo ir žemiausios, 
anksčiau kultūriniu sluoksniu slopintos 
aistros.

Ročiaus ar Raslano tipo žmonės - 
irgi lietuviai, žiauriausiu būdu naikinę 
tuos pačius savo tautiečius. Tik dėl 
pažiūrų... Juos gimdė irgi lietuvių 
motinos, maitino savo pienu, gal ir tas 
pačias lopšines niūniavo... Jie valgė tą 
pačią Lietuvos žemelėje išaugintą 
duoną.

Tokios baisios tragedijos išvengė 
suomių tauta.

Kiek mažiau tarpusavio skerdynių 
tragedija pasireiškė pas mūsų arti
miausius likimo brolius: estus ir 
latvius.

Tuo noriu pasakyti, kad mūsų tauta, 
dar anksčiau ilgus metus svetimųjų 
kiršinta tarpusavio vaidams, jau buvo 
gerokai išbarsčiusi savo dorovinę 
kultūrą. Jau tada sunkiai buvo 
daromos politinės nuolaidos vardan 
vienybės, kaip kultūros išsaugojimo 
laido. Ypač tokiu politiniu nenuolai
dumu, savotišku fanatizmu pasižymė
jo tuometiniai komunistai, kurių 
gretas ir žmogiškesnę sąmonę apvalė 
paranojinė stalinizmo sistema.

O šiandien?
Baisu ir pagalvoti, keis atsitiktų, 

prasidėjus, sakykim, politinei sumai- 
šačiai. Net ir tarp jaunų žmonių, 
atitarnavusių kariuomenėje, išgirsti 
balsų , siūlančių demaskuoti visus 
komunistus Lietuvoje ar, sugrūdus 
juos su šeimomis į aklinai užkaltus 
gyvulinius vagonus, ištremti ten, kur 
jų pirmtakai trėmė ir supūdė Sibiro 
plotuose anuos savo tautiečius... Yra 
fanatikų tikinčiųjų, kurie neišlydi 
savo artimiausio kaimyno į paskutinę 
kelionę tik todėl, kad tasai gyvenęs 
kaip laisvamanis.

Sąjūdis pirmasis parodė ryžtingą 
žingsni vienybės link, jungdamas 
visuomenės ir tautos atgimimui visus 
žmones, nepriklausomai nuo partišku
mo ir tikėjimo. Rodos, tokios pozicijos 
šiandien laikosi ir aukštoji Lietuvos 
katalikų bažnyčios vadovybė.

neturėti žmonių atliekančių konkre
tų, reikalingą darbą, kuris šiuo 
istoriniu momentu ypatingai yra 
reikalingas, dėl nepaslankumo, nepa
kankamo aktyvumo ieškoti, o gal ir 
konkurencijos baimės, nepriimtina ir 
nedovanotina. Išeivijos likučiams rei
kia sukaupti savo paskutines pozity
vias jėgas. Dabar ar niekada - toks 
turėtų būti mūsų šūkis.

Dr. Jonas Kunca

Geros valios žingsnį žengė ir 
dabartinė Respublikos vadovybė, 
operatyviai sugrąžindama bažnyčiai 
Vilniaus Katedrą. Turėtume tai ver
tinti ne tik kaip susitaikymo su 
Bažnyčia ar padarytų jai skriaudų 
kompensacijos simbolį, bet ir kaip 
laidą, padedantį aktyvinti smarkiai 
aptrūnijusią* mūsų dvasinę ir ypač 
dorovinę kultūrą. Tik aklas žmogus 
gali abejoti, kad Bažnyčia ypač pajėgi 
formuoti tokią kultūrą ir teikti 
žmonių gyvenimui kitas, ne nuogu 
pragmatizmu matuojamas vertybes.

Matuoti praeitį, jos paliktas kad ir 
sunkiausias žaizdas anų laikų matais 
- šiandien būtų didelis neapdairumas. 
Štai kodėl esu giliai įsitikinęs, kad 

reikia daryti dar vieną ryžtingą ir, 
sakyčiau, drąsų žingsnį...

Man regis, kaip visų susitaikymo, 
kaip tautinės vienybės simbolis turėtų 
iškilti bendras paminklas visoms 
stalinizmo aukoms. Ne tik šimtams 
tūkstančių tremtinių ir lageriuose 
nukankintų kankinių, bet ir tarpusa
vio pjudymo aukoms, nužudytiems 
naujakuriams, istorijos apgautiems 
miškiniams ir pokario aktyvistams. 
Pasaulinės lietuvių bendrijos tarybos 
pirmininkas prof. Vytautas Bieliaus
kas į stalinizmo aukų skaičių dar siūlo 
įrašyti ir lietuvių emigrantus, išsi
barsčiusius po visus pasaulio kampe
lius, nes jie paliko savąjį kraštą tik dėl 
to, kad buvo išgąsdinti prieškarinio 
stalinistinio teroro. Ir, kaip parodė 
pokario metai, jie neapsiriko...

Toks paminklas turėtų būti (ir 
filosofiniu, ir estetiniu požiūriu) gerai 
permąstytas ir įprasmintas. Jeigu tik 
pajėgtume tokią idėją ne tik priimti, 
bet ir įgyvendinti, tai būtų didžiulė 
visų mūsų, visos likusios nedidelės 
lietuvių tautos dorovinė pergalė, 
teikianti vilčių ne tik savo išlikimui, 
bet kultūros suklestėjimui.

Manau, būtų prasminga ir kitiems 
tuo klausimu pasisakyti.

Beje, pasaulyje ne mes būtume 
pirmieji, pasistatę tokį paminklą. 
Ispanija, pastačiusi bendrą paminklą 
abipusėms pilietinio karo aukoms, 
sukaupė savyje tą dorovinę jėgą, kuri 
prasiveržė itin sparčiu tos šalies 
ekonominės ir dvasinės kultūros 
renesansu.

Romualdas Grigas 
("Literatūra ir Menas")
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JONO AISČIO GIMTINĖJE 
D O VAI NON YSE

Kai vasarą, birželio 12 dieną 
atvažiavome į Dovainonis, ilgokai 
klaidžiojome, kol pagaliau aptikome 
sąvartynu paverstą buvusią Aleksan
dravičių sodybvietę. Patys, žinoma, 
nebūtume radę, giminaičiai padėjo 
atsekti pirma mūsų atskubėję į talką. 
Praėjo keli mėnesiai, nereikėjo ieško
ti, klausinėti - stogastulpis iš tolo 
kviečia j poeto tėviškę. Ir ne šiaip sau 
ąžuolo kamienas, o tikras meno 
kūrinys, su įrašais, simboliais, paties 
poeto atvaizdu. 0 netoliese sodyb
vietėje kryžius boluoja. Gal todėl 
lapkričio šeštąją į Dovainonis rinkosi 
žmonės nešini gėlėmis, kupini viltingo 
pasididžiavimo - šis tas jau nuveikta. 
Stogastulpio atidengimo iškilmes pra
deda poetas Vaidotas Daunys, trumpą 
žodį taria Rumšiškių klebonas kunigas 
Jonas Žemaitis, apie vasarą nuveiktus 
darbus pasakoja stogastulpio autorius 
ir statytojas Leonas Juozonis. Einame 
prie kryžiaus į Aleksandravičių so
dybvietę. Žvarbokas rudenio vėjas 
plaiksto trispalves vėliavas, žmonių 
veiduose rimtis. Trumpa kryžiaus 
šventinimo ceremonija, ir jau skamba 
"Lietuva brangi, mano tėvyne..."

JONIŠKĖLIO BAŽNYČIOJE

Tą spalio 22-ją dieną, kai Vilniuje 
prasidėjo istorinis mūsų tautos persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suva
žiavimas, Joniškėlio bažnyčioje buvo 
surengtas religinės muzikos koncer
tas. Koncerto iniciatorius - Pasvalio 
rajono kultūros fondo tarybos narys, 
didelis muzikos meno entuziastas 
Joniškėlio klebonas kunigas B. Urbo
nas. Koncerto metu skambėjo Sakinio, 
Hendelio, Bącho, Bethoveno, Mocar
to, Šuberto, Šopeno, Lymano. Emer- 
sono, Fiejerio, Berenso, Tropmano, 
Naujalio, Sasnausko ir kitų kompozi
torių kūriniai. Vargonais solo grojo ir

— AUKOS-
Dr. A. Statkevičiaus

Kalinių Bičiulių draugija 250 dolerių, 
Sydnejaus Apylinkės valdyba 150 
dolerių, B. Starinskienė 100 dolerių, 
Australijos lietuvių žmogaus teisėms 
ginti draugija 100 dolerių, M. Kyman
tas 60 dolerių, V. ir O. šalkūnai 50 
dolerių, P. ir P. Morkūnai 50 dolerių, 
LKVS Ramovė Melbourne 50 dolerių, 
F. Ročius 50 dolerių, P. Jokūbaitis 20 
dolerių, R. Umbražiūnienė 20 dolerių, 
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Gerokai sužvarbę sėdame į automobi
lius ir vykstame į Dovainonių kultūros 
namus, kur rengiama improvizuota 
vakaronė, pašvęsta poeto Jono Aisčio 
sugrįžimui. Tiesa, jau nebe pirmoji - 
vakarota beveik po kiekvienos talkos, 
poeto tėviškę betvarkant. Į garbin
giausias vietas sodinamos poeto 
seserys, kiti giminaičiai. Pažyra 
atsiminimų nuotrupos, pasigirsta pa
ties poeto balsas, deklamuojantis savo 
eiles. Pritardami rumšiškėnų kvarte
tui, dainuojame "Lopšinę" ir "Peiza
žą”, minimos pavardės žmonių, prisi
dėjusių prie sodybvietės tvarkymo ir 
stogastulpio statymo, užsimenama ir 
apie ateitį, apie visos sodybos 
atstatymą ir muziejaus įrengimą. 
Žinoma vėl reikės talkos, be "Atga
jos" klubo, be rumšiškėnų pagalbos 
tokių darbų nenudirbsi. Juo labiau, 
kad yra ir daugiau sodybų, kurios 
laukia talkininkų rankų, didesnės 
pagarbos vertas ir poeto Antano 
Baranausko atminimas. Atėjo laikas 
vertybes grąžinti į savo vietas. Ir tai 
turime padaryti mes, gyvieji.

Vytautas Girdzijauskas 
("Literatūra ir Menas")

bažnyčios chorui vadovavo Joniškėlio 
bažnyčios vargonininkas K. Očikas., 
Vokalinius duetus ir solo numerius 
giedojo ilgamečiai chorų "Leliumai" 
ir "Perkūnas" dainininkai L. Razmie- 
nė ir P. Bemotavičius, koncerto 
organizatorius; kunigas B. Urbonas ir 

šių eilučių autorė. Koncerto pabaigo
je buvo sugiedota V. Kudirkos 
"Tautiškoji giesmė". Klausytojų au
kotos lėšos skiriamos stalinizmo aukų 
paminklui Joniškėlio kapinėse statyti.

Salomėja Vaidžiūnaitė 
("Literatūra ir Menas")

kelionės išlaidoms

K. Vasarienė 20 dolerių, V. Skrolys 20 
dolerių, H. Korsakaitė 20 dolerių, V. 
Ališauskas 20 dolerių, J. Žalkauskas 
15 dolerių, V. ir D. Simankevičiai 10 
dolerių, K. Žilinskas 10 dolerių, L. ir 
S. Pikeliai 10 dolerių, N. N. 5 dolerius.

Širdingas ačiū visiems, kurių dėka 
dr. A. Statkevičius aplankė Australi
jos lietuvius.

G. Kaladienė

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

DEPARTMENT OF EDUCATION

Saturday School of 
Community Languages

Saturday classes are available for students from Government and non
Government Secondary schools who wish to study a language which is offered 
at the Saturday School and which is not available to them in their day schools. 
Classes to Year 12 (H.S.C.) may be offered in 1989 as follows:
LANGUAGE CENTRE WHERE OFFERED
LITHUANIAN Strathfield Girls High

Students in Years 9, 10, 11 and eligible students in Year 12 intending to 
enrol in the School must report to the appropriate Centre on Saturday, 
February 4, 1989 between 9.00 a.m. and 11.00 a.m.
Students in Years 7 and 8 may enrol on February 11, providing 
accommodation is available in the Centres.
Please do not telephone the schools listed.
For further information telephone the co-ordinator on 20584 ext. 
8544.

Dr. F. G. Sharpe
Director-General of Education

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

400 dolerių - M. Jonušaitienė - 
Lingienė (502) W.A., savo brolių A. A. 
Leopoldo, A. A. Prano ir sesutės A. A. 
Bronės Palskienės atminimui ir savo 
auka.

Per mūsų įgaliotinį B. Stašionį iš 
Sydnejaus gauta:
700 dolerių - svečias iš Naujosios 
Zelandijos B.G., 5 dolerius - K. 
Stančikas (110).

A. A. Julijai Ivinskienei mirus, 
vietoje gėlių: po 20 dolerių - T. 
Amber (60), J. Staugirdas ir B. ir V. 
Barkai (360).

A. A. Gražinai Petrauskienei mirus, 
vietoje gėlių:
po 20 dolerių - B. ir V. Barkai (380), 
V. ir M. Bukevičiai (45), 1. ir E. 
Jonaičiai (825), A. ir V. Kabailos 
(270), A. ir I. Milašai, A. ir M. 
Reisgiai, V. ir K. Šniukštos, N. ir E. 
Baueriai (55), 10 dolerių - A. ir A. 
Adomėnai(37).

A. A. Vincui Žemaičiui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių:
po 10 dolerių - P. Morkūnas (180) ir J. 
ir S. Meiliūnai (1002), 5 dolerius - V. 
Lazauskas (92).

A. A. Eleonorai Balčiūnienei Mel
bourne mirus, vietoje gėlių:
po 50 dolerių - Melbourne Socialinės 

Globos Moterų draugija (610), dr. 
Virg. Billson, 28 dolerius - V. Ročienė 
(198), 25 dolerius - A. ir S. Obeliūnai 
(825), po 20 dolerių - Melbourne 
"DainosSambūris" (70), J. ir H. Pietai 
(22), J. Vingrienė (420), I. O’Dwyer 
(120), G. ir A. Karazijos (165), Z. ir 
E. Mackevičiai (50), G. ir D. 
Žemkalniai (165), R. ir D. Ragauskai
(120) , V. Stagis (1160), K. Šimkūnas 
(140), J. ir A. Lekniai (35), J. ir M. 
Antanaičiai (205), A. ir B. Staugaičiai 
(310), E. Šeikienė (75), J. ir S. 
Meiliūnai (1022), J. Mikštas (203), V. 
ir G. Ališauskai (710), 15 dolerių - K. 
ir L. Bartaškai (95), po 10 dolerių - J. 
ir O. Bartiškai (113), M. Medeišienė 
(45), A. Bajoras (76), J. ir B. Makuliai
(121) , V. ir A. Baltrukoniai (195), V. 
Žiogas (47), B. ir E. Smalioriai, A. ir 
V. Bladzevičiai (100), P. Lazutka 
(100), V. Lazauskas (102), K. ir D. 
Lynikai (185), V. ir J. Rekešiai (150), 
R. ir E. Šemetai (240), A. ir J. Šimkai 
(55), P. Morkūnas (190), V. ir D. 
Dainiai (15), B. Prašmutaitė (135), H. 
Statkuvienė (135), E. ir Mi Šidlauskai 
(40), J. Grigaitienė (130), R. ir J. 
Dagiai (39), J. Krikščiūnas (167), J. 
Kvietelaitis (78), J. ir M. Venckai 
(49), V. ir 0. Šalkūnai (160), F. 
Sodaitis (243), J. ir Z. Pranckūnai 
(382), 0. Aleknienė (734), po 5 
dolerius - V. ir V. Kasperavičiai (15), 
A. ir R. Čelnai (121), V. Sivickas, A. 
ir G. Ramanauskai (F.H.- 139), E. 
Markonienė (137), J. Paragienė (252).

Sveikiname naujus tūkstantininkus 
Joną ir Sofiją Meiliūnus. Jie pirmą 25 
dolerių auką įmokėjo 1973 metų 
gruodžio 8 dieną vietoj Kalėdinių 
sveikinimų. Niekuomet nepamiršdami 
Fondo, savo nuolatinėmis aukomis 
pasiekė tokią didelę sumą. Nuoširdus 
ačiū visiems už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

/» VIETOJE GĖLIŲ L»

pagerbdami
JULIJĄ IVINSKIENĘ £

25 dolerius aukojame "Mūsų Pastogei".

Jadvyga ir Viktoras Venclovai, Ashfieid

VIETOJE GĖLIŲ 
pagerbdami &

A. A.
EDVARDĄ SLONSKI &

20 dolerių "Mūsų Pastogei" aukojo

Monika ir Juozas Griškaičiai A
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- LIETUVIŲ DIENOS -
ATI DARYMAS

Beveik du metus truko kruopštus ir 
sudėtingas pasiruošimo darbas Lietu
vių Dienoms. Jau kelios dienos prieš 
šventes į Adelaidės lietuviškas pasto
ges ir šalia jų sugužėjo šimtai matytų 
ir nematytų svetelių iš tolimų ir 
tolimiausių pasviečiu - nuo Brisbanės 
ir Pertho, Melbourne ir Sydnejaus, 
Canberros, iš Lietuvos, Amerikos ir 
dar dievaižin iš kur. Visi buvo 
pasiruošę įsijungti į visus lietuviškuo
sius renginius. Atėjo ir seniai lauktoji 
Lietuvių Dienų atidarymo valanda.

Kaip tinka krikščioniškos tautos 
vaikams, rimtą darbą pradedam mal
da. Gerokai prieš dešimtą valandą į 
Adelaidės katalikų katedrą pradėjo 
plūsti būriai, šventiškai nusitekusių, 
šypsančiais veidais tautiečių. Netru
kus tiesiog sklidinai užsipildė visos 
trys katedros navos. Iškilmingas šv.

Lietuvių Dienų atidarymo eisenoje žengia jaunoji lietuviška ateitis.
Mišias atnašavo Adelaidės lietuvių visi buvo nepaprastai maloniai nuste- 
kapelionas kunigas J. Petraitis MIC. trinti prieš akis atsivėrusio vaizdo -
Koncelebravo: kunigas dr. P. Dauk
nys, kunigas J. Petrauskas ir kunigas 
dr. A. Savickis. Tokios dienos proga, 
lietuviams skirtą pamokslą pasakė

kiek akys užmato, išilgai visos gatvės, 
vėjo plaikstomos puikavosi mūsų 
trispalvės! Kas antra, Australijos 
vėliava keitėsi Lietuvos trispalve!

> Atidarymo eisena centrinėje Adelaidės gatvėje.

AUSTRALJOS

Adelaidės arkivyskupas L. A. Faulk
ner. Iškilmingų mišių metu, giedojo 
jungtinis šv. Kazimiero parapijos ir 
Adelaidės lietuvių choras "Lituania", 
vadovaujamas N. Masiulytės - Staple
ton. Solo giedojo G. Vasiliauskienė.

Po pamaldų apie du tūkstančiai 
lietuvių pasipylė gatvėn ir, išsirikiavę 
didžiule kolona, nužygiavo miesto 
Rotušės link, kur turėjo įvykti 
oficialus Lietuvių Dienų atidarymas. 
Ramovėnų tvarkoma eisena pajudėjo 
centrinėmis miesto gatvėmis. Viktori
jos aikšte. Priekyje žygiavo vėliavi
ninkai, už jų toli nusitęsusios dalyvių 
gretos. Skersgatviuose policijos pa
reigūnai akylai saugojo, kad eisenai 
nebūtų sutrukdyta. Šios eisenos 
pradžia jau prie Rotušės - pabaiga dar 
prie Katedros. Eisenai priartėjus prie 
miesto centrinės King William gatvės,

Jaunieji Lietuvių Dienų vėliavnešiai.

Tokio dalyko nebuvome matę nei per 
vienas Lietuvių Dienas šiame krašte.

Gatvė prie įėjimo į miesto Rotušę 
momentui užsitvenkė. Nenutrūkstanti 
žmonių srovė palengva plaukė į vidų. 
Netrukus salė ir balkonas sausakimšai 
prisipildė dalyviais. į sceną įėjp 
Adelaidės jungtinis lietuvių choras ir 
sugiedojo "Advance Australia Fair".

Susirinkusius pasveikino XV Aus
tralijos Lietuvių Dienų komiteto 
pirmininkė Janina Vabolienė, Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. Vytautas Bieliauskas.

į sceną pakilo Pietų Australijos 
premjeras H on. J. C. Bannon MP ir 
pasveikino į Lietuvių Dienas susirin
kusius lietuvius iš visos Australijos ir 
kitų pasaulio šalių tardamas gražiai 
lietuviškai "Labas Lietuva". Jis palin
kėjo visiems prasmingai praleisti šį 
svarbų susibūrimą ir paskelbė, kad šia 
trumpa įžanga laiko Lietuvių Dienas 
atidarytomis. Premjero žodžiai buvo 
sutikti gausiais aplodismentais.

Adelaidės jungtinis lietuvių choras 
atliko kompozitoriaus B. Budriūno 
kantatą "Per pasaulį keliauja žmo
gus", pagal B. Brazdžionio žodžius. 
Solistai: Gražina Zigaitytė - Burba ir 
Petras Račkauskas. Deklamavo Siety
nas Kubilius. Dirigavo Genovaitė 
Vasiliauskienė, akompanavo pianistė 

Nemira Masiulytė - Staple ton.
Kantata buvo atlikta taip, kad 

beklausant, salėje tikriausiai, nebuvo 
nei vieno, kuriam gerklės pasigėrėjimo 
graudulys nespaudė. Choras parodė, 
kad tikrai yra pajėgus atlikti ir gana 
sudėtingus muzikinius kūrinius.

Programai pasibaigus, choras kartu 
su visais salėje pagiedojo Tautos 
Himną, kuris tą dieną skambėjo itin 
pakiliai ir didingai. Su tokiu pačiu 
dvasiniu pakilimu praėjo ir visos 
Lietuvių Dienos.

N.K.

1 TRUMPAI
| IŠ VISUR
F Lech Valensos skatinama, Soiida- 
įj rūmo unijos vadovybė Lenkijoje nuta- 
§ rė priimti komunistų partijos centri
nį nio komiteto pastatytas sąlygas tam, 
§ kad būtų pradėtos derybos dėl 
§ Soiidarumo unijos legalizavimo Len- 
§ kijoje.
§ *

Smarkus žemės drebėjimas sukrėtė 
Tadžikijos respubliką Sovietų Sąjun- 
gos pietuose. Žeme užversti keli 
kaimai, žuvusių skaičius siekia apie 

Į 1.400.
I *
§ Sausio 23 dieną plaučių uždegimo 
§ pasėkoje, mirė 84 metų amžiaus 
§ dailininkas siurrealistas Salvatore 
§ Dau.
§ *
| Sausio 22 dieną, kalbėdamas Ma- 
* skvos komunistų partijos konferenci- 
| joje, M. Gorbačiovas pabrėžė, kad 
įį Sovietų Sąjungoje nebus leidžiamos 
{į kitos partijos. Ir toiiau pasiliks vienos 
§ politinės partijos sistema. Kritikuoda-
§ mas apatiją bei priešinimąsi persi- 
§ tvarkymui, Gorbačiovas visgi pasisakė 
§ prieš partijos pareigūnų "valymo" 
§ reikalingumą.
§ *
| Sovietų disidentas akademikas An- 

driejus Sacharovas pasisakė prieš 
planuojamą žmogaus teisių konferen- 
ciją Maskvoje. Jo nuomone nėra 

§ tikslinga tokią konferenciją šaukti 
§ krašte, kuris vėi pradėjo represinius 
§ veiksmus žmonių atžvilgiu. A. Sacha- 
§ rovas paminėjo 12 disidentų suėmimą 
§ Armėnijoje, įvykdytą su Gorbačiovo 
? žinia.

Į Afganistano sostinė Kabulas blo- 
| kuojamas sukilėlių mujahadeen. So- 

vietai priversti maistą į šį miestą 
įį pristatyti lėktuvais.
i * 
§ Naujas Jugoslavijos ministras pir- 
§ mininkas, 64 metų amžiaus kroatas 
§ Ante Markovič, yra laikomas reformų 
$ šalininku.

♦
| Ištiktas nedidelio insulto (kraujo 
^išsiliejimas į smegenis) priepuolio, 
jj serga Pietų Afrikos prezidentas 
§ Botha. Jo pareigas laikinai perėmė 
§ Chris Heunis.
§ *

Thai vyriausybė visiškai uždraudė 
miškų kirtimą valstybėje. 1950 metais 

§ 66 procentai šalies buvo apaugę 
§ tropiniais miškais, kai šiuo metu šis 
§ skaičius sumažėjo tik iki 19 procentų. 
§ Dėl miško dangos sumažėjimo, perei- 
§ tais metais kraštas smarkiai kentėjo 
§ nuo potvynių, po nuslinkusiomis 
§ žemėmis palaidoti ištisi kaimai.
§ *
| Zaire valstybei pagaliau pavyko iš 

savo šalies atgal į Saudi Arabiją 
ištremti nelegaliai atvykusį Idi Amin.

§ Sovietų Sąjungoje vis labiau ple- 
§ čiasi tautinis respublikų atgimimas. 
§ Paskutiniuoju metu pradėjo nerimauti 
§ ir Moldavija, esanti netoli Rumunijos 
§ sienos su 4 milijonais gyventojų. Jie 
§ skaito save rumuniška tauta ir 
| prisideda prie kitų antirusiškų ir 
| antikomunistiškų respublikų Sovietų 
? Sąjungoje. Sovietų laikraštis "Kras- 
| naja Zvezda". kritikuodamas moldavų 
įj reikalavimus savo tautai, išvedžioja, 
įį kad tarp moldavų yra ryšys su 
$ armėnais ir pabaltiečiais nacionalis- 
§ tais, siekiančiais sukurti antikomunis- 
§ tinį bloką ir sugriauti pačią Sovietų 
§ Sąjungą.K
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SPORTAS
III PASAULIO LIETUVIU SPORTO 

ŽAIDYNES ADELAIDĖJE
Jaunių grupėje dėl 1-mos ir 2-os 

vietų susitiko Čikagos "Neris" ir 
Niujorko "A.K.". Šiame susitikime 
aiškiai matėsi geresnis krepšininkų iš 
Čikagos žaidimas, jiems teko ir 
persvara, gana nesunkiai leidusi 
laimėti žaidynių jaunių aukso medalį, 
nugalint Niujorką rezultatu 53:37. 
Taškus Čikagos "Neries" komandai 
pelnė: Modestas 19, Šmulkštys 16, 
Nausėdas 8, Puodžiukynas 6, Sasnaus
kas 4. Taip pat komandoje žaidė R. 
Vebeliūnas, D. Stankūnas ir A. 
Veitas.

Moterų varžybose dėl pirmųjų 
vietų susitiko Šiaurės Amerikos 
rinktinė su Adelaidės "Vyčio" mergi
nomis. Rungtynės buvo gana įtemptos 
ir įdomios, nors amerikietės merginos 
visame žaidime buvo veržlesnės, 
ypatingai gerai žaidė H. Kruger, 
kurios prasiveržimus adelaidiškės ne 
visada galėjo sulaikyti. ŠALFASS 
taškus pelnė: H. Kruger 14, D. Boliam 
10, R. Kulbytė 9, L. Gražulytė 4, M. 
Zupkutė3, Z. Tomkutė 2, D. Tomkutė 
1, taip pat žaidė R. Malinauskaitė, A. 
Koklytė, Z. Varnelytė ir A. Švarcaitė. 
Adelaidės merginos: R. Grigonytė ir 
V. Ports po 8, R. Rupinskaitė ir T. 
Lockhardt po 6, D. Ignatavičienė 2, 
A. Snarskytė 1, taip pat žaidė I. 
Sabeckytė, I. Eismontienė, L. Visoc- 
kytė ir L. Jablonskytė.

Paskutiniąsias šių žaidynių krepši
nio rungtynes žaidė Lietuvių rinktinė 
prieš Adelaidės "All - Stars". 
Susitikimo pažiūrėti susirinko kone 
pilna salė, jos buvo filmuojamos ir 
vakare rodomos per kelias televizijos 
stotis, nors ir taip kiekvieną vakarą 
televizijos stotys ir vietiniai laikraš
čiai gana plačiai komentuodavo apie 
sporto varžybas ir Lietuvių Dienas. 
Adelaidės rinktinės komandoje žaidė 
trys amerikonai profesionalai negrai, 
kurie Adelaidės komandos sudėtyje 
žaidžia australų profesionalų susiti
kimuose. Adelaidės "žvaigždžių" 
rinktinė buvo labai stipri ir daugumas 
žiūrovų manė, kad jie gana lengvai 
laimės prieš mūsų vyrus, kurie po tiek 
rungtynių buvo pavargę ir, svarbiau
siai, būdami net iš trijų kontinentų 
susirinkę, net neturėjo progos tarpu
savyje susižaisti. Lietuvių komandoje 
treneriais buvo K. Dirvenis iš Čikagos 
ir A. Talanskas iš Adelaidės, į 
komandą buvo atrinkta 15 žaidėjų.

Žaidimas jau nuo pačių pirmųjų 
minučių įtemptas. Didysis negras 
įmeta pirmuosius taškus, mūsų vyrai 
nepasiduoda ir taškų skirtumas pra
džioje nėra didelis. įdomiausia kova 
vyksta tarp abiejų komandų centro 
puolėjų, tai mūsų A. Šimkus ir didysis 
negras. Abu fiziškai labai stiprūs, 
dažnai tą jėgą tarpusavyje ir panau
dodavo. Pirmasis puslaikis baigiasi 
Adelaidės "žvaigždžių" naudai rezul
tatu 30:26. Antrąjame puslaikyje 
lietuviai taškų skirtumą tuoj pat 
išlygina ir žaidimas "taškas už tašką" 

•» tęsiasi visą antrąjį kėlinį. Visa 
nelaimė, kad susitikimo pabaigoje A. 
Šimkus gauna penktą baudą ir tenka 
apleisti žaidimo aikštelę. Mūsų vyrai 
nepasimeta ir antrojo kėlinio laikas

•*; pasibaigia lygiomis - 72:72! Mano 
manymu, šias draugiškas rungtynes 
taip ir reikėjo pabaigti, tačiau mūsų 
treneris norėjo žaisti toliau ir po 
penkių pratęsimo minučių, žaidžiant 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1989.1.30 pusi

jau be A. Šimkaus, rungtynės buvo 
pralaimėtos 81:79. Lietuviams taškus 
pelnė: G. Markevičius 17, A. Šimkus 
15, E. Bublys 12, R. Karpis 11, L. 
Kvedaravičius 9, A. Jakubauskas 5, 
Baris 4, Gražulis, Stanwix ir Stukas po 
2, "Žvaigždžių" komandai daugiau
siai taškų, net 24, pelnė centro 
puolėjas negras Sexton.

TI NKLI NIS

Tinklinio varžybose pirmąsias vyrų 
rungtynes žaidė Kalifornijos "Banga" 
nugalėdama Australijos I-ją komandą 
rezultatu 3:1, Čikaga laimėjo prieš 
Niujorko moteris rezultatu 3:0. Kali
fornijos "Bangos" moterys nugalėjo 
Australiją rezultatu 3:0 ir Bostonas su 
Kalifornijos vyrais sužaidė lygiomis 
po 2.

Gruodžio 28 dieną Bostono vyrai 
nugalėjo Australijos II-ją komandą 
3:0, Kalifornijos vyrai laimėjo prieš 
Čikagą rezultatu 3:0, o Bostono vyrai 
nugalėjo Australijos I-ją komandą 
3:0, Kalifornijos moterys nugalėjo 
Niujorką 3:1, o Čikagos moterys 
nugalėjo Australiją rezultatu 3:0.

Gruodžio 29 dieną Australijos I—ji 
komanda nugalėjo Australijos II-ją 
rezultatu 3:0. Niujorko moterys 
nugalėjo Australiją 3:0, Kalifornijos 
moterys - Čikagą 2:1 ir Bostonas - 
Australijos vyrus 3:1.

Gruodžio 30 dieną Čikagos vyreli 
nugalėjo Australijos I-ją komandą 
rezultatu 3:0. Finalinėse ryngtyse 
Čikagos moterys nugalėjo Kalifornijos 
"Bangą" rezultatu 3:1, o vyrų 
finalinis susitikimas baigėsi Čikagos 
pergale prieš Kalifornijos "Bangą" 
rezultatu 3:1, Bostono vyrams teko 
trečioji vieta.

Po varžybų buvo sudarytos vyrų ir 
moterų tinklinio rinktinės, į kurių 
sudėtį įėjo, vyrai: T. Ravenis, J. 
Mansett ir J. Eagle iš Kalifornijos, V. 
Veitas, P. Stuopis ir T. Kiliulis visi iš 
Bostono, R. Žiupsnys ir A. Stankaitis 
iš Čikagos, A. Zduoba, R. Daniškevi- 
čius ir R. Vitkūnas iš Australijos. 
Treneris Z. žiupsnys iš Čikagos. 
Moterų rinktinė: N. Jankauskaitė ir 
A. Ronme iš Niujorko, A. Barkauskie
nė, D. Kalvaitytė, L. Gražulytė ir Z. 
Kuiiešiūtė iš Čikagos, H.Krugeraitė, 
D. ir Z. Tomkutės ir A. Švarcaitė iš 
Kalifornijos. Treneris G. Vebeliūnas.

Tinklinio medalių įteikimo metu, 
minutės susikaupimo tyla buvo pa
gerbtas Bostono tinklinio komandos 
žaidėjas Petras Čepas, kuris prieš 
išvykstant į Australiją, žuvo eismo 
nelaimėje. Jo tėvams buvo įteiktas 
šventės žaidynių atminimo medalis, 
kurį jiems perduos Bostono komandos 
vadovas.

Draugiškose rungtynėse su Adelai
dės tinklinio "Žvaigždžių" komando
mis, mūsų moterys pralaimėjo rezul
tatu 3:0, o vyrai 3:1.

PL A U KI MAS

Esant labai gražiam orui, plaukimo 
varžybos buvo labai gražios ir 
įdomios. Lietuvos plaukikų sąstate 
dalyvavo Seouio olimpiados sidabro 
medalio laimėtojas R. Mažuolis, kuris 
taip pat yra ir Europos jaunių 
čempionas. Jam kaip ir kitai Lietuvos 
čempionei A. Tučiūtei pasipriešinimo 
nebuvo ir abu jie parodė labai aukštą

Sportininkai iš Lietuvos III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių atidarymo 
parado metu.

plaukimo lygį. Plaukimo rezultatai: 50 
metrų nuotolyje, mergaitės krūtine - 
T. Mikuižytė iš Adelaidės, D. Šliterytė 
iš Sydnejaus ir A. Venclovaitė iš 
Sydnejaus, berniukai - B. Katauskas iš 
Canberros, M. Venclovas iš Sydnejaus 
ir A. Kovalskis iš Canberros. Moterys 
- A. Tučiūtė iš Lietuvos (39.30), D. 
Užubalytė iš Adelaidės (45.32) ir R. 
Daukutė (46.8). Vyrai - P. Čelna iš 
Melbourne, R. Radon iš Melbourne ir
A. Daukus iš Canberros.

50 metrų plaukimas nugara. Mer
gaitės - T. Mikužytė iš Adelaidės, D. 
Šliterytė iš Sydnejaus ir R. Venclo
vaitė iš Sydnejaus, berniukai - A. 
Kovalskis iš Canberros, M. Venclovas 
iš Sydnejaus, D. Visockis iš Adelaidės, 
moterys - R. Užubalytė ir D. 
Užubalytė iš Adelaidės, vyrai - K. 
Kazokas iš Niujorko, A. Daukus iš 
Canberros, R. Radvenis iš Los 
Angeles.

50 metrų plaukime "Peteliške" 
mergaitės - T. Mikužytė iš Adelaidės, 
D. Šliterytė iš Sydnejaus, berniukų -
B. Katauskas iš Canberros, A. 
Kovalskis iš Canberros ir V. Šliteris iš 
Sydnejaus, moterys - A. Tučiūtė iš 
Lietuvos (31.9), R. Užubalytė iš 
Adelaidės (37.56), D. Užubalytė iš 
Adelaidės, vyrai - R. Mažuolis iš 
Lietuvos (28.69), A. Daukus iš 
Canberros (32.96) ir P. čelna iš 
Melbourne.

50 metrų laisvu stiliumi mergaitės - 
T. Mikužytė iš Adelaidės, R. Venclo
vaitė ir D. Šliterytė abi iš Sydnejaus, 
berniukai - M. Venclovas iš Sydne
jaus, B. Katauskas ir ir A. Kovalskis 
abu iš Canberros, moterys - A. 
Tučiūtė iš Lietuvos (29.75), R. 
Užubaiytė iš Adelaidės (33.33) ir D. 
Užubalytė, vyrai - R. Mažuolis iš 
Lietuvos (24.85), K. Kazokas iš 
Niujorko (27.29) ir A. Daukus iš 
Canberros (27.8).

100 metrų nuotolyje laisvu stiliumi 
moterys - T. Mikužytė iš Adelaidės, 
R. Užubalytė iš Adleidės ir M. Kazlas 
iš Niujorko, vyrai - K. Kazokas iš 

mirus, jos vyrą Leoną, dukteris Kristiną ir Jūratę skausmo valandoje 
giliai užjaučiame. Lietuvių Sodybos gyventojos

Engaainėje, N.S.W.
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Niujorko, A. Daukus iš Canberros ir T. 
Radvenis iš Los Angeles.

Kombinuotą 200 metrų plaukimą 
moterų grupėje laimėjo - T. Mikužytė, 
R. Užubalytė ir D. Užubalytė visos iš 
Adelaidės, M. Kazlas iš Niujorko, 
vyrai - K. Kazokas iš Niujorko, A. 
Daukus iš Canberros ir T. Radvenis iš 
Los Angeles.

Kombinuoto 200 metrų plaukimo 
(50x4) moterų komandines rungtynes 
"Svečiai - Adelaidė" laimėjo svečiai - 
R. Daukutė, R. Venclovaitė, D. 
Šliterytė ir A. Tučiūtė prieš D. ir R. 
Užubalytes, K. Mikalainytę ir T. 
Mikužytę rezultatu 2:37:57 ir 
2:49:07.

Visas plaukimo rungtynes labai 
gražiai pravedė V. Užubalis, S. 
Visockis ir Lietuvos sportininkų 
vadovas A. Poviliūnas.

TENISAS

Vyrų teniso grupėje laimėtoju tapo 
V. Čikotas iš Vašingtono, antrąją 
vietą laimėjo St. Solis iš Detroito ir 
trečiąją J. Čikotas iš Vašingtono. 
Moterų grupėje nugalėtoja tapo 
buvusi pietų Australijos ir mūsų 
lietuvių čempionė N. Leiputė, di
džiausia priešininke turėjusi Lietuvos 
čempionę J. Mackevičiūtę, kuri nie
kaip negalėjo atsilaikyti prieš mūsų 
čempionės žaidimą. Trečioji vieta 
atiteko V. Vebeliūnienei iš Niujorko. 
Žaidžiant dvejetu nugalėtojomis tapo 
N. Leiputė ir J. Mackevičiūtė, antroje 
vietoje paliekant V. Vebeliūnienę ir 
Vebeliūnaitę, o trečiąją L. Brazdžio
nienei ir D. Brazdžionytei. Mišriųjų 
dvejetų rungtyje laimėjo S. Solys ir J. 
Mackevičiūtė nugalėję J. Čikotą ir N. 
Leiputę.

Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
atidarymo aprašyme buvo praleista, 
kad atidarymo parado metu dalyvavo 
ir Canberros sporto klubas "Vilkas". 
Minėtus sportininkus atsiprašome.

Antanas Laukaitis
Tęsinys sekančiame numeryje.
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. A. 

EDVARDAS OLUBAS

Skaudi žinia? ištiko Hobart o lietu
vius jau pačią pirmąją šių Naujųjų 
metų dieną: mirė Edvardas Olubas, 
šviesus ir garbingas bendruomenės 
narys.

"Kas gi yra nustoti gyventi? Ar 
ne išlaisvinti sielą nuo nuolatinių 
rūpesčių, kad ji pakiltų ir nekliudoma 
atrastų Dievą."

Tačiau sunkia širdimi sutinkame 
mirtį, kai ji ateina nelaukta ir 
netikėta, išplėšdama mielą draugą. 
Tada dažnai klausiame, kodėl dabar, 
kodėl jį, kodėl tas žmogus nepagyveno 
dar truputį ilgiau?

Ne kasdieniškas velionio gyvenimo 
kelias padarė Edvardą gal kiek 
skirtingu nuo daugelio kitų, padarė jį 
filosofu, mąstytoju. Jis turėjo savas 
pažiūras į gyvenimą, jo vertybes, ir 
niekada nebijojo pareikšti savo nuo
monę, ją apginti. Savo patirtį ir žinias, 
kuriomis mielai dalinosi su savo 
draugais, jis įsigijo nueidamas įdomų 
ir sudėtingą gyvenimo kelią.

Gimė Edavardas Olubas 1925 me
tais spalio 15 dieną Lietuvoje.

NETEKO ME
ELEONOROS

Iškilmingai atšventėme Australijos 
Lietuvių Dienas Adelaidėje. Kaip 
anksčiau, taip ir šį kartą, Dainų 
šventė nepašykštėjo, dainą mėgstan
čiai visuomenei, gražiausių ir skam
biausių lietuviškų dainų. Atskirų 
chorų pasirodyme Melbouno "Dainos 
Sambūris" jautriai atliko ištraukas iš 
Kanados kompozitoriaus A. Stankevi
čiaus kantatos " Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuva", kurios giliai sujaudino, 
kaip klausytojus taip ir pačius 
dainininkus. Krikšto Giesmė, Kristaus 
ištarti žodžiai ir Prisikėlimo Himnas 
išryškino Dangaus garsų harmoniją ir, 
rodos, nėra gražesnės maldos per 
kurią būtų galima geriau išreikšti 
žmogaus gyvenimo kelią ir pasiruoši
mą amžinam gyvenimui.

Su giliausiu įsijautimu Eleonora 
Balčiūnienė, savo stipriu, sodriu ir 
malonaus tembro baisu, kaip ir visada, 
gražiai lygino visų sopranų vedamą 
melodiją.

Gaila, bet tai buvo paskutinis 
Eleonoros koncertas, kuris dar ilgai 
skambės mūsų atmintyje.

Grįžus namo, Eleonora Balčiūnienė 
sausio mėnesio 4 dieną, užmigo giliu 
miegu ir vyro Juozo Balčiūno nuvežta 
į ligoninę, sausio 8 dienos vakare 
baigė šio žemiško gyvenimo kelionę 
išeidama ten iš kur jau niekas 
nebegrįžta.

Giliame liūdesyje liko jos vyras 
Juozas, mylima sesutė Vida Vilniuje ir 
visa Melbourne lietuvių bendruomenė. 
Netekome brangios Eleonoros, kuri 
savo plačia visuomenine veikla, savo 
nuoširdumu ir draugiškumu buvo 
visiems gerai žinoma.

Pilna Tobin Brothers koplyčia, 
kurioje kunigas J. Petrauskas jautriai 
pravedė rožančiaus skaitymą, rodė, 
kad Eleonora buvo ne tik plačiai 
žinoma Melbourne Lietuvių Bendruo
menėje, bet turėjo daug artimų 
draugų ir prietelių, kurie, su ašaromis 
akyse, atėjo pasakyti Eleonorai pa
skutinį "Su Dievu". Gražiai unifor
muoti "Dainos Sambūrio" nariai, 
išsirikiavę užpakalyje karsto, nuošir
džiai apgailestavo praradę vieną iš 
pirmųjų "Sambūryje" dainavusių drau
gių.

Melbourne Apylinkės pirmininkas 
Kęstutis Lynikas, visų Melboumo 
tautiečių vardu, nuoširdžiai padėkojo 
velionei už Jos pasišventimą ir darbą 

Mažame Vievio miestelyje gavo 
pradžios mokslą: išmoko skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, ir tie mokslo 
principai vėliau lydėjo Edvardą jo 
profesiniame gyvenimo keiyje. Tėvas 
buvo geležinkelietis, dažnai teko 
keisti gyvenamą vietą, todėl gimnazi
joje jis mokėsi jau Kybartuose. Čia 
neteko tėvo, kuris mirė pakirstas 
vėžio ligos. Kybartuose jį su motina 
pasivijo karo audra ir ugnys. Besi
traukdami vokiečių kareiviai, nutvėrė 
jaunuolį kasti apkasus ir tempė kartu 
per sunaikintų miestų griuvėsius nuo 
Baltijos jūros iki Karpatų kalnų ir vėl 
atgal. Lydimas patrankų dundėjimo, 
girdėdamas kulkų švilpimą, per snie
gą, purvą, šlapdribą ir šaltį, pagaliau 
atsidūrė Vakarų Vokietijoje. Taip, 
karui baigiantis, tapo vienu iš 
tūkstančių "DP" pabėgėlių stovyklo
je. Dar po metų kitų, įsigijęs brandos 
atestatą, emigravo į Australiją ir buvo 
paskirtas Tasmanijon skinti obuolių.

Naujas kraštas atrodė tada gražus 
ir draugiškas. Susipažino su gražia

BALClUNIEN ES

įvairiuose tautiniuose renginiuose ir 
reikaluose. "Dainos Sambūrio" sekre
torė Bronė Staugaitienė vaizdžiai 
papasakojo apie Eleonoros meilę 
lietuviškai dainai ir Jos įnašą "Sambū
rio" gyvenime.

Emilija Šeikienė, Melboumo Lietu
vių Moterų Socialinės Globos Draugi
jos vardu, graudžiai atsisveikino su 
ilgamete draugijos nare. Melboumo 
Lietuvių klubo pirmininkas P. Statkus 
pabrėžė, kad už ilgametį darbą ir 
nuopelnus Eleonora buvo apdovanota 
Garbės Nario titulu. Kazimieras 
Mieldažys, parapijos choro vardu 
atsisveikino ir padėkojo už giedojimą 
bažnyčioje per pamaldas ir kitomis 
progomis. Leonas Baltrūnas, draugų ir 
pažįstamų vardu, užtikrino, kad 
angelų choras danguje pasišaukė 
Eleonorą ir mes susikaupę visada ją 
girdėsime dainuojant ir giedant kartu 
su angelais.

Šv. Jono bažnyčioje kunigas J. 
Petrauskas atnašavo gedulingas mi
šias, kurių metu prašė Aukščiausiojo 
palaimos Eleonorai. N uoširdžiai 
skambančios liūdnos giesmės giliai 
įsiliejo į susirinkusių jausmus.

Springvale kapinėse, tarp mirusių 
draugų, amžinam poilsiui atsigulė 
mūsų Eleonora. Jos garbei skausmin
gai sugiedota "Marija, Marija..."

Išimčių nėra. Anksčiau ar vėliau 
kiekvienas turėsime iškeliauti ten kur 
nukeliavo Eleonora, tik gaila ir 
skaudu, kad tokia energinga, nuoširdi 
ir mums visiems taip reikalinga 
asmenybė iškeliavo pirm mūsų.

Amžiną Tau atilsį, Eleonora.
Leonas Baltrūnas 

australiete, vedė ją. Mokslo žinių 
troškulys atvedė jį į Hobarto universi
tetą. Jo žmona Glorija buvo tik ką 
mokslus baigusi jauna mokytoja. Taigi 
kol ji mokytojavo, Edvardas baigė 
Tasmanijos universitetą įsigydamas 
matematikos mokytojo diplomą. Jis 
buvo pirmasis "DP" pasiekęs tokio 
aukšto mokslo ir tapęs gimnazijos 
mokytoju. Šeimoje augo trys dukterys. 
Viskas atrodė gražu, gyvenimas pa
sidarė šviesesnis ir pilnas, kai trenkė 
tragedija. Negailestinga vėžio liga 
nutraukė žmonos gyvenimą pačiame 
jo pavasaryje, dužo Edvardo širdis, 
trys dar visai mažos mergaitės liko 
našlaitėmis.

Tačiau laikas pamažu numaldė 
širdies skausmą ir vienatvės kartybę. 
Sutiko vengrų kilmės emigrantę 
Ireną, vedė ją, iš naujo kūrė 
gyvenimą. Gimė sūnus Petras. Su 
nauja viltimi ir ryžtu šeima augo, 
tvirtėjo ir subrendo. Vaikai užaugo, 
baigė aukštuosius mokslus. Tačiau 
asmeninė laimė vėi praėjo pro šalį, 
bendras, kelias su žmona išsiskyrė. 
Edvardas vis daugiau ir daugiau 
atsidavė mokytojo profesijai. Bedirb
damas su pasišventimu ir energija, jis 
tapo vienu iš žinomiausių matemati
kos mokytoju Tasmanijoje. Jo studen
tai pasiekdavo geriausius rezultatuę. 
Olubas buvo gerbiamas savo kolegų 
mokytojų, tėvų ir pripažįstamas 
mokinių. Per tris dešimtis savo darbo 
metų "Ted Olubas" tapo legendariniu 
matematikos mokytoju, kuris tikėjo, 
kad visi mokiniai gali išmokti, kuris 
tobulybės siekė ir savo pastangomis

Petrauskų šeima nuoširdžiai dėkoja savo draugams, kurie mus 
paguodė mūsų sielvarte raštu, žodžiu ar mintyse.

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
VISI IŠEIS IŠ KAPŲ

Prisikėlimas senovės vertųjų, 
araug su sugrąžinimu į sveikatą daug 

•sergančiųjų, atsiliepiant į tikinčiųjų 
maldas, gal tada kai žmonės turės 
laiko mąstyti ir atsigauti nuo didžiųjų 
priespaudą laiko naikinimų, pradės 
suprasti, kad yra galima prikelti iš 
numirusių ir iš kapų jų gimines ir 
draugus; nes turi išsipildyti Kristaus 
pažadėjimas, kad visi, kurie yra 
kapuose, išgirs žmogaus Sūnaus balsą 
ir išeis. Mes manome, kad yra protinga 
laukti sugrąžinimo atsiskyrusių drau
gų atsiliepiant į tikėjimo maldas; ir 
tokiu būdu tasai didelis darbas gali 
prasidėti ir būti vykdomas. Mums 
atrodo kad tai yra geriausias ir 
tinkamiausias būdas. ' 
mirusieji bus atgaivinti laipsniškai, 
maž-daug tokioje pat tvarkoje kaip 
jie mirė, kuomet jau bus prirengti 
prikeltiesiems namai ir jų giminės 
lauks jų ir priims juos. Taip sugrąžin
tieji bus supažindyti su kalbomis, 
įpročiais ir pasitvarkymais tų, kurie 
tuomet bus jų artimai. Jei būtų 
prisilaikoma, kitokios tvarkos, tai 
pabudintieji būtų visai neapsipažinę 

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 336 Gregory Terrace, Brisbane City 4000.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PD E., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

iškėlė mokyklos reputaciją į pačias 
aukštumas.

Truputis laimės nusišypsojo velio
niui, kai sužinojo, kad jo motina 
Lietuvoje tebėra gyva. Išsirūpino ją 
parsigabenti į Tasmaniją, kur ji padėjo 
jam išauginti jauną šeimą, išgyvenda
ma iki gilios senatvės ir mirė tik prieš 
keletą metų. N auja ir graži draugystė 
su kolege mokytoja Loraine lengvino 
vienatvę, užpildė sielos spragas.

Mirtis visada ateina nekviečiama, 
visada per anksti, nelaiku, ypatingai 
kai gyvenimas palengvėja, kai rūpes
čiai sumažėja, kai knygų lentynos 
pilnos dar neperskaitytų tomų. Taip ir 
Edvardui mirtis pasibeldė nelaukta 
Naujųjų Metų rytą, o rodos, dar tik 
prieš pačias Kalėdas kalbėjomės, 
svajojome apie gyvenimą, tėvynę, 
ateitį.

Ecvaraas sutiko savo gyvenimo 
dienas be reikalavimų, su džiaugsmu 
ir pagarba, be baimės, nes "kas gi yra 
baimė, kad ir mirties, - tai tik piemens 
drebėjimas, kai jis laukia atsistoti 
prieš savo valdovą, kurio ranka pakils 
su palaima ir garbės atpildu". Kuklus 
ir drovus velionis nesimaišydavo per 
dažnai mūsų bendruomenėje, tačiau 
buvo vienas iš tų šviesuolių ir 
ambasadorių, kurie garsino mūsų 
tautą ir paliko garbingą prisiminimą.

Palikome nuliūdę mes, jo draugai, 
šeima, ir nebegirdėsime griausmingo, 
nuoširdaus juoko, jo įdomių pasakoji
mų, ir nebesidžiaugsime ištikima 
draugyste. Tavo kelionė, mielas 
Edvardai, baigta, tad ilsėkis ramybė- 
Je‘ A. Kantvilas

Liuką

su naująją tvarką, ir būtų visai 
svetimi ir negiminingi tai kartai, su 
kurią jie turės išnaujo gyventi. Taip 
tačiau nebus su pranašais ir kitais 
senovės vertaisiais, kurie, išlaikę savo 
ištyrimą, bus prikelti tobulais vyrais; o 
būdami tokiais, jie bus viršesni už 
visus kitus žmones protiniai, doriniai 
ir kūniškai.

Nemanoma kad bus tuojau atsi
liepta į visų maldas sugrąžinti 
atsiskyrusius draugus; nes Viešpats 
turi nustatytą planą jų atsteigimui, su 
kuriuo gal kai kurių maldavimai 
nesutiks. Jo tvarka, kaip aiškiai 
parodyta prikėlime bažnyčios ir 
senovės vertųjų, bus tinkamas laikas 

n_______ _ prikelti tinkamus draugus, kad tinka-
Taip darant mose sąlygose pradėtų naująjį gyve

nimą. Todėl bus reikalaujama kad 
prašantieji padarytų kokį nors prisi- 
dengimą širdies ir gyvenimo ir 
prirengimo patogių aplinkybių, pade
dančių jiems žengti aukštyn šventumo 
vieškeliu. Taip tat sugrąžinimas 
mirusiųjų bus daromas kaip atsily
ginimas už gyvųjų ištikimumą, ir bus 
tolygiai užtikrinimu tinkamų sąlygų 
tiems, kurie bus pabudinti.

■"Mūsų Pastogė" Nr.4 1989.1.30 pusl.7
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MOŠŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

J. Alkevičius N.S.W. $15
K. Vaičiūnas W.A. $ 5
A. P. Šimkus Vic. $ 5
M. Gailiūnas N.S.W. $ 5
M. Rudys Qld. $10
A. Dirginčiūtė N.S.W. $ 5
E. ir Iz. Jonaičiai N.S.W. $ 5
F. Šimkienė W.A. $ 5
A. Papšys N.S.W. $15
K. Bagdonas Qld. $ 5

NAUJI
M. P.’ SKAITYTOJAI

K. Bagdonas Qld. 
R. Cobb N.S.W.

ADELAIDĖJE
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 

- Vasario 16-oji bus minima sekma
dienį, vasario 19 dieną, sekančia 
tvarka:

Vėliavų pakėlimas: Lietuvių na
muose 10.30 valandą, Lietuvių Kata
likų Centre 10.45 valandą.

Pamaldos: Šv. Kazimiero bažnyčio
je 11 valandą. Oraganizacijos daly
vauja su vėliavomis.

Minėjimas: Lietuvių namuose 13.30 
valandą.

Vėliavų nuleidimas: Lietuvių na
muose po minėjimo. Praveda L.K.V.S. 
"Ramovė".

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti šioje šventėje.

A LB Adelaidės Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
Melbourno D.L.K. Vytenio šaulių 

kuopos šauliams:
Dabartiniu metu mūsų kuopoje 

susidariusiai nemaloniai padėčiai ap
tarti, šių metų vasario mėnesio 5 
dieną, 2.30 valandą po pietų Lietuvių 
namuose Errol St. North Melbourne, 
šaukiamas nepaprastas visuotinis šau
lių kuopos narių susirinkimas. Visiems 
D.L.K. Vytenio kuopos šauliams 
dalyvavimas būtinas. Po susirinkimo 
suneštinė kavutė.

Susirinkimo vardu
Garbės šaulė L. Lipkevičienė

m a c i j a
CANBERROJE

Lietuvos Nepriklausomybės diena 
Vasario 16—ji bus minima sekmadienį, 
vasario 19 dieną. Šventė prasidės 
iškilmingomis pamaldomis St. Mary 
bažnyčioje, Braddon 11.30 valandą.

Po pamaldų, 1 valandą po pietų, 
Lietuvių namuose minėjimas. Įdomią 
paskaitą skaitys, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, žurnalistas Tony Wright.

Canberros Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE
Lietuvos Nepriklausomybės šventę 

Vasario 16-ją minėsime sekmadienį, 
vasario 19 dieną.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Joachims bažnyčioje, Lidcom- 
be, 11.30 valandą. Oraganizacijos 
kviečiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

Lietuvių namuose Bankstowne, 2.30 
valandą Įvyks iškilmingas minėjimas. 
Paskaitą skaitys buvęs sąžinės kalinys 
dr. A. Statkevičius. Minėjimo progra
mą atliks jaunimas ir choras "Daina".

Sydnejaus Apylinkės valdyba •

Sydnejaus Tautinių šokių grupė 
"Sūkurys" šaukia metinį susirinkimą, 
kuris įvyks vasario mėn. 5 dieną, 
sekmadienį 5 vai. po pietų, Lietuvių 
namuose.

Bus renkama nauja valdyba ir 
svarstoma ateinančių metų veikla.

Kviečiame susirinkime dalyvauti 
šokėjus, visus besidominčius "Sūku
rio" veikla ir visus norinčius šokti.

"Sūkurio" valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo Ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo Ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis, jaunuolė gali baigti austra
lišką gimnaziją su lietuvių kalbos 
pažymiu. Taip pat kiekvienas mokinys

turi progos giliau susipažinti klasėje 
su lietuvių tautos kultūra ir istorija.

Priimami ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 4 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Strathfield Girls 
High School, Albert Rd., Strathfield, 
9-11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 11 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. ryto ten pat.

Dvyliktų metų studentams mokslas 
prasideda vasario 4 dieną.

Informaciją gausite skambindami 
telefonu 3321471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių Kursų vedėja

LSS "Aušros" Tunto skautai ir 
skautės Sydnejuje dėkoja Kredito 
kooperatyvui "Talka" už dosnią 400 
dolerių auką skautų veiklai paremti.

"Aušros" Tunto Iždas

HOBARTE
Antradienį, vasario 7 dieną į 

Hobartą atvyksta dr. Algirdas Stat
kevičius.

Trečiadienį, vasario mėn. 8 dieną jis 
susitiks su Kalinių Bičiulių Draugijos 

nariais bei rėmėjais Hobarto universi
tete. Ši draugija pakvietė dr. A. 
Statkevičių apsilankyti Hobarte ir 
apmoka jo kelionės išlaidas. A. ir P. 
Taškūnai globos dr. A. Statkevičių jo 
viešėjimo Hobarte dienomis.

Ketvirtadienį, vasario 9 dieną 
numatytas susitikimas su Hobarto 
Apylinkės lietuviais. Moterų komite
tas paruoš užkandžius ir kavutę, 
kainuos 5 doleriai asmeniui, gėrimus 
bus galima nusipirkti vietoje.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
apsilankyti ir susitikti su dr. Algirdu 
Statkevičium, kuris yra daug iškentė
jęs kalėjimuose ir specialiose psi
chiatrinėse ligoninėse, o dabar yra 
Lietuvos Laisvės Lygos narys ir jos 
atstovas užsienyje.

Hobarto Apylinkės valdyba

iwssMtn.il —=irnr=^==in

IEŠKO

Ieškomas Antanas Sidzinauskas 
gimęs 1929 metais, kovo 4 dieną 
Trakų apskrityje, Semeliškių valsčiu
je. Pranešti prašome "Mūsų Pastogės" 
redakcijom

■c

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija kviečia į Melbourno "Dainos Sambūris" maloniai kviečia visus į Užgavėnių

POPIETE
vasario mėnesio 5 dieną, 2 valandą po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne.

įėjimas 5 doleriai. Vaišinsime blynais, pyragais ir kava.
Bus loterija. Programa apie Užgavėnių papročius ir Užgavėnių 

dainos.
Laukiame visų!

S.L.M.S.G. Draugija

BLYNŲ VAKARA
kuris įvyks vasario 7 dieną, antradienį, 7 vai. vakaro. Melbourno 
Lietuvių namuose.
Stalus prašome užsisakyti pas J. Petrašiūnienę, tei. 232 5034 iki 
vasario 5 dienos.

įėjimas visiems 6 dol., vaikams iki 15 metų 4 doL

DAINOS SAMBŪRIS
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