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” NE KENČIANTI, BET KOVOJANTI 
LI ETŲ V A! .. "

Rekolekcijų - Susikaupimo - dienos 
Sydnejųje prasidėjo kovo 17 dieną St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. 
Vyksta jos kiekvienais metais prieš 
Velykas, bet šįkart jos buvo lyg visai 
kitokios, labai lauktos - jas pravedė 
kunigas Alfonsas Svarinskas, vienas 
žymiųjų kovotojų už tautos ir 
bažnyčios laisvę tėvynėje. Dar taip 
neseniai grįžęs iš Sibiro ir tik pereitų 
metų liepos mėnesį paleistas iš 
paskutinio kalėjimo ir ištremtas iš 
Sovietų Sąjungos, kaip "valstybei 
labai pavojingas asmuo..." 0 sovietų 
kalėjimuose ir tremtyje kunigas pra
leido visą trečdalį savo gyvenimo. 
Pats apie save mažai tepasakoja, tad 
tebūnie man leista nors trumpai 
papasakoti apie jo asmenį, įvairiuose 
šaltiniuose surankiotomis žiniomis.

Šešiasdešimt ketverių metų am
žiaus (1925.1.21.), ukmergiškis aukš
taitis. 1943 metais įstojo į Kauno 
kunigų seminariją, bet nespėjus jos 
baigti, 1946 metais buvo suimtas, 
apkaltinus bendradarbiavimu su parti
zanais ir nuteistas koncentracijos 
stovykla dešimčiai metų. 1954 metų 
spalio mėnesio 3 dieną Abezo stovyk
loje kunigo, vyskupo - kalinio Pr. 
Ramanausko buvo įšventintas kunigu. 
1956 metais grįžo į Lietuvą, bet 
ilgesnį laiką valdžios buvo neregis
truojamas, paskirtas į Kulautuvą 
vikaru. Dėl įtakos jaunimui, 1958 
metais perkeltas vikaru į Betygalą, 
kur po poros mėnesių buvo suimtas, 
apkaltintas antitarybine veikla ir vėl 

.nuteistas 6 metams stovyklos. 1964 
metais grįžus į Lietuvą, dirbo Mirosla
vo ir Igliaukos parapijose. Už iškil
mingą, iš kalėjimo grįžusių, kunigų 
sutikimą, 1976 metais perkeltas į 
Viduklės parapiją. Priklausydamas 
Helsinkio grupei ir katalikų komitetui 
Tikinčiųjų teisėms ginti, savo drąsa ir 
užsidegimu kėlė į aikštę katalikams 
komunistų daromas skriaudas, visoje 
Lietuvoje garsėjo savo pamokslais ir 
buvo laikomas ypatingu rezistentu. 
1982 metais sausio mėnesio 26 dieną 
vėl suimtas ir už "antitarybinę 
agitaciją ir propagandą" nuteistas 
septyneriems metams laisvės atėmimo 
ir papildomai trim metams tremties. Jį 
suėmus, virš 37.000 tikinčiųjų, iš 73 
parapijų, rašė valdžiai prašydami 
paleisti kunigą. Dėl jo paleidimo 
valdžiai rašė 104 Telšių vyskupijos 
kunigai. Net 9 asmenys siūlėsi eiti į 
kalėjimą įkaitais vietoje kunigo Sva
rinsko! ***

Anksčiau neteko sutikti šio žymaus 
kovotojo už laisvę ir religiją, nors 
Australijoje kunigas buvo jau nuo 
vasario 10 dienos, pravesdamas reko
lekcijas, prieš atvykdamas į Sydnejų, 
susitikdamas su tautiečiais Melbour
ne, Adelaidėje, Perthe , Hobarte. 
Kovo 17 dieną, penktadienį buvo 
pirmoji rekolekcijų diena. Žmonių ne 
tiek daug - darbadienis gal kaltas. 
Svečias dirba išsijuosęs klausykloje ir 

pirmą kartą jį išvydau tik apie 18.30 
valandą pirmosios konferencijos metu, 
ir vėliau - sakantį pamokslą. Skardus, 
sodrus, su nežymia aukštaitiška tarme 
balsas... Neužilgo mes esame to balso 
ir girdimų žodžių rište pririšti prie 
juos tariančiojo, gaudome kiekvieną 
kunigo žodį:

"Jei nori dangaus, turi nebijoti 
aukos..."

"Galima sukurti pasaulį be Dievo, 
bet jis bus prieš žmogų!.."

"Nekeršyti... bet kuo daugiau 
mylėti!.. 0 Dievas atsakys kiekvie
nam pagal jo darbus!.."

"Kiekvieno lietuvio nuodėmė neša 
dėmę lietuvių tautai!.."

"Reikia eiti Lietuvos kryptim. 
Dievo kryptim!.."

Kaip sraunus upelis liejasi Pamoks
lininko žodžiai, vis pailiustruojami 
pavyzdžiais iš jo paties matytų, 
išgyventų įvykių kalėjimuose, trem
tyje - dirbant kunigo, lietuvio 
patrioto darbą pogrindyje...

Šeštadienį jau daug gausesnis būrys 
klausosi rekolekcijų pamokslų. 0 jie 
paimti iš kiekvieno mūsų gyvenimo - 
taip artimi, taip savi ir drauge kitokie
- jis kalba į mus lyg mes vis dar 
būtume Tėvynėje... Ir nepamiršta 
paranglnti: "Kai grįšite į laisvą 
Lietuvą!.."

Sekmadienį bažnyčioje žmonių tiek 
kiek jų bus per pačias Velykas; matosi 
atvykusių ir iš tolimesnių apylinkių.

Pamokslų pavyzdžiai iš moderniųjų 
laikų lietuvių didvyrių gyvenimo - 
vyskupo Pr. Ramanausko, generolo 
Juodlšiaus ir daugelio kitų.

Svečias pasakojo apie tikėjimą 
Tėvynėje per okupacijos metus. Kad ir 
didelę žalą tikintiesiems padarė 

-vedama ateistinė akcija krašte, vis 
tiek per atlaidus Šiluvoje susirenka po 
50.000 tikinčiųjų... Panašiai ar dar 
daugiau susirenku ir Žemaičių Kalva
rijoje. Pusiau slapta ar slapta ruošiami 
vaikai prie komunijos...

"Vargas tam milijonieriui, kuris turi 
ubagišką dvasią!.." - skamba pamoks
lininko žodžiai. "Turite visi perskai
tyti šv. Raštą ir Lietuvos istoriją!.." 
Pastebi mažą jaunimo dalyvavimą 
bažnyčioje, liepia daugiau bendrauti 
šeimoje, pratinti juos prie maldos ir 
lietuviškų papročių iš mažens.

Po šv. Mišių, atsisveikindamas, 
svečias vėl kalba: "Kai man atvykus į 
Australiją vyskupas australas paklau
sė ko aš čia atvažiavau, atsakiau jam
- "Aš atvažiavau ne į Australiją, bet 
pas lietuvius Lietuvon!.." Jo atsaky
mas buvo palydėtas nuoširdaus vysku
po juoko.

Po Palaiminimo šv. Sakramentu, 
žodį tarė prelatas Petras Butkus, 
padėkodamas svečiui už atvykimą, 
rekolekcijų pravedimą. Rekolekcijų 
pamaldos užbaigtos Tautos Himnu.

Po pamaldų, parapijos salėje vyko 
pietūs ir, vėliau, kunigo A. Svarinsko 
pokalbis apie buvusią bei esamą 
padėtį Tėvynėje.

Gedimino pilis Vilniuje.

1944 metais, antrąkart užėjus 
sovietams, vyrai, vengdami tarnybos 
raudonojoje armijoje, išėjo į miškus, 
stojo į partizanus; jų buvę apie 
150.000. Iš to skaičiaus apie 50.000 
žuvę. Jie išsilaikė 9 metus. Čia 
kunigas daugiau papasakojo apie juos. 
Partizanai kovoję už laisvę ir save - 
niekam nieko blogo nedarę. Juos rėmę 
žmonės ir bažnyčia. Ginklais jų niekas 
ne aprūpino...

"Nevadinkite Lietuvos kenčiančia, 
vadinkite ją kovojančia, nes ji visą 
laiką kovoja už savo laisvę!.." - prašė 
svečias. Sunkiausias laikas Lietuvoje 
buvęs 1951 - 1952 metai. Atgimimas 
prasidėjo mirus Stalinui -1953 metais. 
Bet po Vengrijos sukilimo vėl prasidė
jęs spaudimas - dabar nebebuvę 
masiškai vežama į Sibirą, bet susido
rojama pavieniui. Jį patį areštavę už 
bute rastą Šapokos "Lietuvos istori
ją"... Anuomet šauliai ir ateitininkai 
buvę paskelbti už įstatymo ribų ir 
priklausiusiems grėsę nemažiau 10 
metų lagerio. Apie 1956 metus buvę 
blogai su maistu, bet bado, kaip 
Rusijoje ir Vokietijoje - nebuvę.

Apie 1968 - 69 metus prasidėjęs 
dvasinis atgimimas: įsikūrę "Eucha
ristijos bičiuliai", pradėtos leisti 
"Kronikos" ir 1.1.1988 metų birželio 
3 dieną įsikūręs Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, o tų pačių metų birželio 14 
dieną pirmą kartą jau buvo iškelta 
tautinė vėliava.

Lietuvoje, esą, sugriauta dora: 
paplitęs girtavimas, spekuliacija, ate
izmas, mažos šeimos..." "Ant girtuok
lio kultūros nepakabinsi - reikia 
atstatyti ekonomiją!.."

Pašnekesys užsitęsė. Jam pasibai
gus, klausytojai svečią pagerbė atsi
stojimu. Vėliau, dar kurį laiką vyko 
pokalbis klausimų - atsakymų formoje.

Pavakare kunigas A. Svarinskas 
Lietuvių klube susitiko su lietuvių 
jaunimu. **«

Kunigo A. Svarinsko apsilankymas 
Sydnejaus lietuviams buvo dviguba 
Atsinaujinimo šventė -' religinė ir 
tautinė. Gaila, kad vėl greitai jo 
neteksime, kadangi po Velykų, kurias 
jis praleis Sydnejųje, kovo 30 dieną jau 
išskrenda atgal į Vokietiją.
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Krašto valdybos posėdyje, kuris 
(vyko S. m. kovo mėn. 15 dieną, buvo 
peržiūrėtas Krašto Tarybos įsiparei
goji m ų vykdymas, aptarti švietimo, 
jaunimo veiklos ir politiniai reikalai.

Mus pasiekė nusiskundimai, kad 
karo nusikaltėliams aiškinti sudarytos 
įstaigos tarnautojai atvyksta į mūsų 
tautiečių namus apklausinėjimams. 
Vieniems neva primetami kaltinimai, 
iš kitų renkamos žinios apie pažįsta
mus asmenis.

NEPRI K L AUSOMYBĖ- 
KOKIA KAINA?

Sakoma, kad laisvė ir nepriklauso
mybė Tautai yra neįkainojama. Tad ar 
realu statyti klausimą: nepriklauso
mybė - kokia kaina? Pati žmogaus 
būtis aiškiai nusako laisvo apsispren
dimo sąvoką. Normaliai žmogus pats 
apsisprendžia ko, kaip, kada ir kokiu 
būdu jis savo gyvenime sieks. Todėl 
laisvo apsisprendimo suvaržymas yra 
reiškinys prieštaraujantis prieš pačią 
žmogaus ar tautinės grupės būtį. Tad 
ir Lietuvos atžvilgiu laisvo apsispren
dimo suvaržymas prieštarauja norma
liems gyvenimo dėsniams ir su laiku 
subyrės. Be abejo, kad laisvo apsi
sprendimo teisių atgavimas daugiau
siai priklauso nuo pačios žmonių 
grupės, jų pajėgumo vieningai ir 
susiklausančiai to siekti bei nustatyti 
santvarką, kurioje nori gyventi. Nėra 
abejonės, kad Lietuva nepriklauso
mybę atgaus, bet ji bus tokia,kokią 
Lietuvoje gyvenantys lietuviai apsi
spręs turėti.

Pažvelkime į dabartinio gyvenimo 
realybes ir pagalvokime, kokia iš tiesų 
ta nepriklausomybė galėtų būti esa
moje tarptautinėje atmosferoje. Šian
dienos pasaulyje vyrauja ekonominiai 
- komerciniai ryšiai, tad ir nepriklau
somumas bei laisvas apsisprendimas 
yra šių ryšių šešėlyje. Ryšių reikalin
gumas bei stiprumas priklauso nuo 
žmonių gyvenimo poreikių, kurie 
labai įvairūs ir ne visada suderinami su 
galimybėmis ir realybėmis. Šių apraiš
kų prieglobstyje ir susiduriama su 
"nepriklausomybės kovų suderinimu". 
Skirtumai jau net dabar yra pastebimi 
Lietuvoje. Žinome, kad Lietuvos 
Laisvės Lyga reikalauja visiškos 
nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjun
gos, tuo tarpu Sąjūdis kėlė mintį apie 
tautinę ir ekonominę autonomiją, bet 
kai kuriais atvejais paliekant Sovietų 
Sąjungos įtakoje. Kyla klausimas, 
kuris Iš tų reikalavimų yra tinkamiau
sias Lietuvai dabartinėse sąlygose?

Be abejo, priimtiniausia situacija 
būtų visiškas ekonominis ir politinis 
nepriklausomumas. Deja, neįmanoma 
paneigti situacijos, kad Lietuva, bent 
šiuo metu, yra okupuota ir ekonomiš
kai tampriai surišta su Sovietų 
Sąjunga. Nafta, dujos, žaliavos ir 1.1, 
daugiausiai gaunamos iš Sąjungos, o 
gamybos produktai siunčiami į ten, 
Sąjungon išsiunčiama ir didžioji dalis 
žemės ūkio produktų. Todėl visiškas 
ekonominis nepriklausomumas.be ata
tinkamų ekonominių sutarčių, šiuo 
metu, greičiausiai, nebūtų įmanomas. 
Todėl ir Laisvės Lygos reikalavimas, 
žiūrint realiai, nutraukti visiškai bet 
kokius ryšius su Sovietų Sąjunga, bent 
jau šiuo metu, gali būti sunkiai 
įgyvendinamas iš ekonominės pusės. 
Nepriklausomumas, ekonominių ryšių
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ALB Krašto Valdyboje
Primename, kad vienu ir kitu 

atveju, pagal Australijos įstatymus, 
niekas negali būti verčiamas duoti 
žodinius ar raštiškus pareiškimus. 
Prašome tai gerai įsidėmėti. Iškilus 
rimtam reikalui, patariame tartis su 
savo advokatu.

Krašto valdybos sekretorė Pajauta 
Puilinen su vyru lankydamasi Austra
lijos Auksiniame pajūryje, buvo susiti
kusi su Gediminu Rakausku ir kitais 
lietuviais. Kalbose buvo paliesti ir 
lietuvių organizaciniai klausimai. Ti
kimasi, kad skaičiumi vis auganti 
lietuvių grupė Auksiniame pajūryje 
susiburs į ALB seniūniją.

ALB Krašto valdyba

sąvokoje, SoVietų Sąjungos būtų 
naudojamas politiniams įtaigojimams, 
nes bet kokie suvaržymai turėtų daug 
didesnės įtakos Lietuvai negu visai 
Sovietų Sąjungai.

Sąjūdžio kelta mintis reikalauti 
ekonominio ir tautinio autonomišku
mo, liekant Sovietų Sąjungos prie
globstyje - neskamba patraukliai. 
Ekonominis autonomiškumas grei
čiausiai būtų minėtų sutarčių ribose. 
Be abejo, Sovietų Sąjunga bandytų 
pasinaudoti Lietuvos savanorišku 
įstojimu į Sąjungą, ko dabar ji negali 
sėkmingai teigti Vakarų pasauliui, 
kadangi prijungimas buvo atliktas 
okupacinės prievartos keliu. Matomai, 
iki šiol vakarų valstybių Lietuvos 
nepripažinimas de - jure Inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą, politinio biuro 
perdaug nejaudino. į tai buvo žiūrima, 
kaip į "rakštį", kuri jaučiama, bet 
perdaug netrukdė "gyventi". Tačiau, 
jeigu ši rakštis pradės trukdyti, viduje 
išsivystys dideli judėjimai ir reikalavi
mai, viskas atsistos kitokioje plotmė
je.

Minėtų reiškinių šešėlyje ir kyla 
klausimas - Nepriklausomybė - Kokia 
Kaina? Visiškai aišku, kad politinis 

biuras ir plačioji rusų masė Lietuvos 
nepriklausomumui tikrai nepritaria. 
Pats Gorbačiovas bei jo politinio biuro 
"pažangesni" nariai gerai žino, kad.su 
dabartine santvarka, Sovietų Sąjunga 
ekonomiškai neišlaikys ir persitvarky
mai yra reikalingi. Nebandant ir 
neleidžiant nieko naujo, persitvarky
mai gali išaugti iš vidaus perversmų 
formoje. Šių sąvokų prieglobstyje ir 
Lietuvoje įsisteigę tautiniai judėjimai 
veikia ir veiks toliau. Tačiau svarbu, 
kad visi įsisteigę veiksniai surastų 
"bendrą kalbą". Komunikacija tarp jų 
turi būti atvira Ir glaudi, kad jų 
veiksmai vieni kitus palaikytų o ne 
kenktų. Tai pasiekiama, nes visi 
siekiame vieno ir to paties tikslo - 
laisvės Lietuvai, tik ne vienodai 
suprantame siekių galimybes bei 
metodus, kuriais įmanoma naudotis 
esamose sąlygose.

Kokie svarbiausi klausimai šių 
dienų realybėje? Vienas iš pagrindi

nių - nepaliaujamai teigti, kad 
Lietuva buvo prievarta Inkorporuota į 
Sovietų Sąjungą. Kiekviena proga šis 
faktas turi būti keliamas pasaulinėse 
politinėse sferose ir primenamas 
sovietų valdovams. Taip pat nepa
prastai svarbu, kad ši tikrovė būtų 
tinkamai aiškinama lietuvių jaunimui, 
ypatingai Lietuvoje, kurio bent dalis 
galėjo būti klaidingai Informuoti 
primestinės sovietų propagandos, me
lo mokyklose ir visuomenėje. Taip pat 
reikalinga nepaliaujamai propaguoti 
laisvo apsisprendimo teisę Lietuvoje, 
kad žmonės galėtų patys nuspręsti 
kieno ir kokioje santvarkoje jie nori 
gyventi. Tokio sprendimo vykdymas 
turi būti atliktas demokratiškai ir 
rezultatai faktiški, o ne fabrikuoti, 
kaip dažnai atsitinka Sovietų Sąjun
goje. Tad bet kokie sprendimai 
reikalingi atatinkamo dėmesio, kad 
nebūtų jokių įtaigojimų rezultatų 
suklastojimui.

Paliečiau tautinio judėjimo siekius 
Lietuvoje, bet sąmoningai nesileidau į 
atskirų veiksnių veiklos detales. Mūsų 
artimos praeities garbingi svečiai, 
kaip PLB pirmininkas dr. V. Bieliaus
kas, buvę sąžinės kaliniai dr. A.

Statkevičius ir kunigas A. Svarinskas 
vaizdžiai nušvietė apie tą veiklą. Visa 
eilė tautiečių iš Lietuvos, besilankan
čių pas savo gimines, papildė savo 
žiniomis ir paskojlmais. Iš to susidarė 
gana konkretus vaizdas tautinio 
atgimimo veiklos. Neabejotina, kad 
veiksniai ten žino veiklos sąlygas 
geriau negu mes išeivijoje ir, reikia 
tikėtis, sugebės tinkamai koordinuoti 
judėjimų siekius ir veiklą.

Mes, išeivijoje taip pat turime 
svarbią rolę, paremti tenykštę veiklą 
ir belstis į laisvo pasaulio duris, 
aiškindami apie mūsų kraštui daromas 
skriaudas. Įtikinti politikus, kad 
Sovietų Sąjungai būtina daryti spau
dimą, kad okupuotas kraštas būtų 
Išlaisvintas iš okupacijos jungo. Šią 
užduotį mes stengiamės atlikti, tik 
kartais nėra aišku, ar šie darbai yra 
pagrįsti tautiniu įsitikinimu, ar tik 
asmeniniu egoizmu ar tuščiagarbišku
mu. šie užmojai yra tik viena tautinės 
veiklos išeivijoje pusė. Kita,tai mūsų 
tautinis susipratimas ir jaunosios 
kartos tautinis auklėjimas, kad būtų 
kas mus pakeis ir ateityje tęs mūsų 
pradėtus darbus, kovą. Deja, šioje 
srityje tenka truputį nusivilti, nes 
nemanau, kad galime per daug 
didžiuotis. Ji yra šiek tiek nustelbta 
asmeniško materialinio gerbūvio, ide
alizmo trūkumo ir tautinio apsnūdimo. 
Eilė mūsų net ir "tariamai tautiniai 
susipratusių” tėvai vaikų ne tik kad 
neįsijungia į lietuvišką veiklą, bet ir 
silpnai ar iš viso nekalba lietuviškai. 
Sukelti tautinį jausmą be tautinės 
kalbos yra keleriopai sunkiau kaip su 
ja. Šis fenomenas buvo jau ne kartą 
svarstomas spaudoje ir šiuo metu jo 
daugiau negvildensiu. Gal tik padary
siu pastabą, kad dažnai dideli tautiš
kumo pamokslininkai nepajėgė to 
tautiškumo įdiegti savo vaikams, bet 
nevengia to kitus pamokyti.

Bendros išvados minčių, tautinės 
veiklos Lietuvoje tema ir išeivijoje, 
yra sekančios:

Lietuvos ir išeivijos lietuviai turi 
tautinę atshkomybę kovoje už Tautos 
laisvę, nors kovos metodai skiriasi, 
bet tolygiai svarbūs ir užmojai turėtų 
padėti vieni kitiems.

Yra labai svarbu, kad Lietuvoje 
išsivystę laisvės siekimo sąjūdžiai 
palaikytų glaudžius ryšius ir jų veikla 
remtų viena kitą, o ne kompromituo
tų.

Išeivijoje mes privalome išlaikyti 
tautišką gyvastingumą, kad turėtume 
kas pratęs mūsų tautinę kovą. 
Turėtume atkreipti ypatingą dėmesį į 
savo jaunosios kartos tautinį auklėji
mą, kuris, su prabėgančiu laiku, vis 
sunkės.

Visi turime savo paskirtį tautiniam 
darbui, tad pažvelkime į savo sąžinę, 
ar mes jį atliekame su įsitikinimu, ar 
tik patenkindami savo egoizmą, ar iš 
viso nedirbame.

Lietuva iš savo vaikų šaukiasi 
kovos ir laisvės darbų! Ar mes, kur 
bebūtume, išklausysime to šauksmo ir 
petis petin stosime darbui? Ar mes 
nusigręšime ir dingsime, kaip tautiniai 
palaidūnai?

Atsakykime patys sau! 
A. P. Šimkus 

ALB Tarybos pirmininkas
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STUDENTU

Jurgis Janušaitis
♦

Su mielaisiais "Mūsų Pastogės” 
skaitytojais dažniausiai dalinomės 
lietuviškojo, šakoto, intensyvaus gy
venimo apraiškomis, kurių taip gausu 
visuose lietuviškuose telkiniuose 
Amerikoje.

Tačiau šalia lietuviškojo gyvenimo 
kai kur vyksta įdomūs dalykai ir 
amerikiečių tarpe.

Šį kartą kviečiu arčiau susipažinti 
su viena iš gražiausių Floridos 
vietovių - Daytona Beach. Amerikie
čiai šį kurortinį miestą vadina 
gražiausiu pasauliniu kurortu. Na, 
perdaug nesididžiuojame, gal toks 
teigimas turi tiesos, bet pasaulyje taip 
pat yra nuostabių kurortinių vietovių.

Daytona Beach prigludusi prie labai 
gražaus Atlanto vandenyno kranto, 
daugiau į šiaurę. Miestelis nedidelis, 
sakoma, kad gyvena apie 60.000 
gyventojų. Su apylinkėmis bus žymiai 
daugiau. Kuo gi garsus Daytona 
Beach -paklaus ne vienas? .

Garsus savo pajūriu, nuostabiai 
ilgas, tęsiasi apie 25 mylias. Kietas 
smėlis, nerasite mažiausio akmenėlio, 
švarus, Atlanto vandenynas neper- 
daug šiaušiasi, tad daugiausiai, ramiai 
banguoja. Tai vilioja kiekvieną atos
togaujantį ar nuolat gyvenantį pasi
gėrėti gražiu vaizdu - atsigaivinti, 
pasimaudyti, pasportuoti.

Todėl, gal dėl šių savybių, į 
Daytona Beach kiekvieną pavasarį, 
Velykų atostogų metu, iš visų 
Amerikos universitetų suvažiuoja 
studentai "pavasario pertraukai" - 
atostogoms.

Šiais metais čia, pagal žinovų 
informaciją, atostogaus tik 400.000 
studentų, šešių savaičių laikotarpyje. 
Taigi kovo ir balandžio mėnesiais 
studentija viešbučius užsisako iš 
anksto ir tuo laikotarpiu džiaugiasi 
viešbučių bei motelių savininkai, res
toranų ir visų kitų rūšių prekybinin
kai. Šiais metais studentija paliks 
miestui apie 100 milijonų dolerių.

Ankstyvesniais metais studentija 
telkdavosi atostogauti arčiau Mia
mi, Fort Lauderdale, taip pat kitose 
kurortinėse vietovėse ant Atlanto 
vandenyno kranto. Dabar, dėl gero 
aptarnavimo, gražių viešbučių šios 
studentų minios naudojasi Daytona 
Beach miesto paslaugomis.

Kyla klausimas - ką gi veiks tuo 
metu tiek daug jaunimo? Laiką leidžia 
įvairiai: naudojasi geru oru, maudosi 
Atlante, sportuoja, ruošia savas 
pramogas, ir, žinoma, bando "poil
siauti".

Tuo laiku policija būna budri! 
Paplūdimyje negalima "linksmintis" 
alučiu ar svaigalais. 0 jeigu tokių 
atsiranda, policija pagauna, tada, 
tokiems baliauninkams, dingsta malo
numai, o kartais tenka pasėdėti 
"šaltojoje". Būna viešbučiuose ir 
nuotykių. Kasmet pasitaikydavo, kad 
"užsibaiiavoję" jaunuoliai ima šokinė
ti pro langus, nuo balkono ant balkono

Daytona Beach, Floridoje lietuvių choras "Sietynas". Viduryje vyskupas P. 
Baltakis O.F.M., dešinėje choro vadovas muzikas Antanas Skridulis.

A NTPLUDIS

ir, kai galvelės susisuka, kartais 
atostogos baigiasi mirtimi. Tokiame 
šurmulyje, be abejo, visko pasitaiko. 
Sakysime viešbučio kambaryje apsi
gyvena net keliolika studentų, kai tuo 
tarpu kambarys nuomotas tik dviem! 
Bet viešbučių savininkai tai žino ir 
neprotestuoja, svarbu, kad eina biz
nis.

Tokių atostogautojų tarpe, būna ir 
lietuvių jaunimo, tačiau, neteko 
skaityti spaudoje, kad lietuviai būtų 
pridarę bėdų.

Vasario mėnesiais čia vyksta auto
mobilių lenktynės "Daytona-500". į 
jas iš įvairiausių vietų ir net kraštų 
suvažiuoja labai daug šio sporto 
mėgėjų. Lenktyniaudami stadione, 
vairuotojai pasiekia arti 200 mylių i 
valandą greitį. Būna ir katastrofų, bet 
žuvusių pasitaiko retai. Žiūrovų 
susirenka iki 130.000. Tada mieste 
vyksta didelis judėjimas ir miesto 
gyventojams atimamas noras keliauti į 
įvairius prekybos centrus.

Kovo mėnesiais vyksta motocik- 
listų lenktynės. Šiais metais jų čia 
suvažiuos apie 4000. Judėjimas bus 
didelis, ir viešbučiai turės daug pelno. 
Sakoma, kad motociklistai, pabuvę 
apie 10 dienų, čia išleis apie 90 
milijonų dolerių. Žinoma, pelną 
skaičiuos visi viešbučių, motelių, 
restoranų ir kitų prekybos centrų 
savininkai.

Motociklistai savo rungtynes pra
deda specialiu paradu, kuris vyksta 
pačiame mieste ir siekia rungtyniavi
mo vietą - sporto stadioną.

Kaip matome, Daytona Beach garsi 
rungtynėmis ir jaunimo sulėkimais.

Šiame gražiame pajūrio mieste, o 
taip pat jo plačiose apylinkėse, laike 
15 metų, pastoviam gyvenimui įsikūrė 
arti 100 lietuvių šeimų. įsikūrė 
šauniai. Dauguma pasistatė praban
gias rezidencijas ir džiaugiasi užtar
nautu poilsiu.

Šiek tiek judame ir lietuviškuose 
vandenyse. Čia veikia Lietuvių klu
bas, Lietuvių Bendruomenės apylinkė, 
BALFO skyrius ir ALT Sąjungos 
skyrius. Kiekviena organizacija rūpi
nasi savais tikslais, ruošia kultūrinius 
renginius. Kartą per mėnesį turime 
lietuviškas pamaldas. Sėkmingai vei
kia choras "Sietynas", kuriam vado
vauja muz. Antanas Skridulis. Kovo 
mėnesio dvyliktą dieną "Sietynas" 
atšventė savo penkerių metų veiklos 
sukaktį. Jis gieda lietuvių pamaldų 
metu, dažnai savo gražiomis daino
mis paįvairina kultūrinį gyvenimą.

Lietuvių telkinys pasižymi daugiau 
socialiniais savitarpio bendravimais. 
Švenčiamos šeimų sukaktys, vardinės, 
gimtadieniai. Taigi - gražaus bendra
vimo nestokojama. Jeigu kada pro šalį 
keliausite, mieli australiečiai - lietu
viai, nepasididžiuokite, stabtelėkite 
ir pas mus atsigaivinti. Parodysime 
Jums gražią lietuvių koloniją ir 
svetingai priimsime.

LIETUVOS

Nors žemėje yra beveik 1,5 
milijardo kubinių kilometrų vandens, 
gėrimui tinkamo tėra vos 60 milijonų, 
kuris susikaupęs po žeme. Žmonių 
skaičiui žemėje didėjant, gėlo vandens 
trūkumas jau yra artimos ateities 
problema. Lietuva šiuo atžvilgiu - 
laimingas kraštas, po žeme turintis 
Pabaltijo artezinį baseiną užimantį 
500.000 kvadratinių kilometrų plotą 
ir siekiantį iki 2 - 5 kilometrų gylio. 
Beveik pusė šio požeminio vandens 
baseino randasi po pačia Baltijos jūra. 
Likusi baseino dalis apima Lietuvą, 
Latviją, dalį Gudijos, dalį Lenkijos ir 
dalį Prūsijos*

Mūsų krašte dabar iš po žemės 
ištraukiama 1,5 milijono kubinių 
metrų gėlo vandens. Esant reikalui, 
šio vandens galima būtų ištraukti ir 
dvigubai. Taigi Lietuvai geriamo 
vandens būtų pakankamai ir tuo' 
atveju, jeigu gyventojų skaičius 
pasiektų 7 milijonus. Tai didžiulis 
žemės turtas, nes be gėlo vandens 
gyventi neįmanoma.

Vienas Kauno šulinys miesto gy
ventojams per parą teikia 30 milijonų 
litrų gėlo vandens. Iš viso Lietuvoje 
turime 12.000 artezinių šulinių, kurie 
gyventojus aprūpina vandeniu. Iš 
panašių gręžinių Druskininkuose, 
Birštone, Plangoje ir Likėnuose gau
namas mineralinis vanduo.

Taigi Lietuvoje turime pakankamai 
gėlo vandens šiai dienai ir ateičiai. 
Tik šį žemės turtą būtina rūpestingai 
saugoti. Didžiausias pavojus - tai 
požeminių vandens telkinių užterši
mas. Į Lietuvos upes suleidžiami 
nevalyti kanalizacijų vandenys, jomis 
taip pat teka nevalytos fabrikų 
atmatos. Pamažu upėmis tekantys 
teršalai gali patekti ir į požeminį 
vandens baseiną, užteršdami jo van
denis. O tokiai padėčiai susidarius, 
padėtis būtų visai liūdna. Požeminio 
vandens išvalyti neįmanoma.
Šiuo metu Lietuvoje su lietum į 1 

kvadratinio metro plotą iškrenta apie 
1 gramas sulfatų ir apie 2 gramai 
nitratų. Pramoniniuose rajonuose šis 
kiekis 2 r 3 kartus didesnis. Iš 
dirvožemio į požeminį vandenį prasi- 

’skverbia dalis nešvarumų, kurių tarpe 
yra ir sunkieji metalai. Požeminio 
vandens užteršimui išvengti, būtina

Lietuvoje
Lietuvos valstybės atkūrimo meti

nių išvakarėse, Vilniaus miesto vyk
domasis komitetas nutarė sugrąžinti 
Tauro gatvei iki K. Požėlos gatvės 
Vasario 16 - sios pavadinimą.

*
Sąjūdžio informacinos biuletenis 

"Atgimimas" paskelbė pasikalbėjimą 
su buv. Lietuvos užsienio reikalų 
ministru Juozu Urbšiu.

Korespondentas paklausė:
- Prašom pasakyti, kokią matote 

perspektyvą - artima ji Jums rodosi ar 
tolima - tapti Lietuvai suverenia 
valstybe, atgauti Nepriklausomybę, ir 
kokiu būdu?

Pašnekovas atsakė:
- Žinoma, kiekvienos tautos viltis, 

svajonė ir siekis yra gyventi nepri
klausomai. Šiuo metu mes gyvename 
priklausomai, esame priklausomi nuo 
Tarybų Sąjungos, sudarydami neva jos 
dalį. Tarybų Sąjunga, valdydama 
Lietuvą nuo keturiasdešimtųjų metų, 
sujungė Lietuvą su visa Tarybų 
Sąjunga daugybe gijų, kurias išsyk 
nukirsti vienu mostu, be abejo, 
negalima. Reikia turėti prieš akis 
galutinę Nepriklausomybę, bet eiti į 
tą tikslą protingai, nepasiduodant 
vien jausmams. Aš manau, kad visa,

VANDUO

moderninti teršalų valymo įrengimus 
fabrikuose ir kanalizacijos nutekėjimo 
sistemoje. Tiktai nustojus teršti orą ir 
upių vandenis, pranyks paVojus, kad 
bus sunaikintas vienas iš didžiausių 
mūsų krašto turtų - puikus gėlas 
vanduo.

Okupuotoje Lietuvoje vyksta po
žeminio vandens tyrimai, kurių pagal
ba nustatoma, kur ir kiek, dėl 
užteršimo, keičiasi jo kokybė. Tuo 
tikslu visoje Lietuvos teritorijoje 
įrengta 1000 artezinių gręžinių, iš jų 
imamas vanduo tyrimams, kurie tuoj 
pat parodo vandens užterštumą, jo 
augimą, kad visa tai būtų tuoj pat 
pastebėta ir laiku apsaugotas vandens 
švarumas.

Tačiau neužtenka vien tik stebėti 
požeminio vandens pasikeitimą. Labai 
svarbu skubiai sustabdyti bendrą 
Lietuvos gamtos teršimą, kuris būtinai 
prives ir prie geriamo vandens 
rezervų sunaikinimo, jeigu dabar 
susidariusi skandalinga padėtis nepa
sikeis. O tokio pozityvaus pasikeitimo 
vargu ar galima laukti, kol Lietuvoje 
šeimininkaus okupantas, kuriam dau
giau rūpi imperializmas ir partijos 
galybė, kaip svetimų žemių ir jų 
gyventojų gerbūvis. Jeigu dar prisi
minsime, kad Lietuvos pavergėjai 
nepasižymi per aukšta kultūra ir per 
dideliu atsakingumu, belieka tik 
laukti, kad ateitų kuo greičiau 
išsilaisvinimo valanda ir kad ji ateitų 
prieš okupantui pabaigiant sunaikinti 
Lietuvos gamtą ir apteršiant geriamo 
vandens rezervus.

Dr. Jonas Kunca

kas jau pasiekta ir ko siekiama, kaip, 
sakysime, tautinė mokykla, visiškai 
suvereni ekonomika, išsilaisvinimas 
nuo centrinių žinybų diktato, visa tai 
realūs ir galimi įvykdyti tikslai. Ir jų 
reikia siekti. Siekti ir stengtis 
realizuoti.

Visi mūsų iškovojimai yra per 
Sąjūdį, ir visos mūsų viltys, matyt, 
taip pat sietinos su Sąjūdžiu. Tačiau 
šiandien jau ir Sąjūdžio žmonės kalba, 
kad reikėtų ir daugiau nuomonių, 
taigi ir daugiau partijų... Nieko blogo 
dėl to nebūtų, o nauda galėtų būti 
didelė, - pasakė buv. ministras.

*
"Times" pranešė, kad vasario 26 

dieną Atlanto vandenyne siautusioje 
audroje smarkiai nukentėjo Klaipėdos 
žvejybos laivas "Salantai”. Britų 
karinės aviacijos malūnsparnis, nu
skridęs 200 mylių, išgelbėjo vieną 
sužeistą įgulos narį ir nuskraidino jį į 
Truro ligoninę, Komvalijoje.

į aš t u on i ų metrų aukštį bangų 
mėtomą laivą buvo nusileidęs seržan
tas Dave Taylor, kuris pririšo sužeistą 
jūreivį prie nuleistos kėdės ir jie buvo 
iškelti į malūnsparnį.

*
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GEELONGE

Kunigą A. Svarinską Geeiongo Lietuvių namuose pasitinka Obeliūnų vaikai su 
gėlių puokšte, iš kairės nuotraukoje Katalikų federacijos įgaliotinis V. 
Stuikevičius, kunigas dr. Pr. Dauknys, kunigas A. Svarinskas su vaikučiais, 
kunigas J. Petrauskas ir Apylinkės pirmininkas O. Schrederis.

Pagyvėjo ir mūsų Geelongo lietuvių 
bendruomenės gyvenimas. Neseniai 
vasario 16 vyko rekolekcijos, kurių 
metu susitikome su sąžinės kankiniu ir 
kaliniu kunigu A. Svarinsku. Pasikal
bėjome, išklausėme jo įdomios kalbos, 
o svarbiausia išgirdome daug naujo 
apie kitų kunigų ir lietuvių pergyve
nimus kalinimo metu.

Artinantis vasario 26 dienai, turė
jome daug darbo ir pasiruošimo mums 
brangios ir garbingos dienos, Vasario 
16 - sios, Lietuvos Nepriklausomybės 
akto pasirašymo 1918 metais minėjimo 
atšventimui. Šventę pradėjome pa
maldomis Šv. Jono bažnyčioje. Daly
vavo visos mūsų organizacijos ir 
Šaulių kuopa iš Melbourno su savo 
vėliavomis. Šv. Mišias atlaikė kunigas 
J. Petrauskas, skaitymus skaitė M. 
Kymantas ir R. Skerienė, aukas 
atnešė Pranas Bandža su žmona.

Po pamaldų, Lietuvių namuose 
įvyko oficialus minėjimas, kurį atidarė 
Apylinkės pirmininkas 0. Schrederis.

MELBOURNE
Melbourne, didžiausia savo narių 

skaičiumi, atrodo, yra pensininkų 
organizacija. į metinį susirinkimą, 
įvykusį kovo mėnesio 14 dieną 
susirinko virš aštuonių dešimčių.

Sąjunga buvo pasilikusi kritiškoje 
padėtyje - jos kelerių metų pirminin
kas Juozas Petrašiūnas yra sunkiai 
susirgęs ir pranešė, kad negalės 
daugiau eiti savo pareigų. Jam 
palinkėta pataisyti sveikatą ir grei
čiau sustiprėti.

Susirinkimą sušaukė sąjungos vice
pirmininkas P. Baltutis. A.Baltrukonie- 
nė buvo pakviesta pirmininkauti 
susirinkimui, sekretore pakviesta H. 
Statkuvienė.

Mandatų komisija sudarė: J. Bal
čiūnas, P. Ožeiienė ir A. Glušauskas.

Po susirinkimo pirmininkės įžangi
nio žodžio, tylos minute buvo pagerbti 
mirę sąjungos nariai.

Trumpą pranešimą padarė vicepir
mininkas P. Baltutis. Iždininkė V. 
Jablonskienė padarė metinės apyskai
tos apžvalgą, kontrolės komisijos aktą 
- J. Šniras.

Kontrolės komisija susidedanti iš J. 
šniro, A. Bajoro ir V. Petruševičiaus, 
paprašyta sutiko pasilikti dar vienai

RA GERBTI R AMO VENAI
Pareigingumas ir tvarkingumas - 

didžiulės vertybės - bene geriausiai 
išugdo įprotį, kurį LKV Sąjungos 
nariai, įsigiję tarnaudami nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenėje, išlaikė iki 
šių dienų. Kartais, nors skaudžiai 
klupdami ir vėl ryžtingai pakildami, 
jau praradę pasitikėjimą savo jėgomis,
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Atidarymo invokaciją skaitė kunigas 
J. Petrauskas. Šaulys Pranas Bartaška 
skaitė, tai dienai skirtą, paskaitą, 
kurią baigė eilėraščiu. Bendruomenės 
Apylinkės pirmininkas 0. Schrederis, 
ta proga, įteikė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos padėkos raš
tus tiems, kurie pasižymėjo dirbdami 
bendruomeninį ir organizacinį darbą. 
Jie buvo paminėti šių metų "Mūsų 
Pastogės" pirmame - antrame nume
ryje. Vadovaujant M. Kymantui, 
nedidelė Geelongo Apylinkės valdy
bos daininkų grupė padainavo tris 
dainas: "Ir tu nežinojai", "Sugrįšiu 
paguosti tavęs" ir M. K. Klajūno dainą 
pagal K. G audė ni o žodžius "Tėvynė 
mano". Eilėraščius deklamavo C. 
Vaičekauskienė, R. Skerienė ir P. 
Bandža.

Vasario 16 dienos minėjimas praėjo 
pakilioje nuotaikoje ir vieningai 
sugiedotu Lietuvos Himnu.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

kadencijai. Sunkiau buvo su kandidatų 
į valdybą siūlymu ir jų sutikimu būti 
renkamais. Vis tik radome aštuonis 
kandidatus. Rinkti reikėjo tik penkis.

į pensininkų sąjungos valdybą, 
slaptu balsavimu buvo išrinkti sekan
tys nariai: P. Baltutis, V. Jablonskie
nė, L. Petruševičienė, A. Ramanaus
kas ir V. Sidabrą. Kandidatais liko: A. 
Muceniekas, L. Padgurskis ir St. 
Siuškus.

Naujai išrinktoji valdyba tuoj pat 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas - 
A. Ramanauskas, vicepirmininkas ir 
sekretorius - P. Baltutis, iždininkė - 
V. Jablonskienė, atsakinga už rengi

nius - L. Petruševičienė, koordina
torius - V. Sidabrą.

Buvo iškelti keli klausimai susiję su 
išvyka mėnesio gale į Naująją 
Zelandiją, kiti klausimai ir pasiūlymai 
palikti svarstyti sekančiame susirinki
me, kuris įvyks už mėnesio.

Senąja! valdybai padėkota už vado
vavimą, o naujai palinkėta sėkmingai 
tęsti buvusios eigą ir su stipresne 
energija įnešti į pensininkų sąjungos 
veiklą, naujus užmojus, ūkanotoms 
rudenėlio dienoms praskaidrinti.

Al. B.

niekada neprarado vilties į Lietuvos 
laisvę.

Pažvelgus iš 35 metų laiko perspek
tyvos į LKV Sąjungos "Ramovės" 
organizacinę visumą, galima aiškai 
įžiūrėti vadovaujančių narių teigiamą 
pasireiškimą bei aktyvią veiklą kultū
rinėje ir socialinėje mūsų visuomenės

veikloje.
Pirmoje eilėje, žinoma, jie rūpinasi 

savo narių gerbūviu, o kad su šiuo 
pasauliu atsiskyrusių ramovėnų vardo 
neužklotų užmiršimo dulkės, dabarti
nio " Ramovės" pirmininko Vlado 
Bosikio pastangomis, Melbourno Kan
kinių koplyčioje, prie galinės sienos, 
pritvirtinta mirusiųjų Ramovėnų At
minimo lenta Gedimino stulpų formo
je, kurioje kiekvienam iš šio pasaulio 
išėjusiam ramovėnui, pritvirtinama 
atskira metalinė lentelė su mirusios 
asmens gimimo ir mirties datomis.

Šių metų kovo 11 dieną ramovėnų 
valdyba, mirusių narių atminimui, 
Lietuvių namų Kankinių koplyčioje, 
užprašė šv. Mišias, kurias atnašavo 
ramovėnų kapelionas kunigas dr. P. 
Dauknys. Jis tuo pačiu metu pašventi
no ir Atminimo lentą. Skaitymus 
koplyčioje atliko pirmininkas VI. 
Bosikis. Susirinko virš septyniasdešimt 
ramovėnų su šeimomis ir jau atsisky- 
rusiųjų giminėmis.

Kaip gerai, kad prisiminimų nevar
žo nei atstumai, nei laikas, bet būna ir 
taip, kad kai kurie įvykiai ar vardai 
atmintyje nepalieka ryškesnio pėdsa
ko. Nepalieka dėl to, kad kasdienybė 
užgožia jausmų kontinentus. Išimtimi 
yra susitikimai, šildę sielą sunkiu karo 
metu, kurie nuolat iškyla prieš akis. 
Metai neišblankina tokių įvykių, 
faktų ir jų prisiminimo spidesio.

Žiūrint į tą Atminimų lentą - viskas 
tebėra dar čia pat... čia gyvenę 
žmonės, jų charakteriai, jų likimai. 
Matant lentoje pažįstamas pavardes, 
tolimi ir ne taip tolimi prisiminimai 
gena mintis į Lietuvą, į nepriklausomo 
jos gyvenimo laikotarpį. Vėl mintis

Melbourno šauliai - ramovėnai demonstracijos metu. Iš kairės: Viktoras 
Pleškūnas, Antanėlis G uoga ir Juozas Kvieteleitis.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Nuo šių metų sausio mėn. 1 dienos 
Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone 
raštinės vedėjos pareigas pradėjo eiti 
Margarita Samatienė. Jos didelė 
patirtis bus svarbi paspirtis Pasiunti
nybės darbams.

Nuo vasario mėn. 1 dienos į 
Pasiuntinybės tarnautojų eiles stojo 
Emilija Sokadolskienė, kuri rūpinsis 
kultūriniais reikalais.

Nuo šių metų kovo mėnesio 1 
dienos Cezaris Surdokas pasitraukė iš 
darbo Lietuvos Pasiuntinybėje Va
šingtone, kur išdirbo aštuonerius 
metus.

Lietuvos atstovas Vašingtone, labai 
nuoširdžiai dėkodamas C. Surdokui už 
darbą tvarkant kultūros bei informa
cijos reikalus, pažymi, kad jam kartais 
teko eiti savo pareigas labai sunkiomis 
aplinkybėmis, tačiau savo darbą C. 
Surdokas atliko labai pareigingai ir 
sumaniai, įnešdamas didelį nuopelną 

gena mintį ir sustoja virš keliaujančios 
žmonių minios, pavargę arkliai kai kur 
traukia pabėgėlių vežimą... kariuo
menės kolonos... maišatis...

Pamažu mus apgaubė kita nuotaika, 
įsijungėme vėl į kaleidoskopišką ratą, 
į gyvąją gyvenimo eigą. Visi, kurie šv. 
Mišiose dalyvavo buvo pirmininoo 
pakviesti į klubą pietums ir kavutei.

Pasistiprinus, žodį tarė kapelionas 
kunigas dr. P. Dauknys, kuris iškėlė 
ramovėnų tėvynės meilės patį gyviau
sią atgarsį, organizacinį nuoseklumą, 
tarpusavio broliškumą ir rūpestį 
brangios Lietuvos naujaisiais įvykiais.

"Ramovės" pirmininkas VI. Bosikis 
padėkojo kapelionui už šv. Mišių 
atlaikymą, Atminimo lentos pašventi
nimą ir už mielą žodį. Taip pat 
padėkojo ramovėnams su šeimomis ir 
mirusiųjų giminėms už gausų dalyva
vimą. Pirmininkas paaiškino, kad 
pirmą mintį apie Atminimo lentą 
iškėlė ramovėnas Vladas Aglinskas, 
kuris tuoj gavo pritarimą iš valdybos 
narių. Pačią, Gedimino stulpų formos, 
Atminimo lentą iš gražaus medžio 
meistriškai sutvėrė ramovėnas Stasys 
Šiuškus. Pabaigoje meniškai apipa
vidalino ramovėnas Vytautas Miliaus
kas. Jiems, visų vardu, buvo išreikšta 
nuoširdi padėka.

Nepamiršo pirmininkas padėkoti ir 
stropioms Valaitienės suorganizuo
toms, šeimininkėms, kurios visus 
sočiai pavaišino.

Visiems ramovėnams, ypatingai 
"Ramovės" valdybai linkėta neišblės- 
tančios energijos, geros sveikatos, 
dvasios žvalumo ir nepraeinančios 
jaunystės.

Al. B.

Diplomatinės Tarnybos ir Lietuvos 
reikalams.

Vasario 9 dieną Lietuvos Pasiunti
nybės atstovas Vašingtone S. Lozo
raitis Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo dienos metinių proga gavo 
sveikinimo laišką iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių sekretoriaus James A. 
Baker, III, kuriame rašoma, kad per 
Lietuvos pasiuntinio S. Lozoraičio 
asmenį Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės Ir visų amerikiečių vardu 
sveikina lietuvių tautą Vasario 16 - 
sios proga, išreikšdamas tikėjimą tuo, 
kad lietuvių tauta susigrąžins praras
tą laisvę ir nepriklausomybę. Jungti
nių Amerikos Valstybių sekretorius 
James A. Baker, III savo laiške 
patvirtino, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė, kaip ir visa 
Amerikos tauta nepripažino ir nieka
da nepripažins neteisėto Lietuvos 
valstybės įjungimo į Sovietų Sąjungą.
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PLB — VLIKAS PAREIŠKIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto valdybų atstovai buvo susirin
kę pasitarimui 1989 metų kovo 11 
dieną Arlingtone, Virdžinijoj. Pasita
rime dalyvavo iš PLB - pirmininkas dr. 
V. Bieliauskas, dr. Vytautas DambrA- 
va ir A. Gureckas, iš VLIKO - 
pirmininkas K. Bobelis, V. Jokūbaitis, 
dr. D. Krivickas ir P. Narutis. Abiejų 
valdybų delegacijos sutarė dėl šių 
pareiškimų:

1. Lietuvių tautos laisvės kovos 
Lietuvoje ir užsienyje nekintamas 
tikslas yra nepriklausoma, suvereni 
Lietuvos valstybė, lygiateisė su kito
mis pasaulio valstybėmis. Mes džiau
giamės ir didžiuojamės Lietuvos 
Laisvės Lygos, Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio ir visos lietuvių tautos 
kova už savo teises, tos kovos 
nuostabaus pakilimo ir prasiveržimo 
metu. Mes džiaugiamės kitų Lietuvos 
tautybių pritarimu ir parama - 
armėnų, gudų, karaimų, totorių, 
ukrainiečių, vokiečių, žydų, dalies 
rusų ir lenkų. Mes sveikiname visas 
pastangas siekiant daugiau laisvės ir 
kultūrinio, ekonominio, ekologinio bei 
politinio savistovumo, nes tai lengvin
tų lietuvių tautos padėtį ir sudarytų 
geresnes sąlygas kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

2. Mes kviečiame lietuvių išeiviją 
visuose kraštuose kuo plačiau pami
nėti 1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
Molotovo - Ribbentropo pakto ir 

rugpjūčio 23 d. bei rugsėjo 28 d. 
slaptųjų protokolų 50 metų sukaktį, 
protestuojant prieš Sovietų Sąjungos 
ir Vokiečių Reicho suokalbį. Ragina
me kreiptis į visų pasaulio valstybių 
vyriausybes, parlamentus, spaudą bei 
visuomenę, reikalaujant Sovietų Są
jungą panaikinti tą, tarptautinę teisę 
sulaužiusių, susitarimų padarinius, 
būtent Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
neteisėtą okupaciją ir aneksiją.

3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja Jo Emi
nencijai kardinolui Vincentui Sladke
vičiui už ryžtingą Lietuvos valstybės 
tęstinumo ir jos aneksijos nepripažini
mo gynimą prie Šventojo Sosto. 
Lietuvių tauta labai laukia Jo 
Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus 
II apsilankymo Lietuvoje, bet jis 
neturėtų būti surištas su nuolaidomis 
neteisingumui ir neteisėtumui. Jei 
okupantas tokių nuolaidų reikalautų, 
geriau, kad Jo Šventenybė savo 
apsilankymą atidėtų, negu sutiktų su 
Lietuvos aneksijos įteisinimu.

4. Šiais metais sueina penkiasdešimt 
metų kai pasibaigė, devyniolika metų 
trukusi, svetimųjų okupacija ir Lietu
vos sostinė Vilnius sugrįžo Lietuvai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo ko
mitetas, apsvarstę Vilniaus Arkivys
kupijos klausimą, pritaria pastangoms, 
išlaikant nepažeistą Lietuvos aneksi
jos nepripažinimą, išgauti Vilniaus

arkivyskupijos priskyrimą Lietuvos § 
bažnytinei provincijai. §

5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė $
ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo^ 
komitetas sveikina Mažosios Lietuvos f 
Rezistencinio Sąjūdžio iniciatyvą, < 
prašant Jo Šventenybę popiežių 
priskirti Mažają Lietuvą prie Lietuvos § 
bažnytinės provincijos. §

6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė §
ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas kaip galima greičiau su
šauks Lietuvos laisvės konferenciją. 
Konferencijoje bus kviečiami daly
vauti šie veiksniai:

Amerikos Lietuvių Taryba,
Jungtinių Amerikos Valstybių Lie

tuvių Bendruomenė,
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

komitetas.
Konferencijoje dalyvaujančių 

veiksnių delegacijas sudarys ne dau
giau, kaip trys asmenys. Visi nutari
mai bus priimami bendru sutarimu.

7. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto valdybos keisis svarbesne 
informacija ir palaikys artimus ryšius 
Lietuvos laisvės reikalu.

Dr. V. Bieliauskas
PLB valdybos pirmininkas

Dr. K. Bobelis
VLIKO valdybos pirmininkas

TRUMPAI
IŠ VISUR

Pasaulio spauda su dideliu dėmesiu 
seka rinkimų rezultatus Lietuvoje ir 
spėlioja,kiek vietų Sąjūdžio kandida
tai laimės Aukščiausios Tarybos 
rinkimuose kovo mėnesio 26 dieną 
Maskvoje. Aukščiausioje Taryboje 
Lietuva turi 42 vietas iš 2250, kurių 
32 vietos - Tautybių Taryboje ir 10 
vietų - Sąjungos Taryboje.

*
Buvęs Sovietų Sąjungos politinio 

biuro narys Boris Jelcin apkaltino 
komunistų partijos vadovybę imantis 
nelegalių metodų prieš jo išrinkimą į 
Aukščiausiąją Tarybą. Sudaryta net 
speciali komisija patikrinti,ar B. Jelcin 
nenukrypo nuo partijos linijos.

Didžiulė minia nelegalioje demons
tracijoje žygiavo Maskvos gatvėmis 
reikalaudama, kad partija nustotų 
persekiojusi Jelciną, kad iš politinio 
biuro būtų pašalintas reformų prieši
ninkas Ligačiovas.

Sulaukusi 96 metų amžiaus, Šveica
rijoje mirė imperatorė Zita, paskuti
nio Austrijos kaizerio Karolio I našlė.

*
Naujuoju Jugoslavijos ministru pir

mininku paskirtas reformų šalininkas, 
kroatas Ante Markovič. Svarbus 
vidaus reikalų ministro postas teko 
konservatoriui, atsargos generolui, 
serbui Petar Gracanin.

§

žemė mūsų
motina" ir panašiai. Statė paminklus

Jungtinių Tautų asamblėja kovo 30 - šventa. Vadino ją 
tą dieną paskelbė viso pasaulio 
"Žemės Diena". Ši diena peržengia žmonėms, kurie buvo laikomi didvy- 
bet kokias tautines ar rasines sienas.— riais ir kurie užgrobdavo jos plotus. 
Ji jungia viso pasaulio žmones vienam 
tikslui - saugoti žemės harmoniją.

Žmogus nuo senų laikų laiką 
matavo įvairiais būdais: vandens 
laikrodžiais, smėlio laikrodžiais, me
chaniniais ir ir įvairiais kitais. Laikas 
buvo rišamas su saulės ir planetų 
judėjimu. Visada labai svarbu buvo 
žmonėms žinoti kada reikia sėti javus, 
kada juos pjauti ir daugybė kitų 
dalykų, kuriuos lėmė laikas. Trium
fuojanti šių laikų technika pakeitė 
laiko matavimo būdus žemėje ir 
erdvėse. Laiko matavimas pasidarė 
labai lengvas.

Amžių bėgyje, kiekviena civilizaci
ja kūrė ir ruošė naujus kalendorius: 
Babilono, asirų, egiptiečių, kiniečių, 
Romos imperijos. Kiekvienas naujas 
kalendorius buvo sudaromas naujų 
tautybių sąskaitom Kiekvienas išreiš
kė savos genties, imperijos ar religijos 
pažiūras į universą.

Remiantis "Vernal Equanoz", žino
me, kad laikas kada saulė peržengia 
ekvatoriaus liniją, naktis ir diena 
darosi lygi visose žemės vietose, visus 
kalendorius padaro lygiais - ši diena 
atžymėta kiekviename iš jų. Ji 
nepanaikinta ir peržengia visų buvu
sių kalendorių ribas.

Ši diena primena apie visų gyvųjų 
žemės būtybių priklausomumą vienų 
kitiems vieninteliuose visų žmonių 
namuose - mūsų Žemėje. Tačiau, 
nežiūrint mūsų tokio didelio priklau
somumo nuo žemės, mes ją ardome, 
gadiname, niokojame iracionaliai nau
dodamiesi moderniomis technikos 
priemonėmis. Per ilgą laiką žmonija 
daug ko išmoko ir sužinojo apie mus 
supančią visatą, tačiau ne visada savo 
žiniomis naudojasi protingai ir atsa
kingai.

Praeityje žmogus garbino žemę, 
kaip turto ir gyvybės šaltinį, laikė ją

Šiandien mes galvojame, kad Žemė 
yra žmonių ir viso kas gyva joje 
Namai. Žmonės, kurie rūpinasi savo 
Namų išsaugojimu ateities kartoms, 
ima galvoti apie tai, ką reiškia naftos 
ir kitų teršalų išliejimai į jūras, žemės 
paviršiaus ardymas kasyklomis, dūmai 
iš daugybės pramonės įmonių išmeta
mi į orą, kuriuo kvėpuojame, pramoni
nės atliekos upėmis plaukiančios 
ežeruose ir upėse, nuo kurių, jos 
vargsta priešmirtinėje agonijoje su 
viskuo, kas jose gyva, derlingos žemės

paverčiamos dykumomis. Štai ir su-^ 
prato žemės žmonės, kad reikalinga 
jiems diena, kuri primintų apie visa tai 
kas-blogo daroma jų pačių Namams, 
prie ko visa tai prives. Mūsų Žemės

Sovietų Sąjunga paskelbė ištre- 
mianti amerikietį karo atašė pulkinin
ką - leitenantą van Gundy. Tuo jie 
atsilygino už sovietų karo atstovo Juri 
Paktusov išsiuntimą iš Vašingtono, kai 
pastarasis buvo pagautas šnipinėjant.

Jungtinių Amerikos Valstybių sek- 
apsauga priklauso nuo kasdieninių $ retorium paskirtas Richard Cheney, 
sprendimų. Laukai turi būti tręšiami, § gavęs Senato pasitikėjimą.
kenkėjai naikinami, statomos vandens § 
užtvankos, vystoma pramonė, bet § 
būtina nepamiršti kiek kiekvienas toks § 
darbas praturtina ar skriaudžia žmo- j 
niją, jos Namus. "Žemės Diena" bus 
skirta ne žmonijos mintims, bet 
darbams už sveiką, derlingą ir dosnią 
mūsų žemę jos vaikams ir ateities 
kartoms.

M. Gailiunas

$

§

§

§

Nikaragvos kairiųjų vyriausybė iš 
kalėjimo paleido apie 1900 buvusių 
Tautinės Gvardijos karių, kalintų nuo 
prezidento Samozoz nuvertimo, prieš 
dešimtį metų.

Nikaragvos vyriausybė pareiškė, 
kad likusių kalinamų 39 Gvardijos 
narių paleisti nemananti.

Sovietų Sąjunga sustiprino karinės 
technikos tiekimą Afganistano vy
riausybei. Kabule nuolat leidžiasi 
karinio transporto lėktuvai. Afganis
tano komunistinės vyriausybės karinės 
pajėgos vis dar smarkiai kovoja su 
musulmonais sukilėliais Jelalabado 
miesto apylinkėse.

j Hongkongo kolonija nustojo teikusi 
§ politinį prieglobstį pabėgėliams at- 
§ vykstantiems iš Vietnamo, jeigu 

pastarieji negali įrodyti, kad jie yra 
politiniai pabėgėliai. Jiems teks pasi
rinkti arba grįžimą atgal į Vietnamą, 
arba gyvenimą lageriuose, be vilčių 
emigruoti į kitus kraštus.

Hongkongo pavyzdžiu pasekė ir 
kitos pietryčių Azijos valstybės, kaip 
Thailandas, Indonezija, Malaizija, 
Singapūras, Brunei ir Filipinai.

§

§

§

Rygoje apie 200.060 latvių surengė 
demonstraciją prieš rusų organizaci
jos "Vienybė” bandymus sustabdyti 
latvių kalbos paskelbimą valstybine 
kalba Latvijoje, sekant Lietuvos ir 
Estijos pavyzdžiu.
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SPORTAS
NEŽEMINKIM MEDALIŲ

Malonu ir gražu, kai mūsų Australi
jos lietuvių sporto Šventės į savo 
programas, be komandinių žaidynių, t 
įtraukia ir atskiras sporto šakas, kaip 
plaukimą, bilijardą, Šachmatus ir kt. 
Tai Šventes padaro didesnėmis ir jose 
dalyvauja daugiau aktyvių sportinin
kų. Pradžioje ilgą laiką, trijų pirmųjų 
vietų laimėtojams buvo skiriamos 
dovanos, būtent taurės, trofėjai, 
vėliavėlės ar kas nors kita. Vėliau 
atstovų suvažiavime buvo nuspręsta 
dovanas duoti tik pirmųjų vietų 
laimėtojams, kas tęsėsi gana ilgą 
laiką. Dar vėliau, sekant olimpiadas, 
pirmose mūsų pasaulinėse sporto 
šventėse Toronte ir Čikagoje, taip pat 
ir Australijoje, jau neskaitant III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
Adelaidėje, buvo pradėta laimėtojams 
duoti aukso, sidabro ir bronzos 
medaliai. Tai buvo gražus mūsų 
garsiųjų sportininkų atžymėjimas, 
ypatingai kada šie medaliai yra 
padaryti su lietuviškais įrašais ir 
papuošti tautinėmis juostelėmis.

Nežiūrint į gražiąją ir sportiškai 
pelnytų medalių vertę, yra ir kita 
medalių pusė žeminanti juos, kas 
sporto vadovų būtinai turėtų būti 
rimtai apsvarstyta ir tuo klausimu 
padarytas sprendimas. 0 reikalas 
yra toks.

Puiku, kai komandos arba net 
individualių varžybų laimėtojai, eilę 
dienų kovoję savojo sporto šakos 
varžybose, pagaliau laimi tris pirmą
sias vietas ir gauna jiems skirtus 
medalius. Jie būna tikrai to nusipelnę. 
Tačiau, jokiu būdu negaliu sutikti ir 
skaitau, kad didelis tokių medalių 
nuvertinimas vyksta tada, kaip pav. 
plaukime, atletikoje, stalo teniso, 
lauko teniso dvejetų ar mišrių 
dvejetų, dabar net ir šachmatų, 
neturint pilnos žaidėjų komandos, 
dalyvis, sužaidęs labai dažnai tik 
vienerias rungtynes, jau gauna medalį. 
Ogi jauniai vaikai, perplaukę 50 
baseino metrų, apie rezultatą jau net 
nekalbant, taip pat gauna medalį ir 
dažnai jų, kaip grybų miške, prisiren
ka po kelis.

Olimpiadose ar kitose svarbesnėse 
varžybose, norint laimėti medalį, 
sportininkas pirmiausiai turi kvalifi- 
kuotis į tas žaidynes, po to per eilę 
rungtynių patenka į ketvirtfinalius, 
pusfinalius ir • tik tada, Analinėse 
ryngtynėse,. laimi medalį. Mūsų var
žybose toks pasakiškai lengvas meda
lių laimėjimas yra tik jo nužeminimas, 
ypatingai prieš tuos komandinius ir

’’Kovo”
Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 

šiuos metus pradėjo išstatydami tris 
I krepšinio kamandas į Bankstowno 

apylinkės turnyrą - mergaites ir 
į berniukus, jaunesni kaip 14 metų, 

kuriuos treniruoja Saulius K ar p tiška, 
berniukus, jaunesnius kaip 18 metų, 
treniruoja Phil Gustafson. Visos 
komandos kol kas rungtyniauja be 

j pralaimėjimų. Rungtynės vyksta 
penktadieniais nuo 6 valandos vakaro 
Bankstowno stadione. Atvykus į šias 
varžybas, akį džiugina matant tiek 
daug gražaus lietuviško jaunimo 
susirinkus sporto aikštėse. Ir tenka 
pripažinti, kad tai vyksta, nemaža 
dalimi, dėka tėvelių, kurie netingi 
suvežti vaikus net ir iš tolimųjų
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Sportininkė iš Lietuvos Aušra 
Laimaitė III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse, Adelaidėje, vyrų grupės 
stalo teniso varžybose laimėjusi aukso 
medalį.

atskirus sportininkus, kurie keturias 
ar penkias dienas varžosi, prakaituoja 
ir iš, sakykim, penkiolikos komandų, 
medalius gauna tik trys geriausios, tuo 
tarpu jauni vaikai, po kelių minučių 
plaukimo, jų susirenka po gerą 
pustuzinį.

Aš pilnai sutinku, kad visus sporti
ninkus reikia pagerbti ir apdovanoti 
už pelnytus laimėjimus, kokie jie 
bebūtų. Tačiau visa tai galima 
padaryti nežeminant aukso, sidabro ir 
bronzos vertės. Kodėl gi šiems 
laimėtojams nebūtų galima įteikti 
specialių pažymėjimų, vėliavėlių ar 
net ir kitų mažų dovanėlių, kas 
daugumoje yra daroma visuose kituose 
klubuose. Jie būtų gražiai atžymėti, 
pagerbti, kai tuo tarpu pilnai iškovoti 
medaliai turėtų savo tikrą vertę ir, 
juos laimėjęs, tikrai jaustų, kad jis ar 
ji pelnytai buvo verti pasipuošti 
auksu, sidabru ar bronza.

Ant. Laukaitis

klube
Sydnejaus priemiesčių ne tik į 
varžybas, bet ir šeštadienio treniruo
tėms.

***
Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 

praneša, kad metinis klubo narių 
susirinkimas šaukiamas š. m. balandžio ; 
2 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių klube Bankstowne. Susirinki
mo darbotvarkėje: prezidiumo suda- ! 
rymas, protokolo skaitymas, pirminin- ; 
ko ir iždininko pranešimai, revizijos ' 
komisijos pranešimas, mandatų komi- 1 
sijos sudarymas, valdybos rinkimai, 
klausimai ir sumanymai, susirinkimo 
uždarymas. i

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba
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S V E I K I NAME

"Mūsų Pastogės" maloni ir puiki bendradarbė Elena Dainienė iš Adelaidės, 
kovo mėnesį Lietuvių namuose atšventė savo gimtadienį. Tą dieną ji šventė 
apsupta savo šeimos - vyro Stasio, marčios, anūkių, susirinko visi, trūko tik 
anūkės, kuri gyvena Paryžiuje.

Sveikiname Eleną Dainienę gimtadienio proga ir linkime jai sveikatos, 
visada geros nuotaikos, neišsenkančios energijos ir sėkmės visuose jos 
darbuose.

Wollongonge gyvenantis laikrodžių, 
žiedų Ir kitų juvelyrinių dirbinių 
parduotuvės savininkas J. Černiauskas 
buvo plėšikų (vyro ir moters) užpultas 
dienos metu. Užpuolikai išbėgo iš 
parduotuvės pagrobę brangenybių 
dėžę, kurioje vertybių buvo už 5000 
dolerių.

*
Sušlubavo Wollongongo Apylinkės 

pirmininko Mato Gailiūno sveikata. 
Tikime, kad prižiūrimas šeimos ir 
gydytojo, Matas Gailiūnas netrukus 
susveiks, to linki jam vietos lietuviai.

"Mūsų Pastogės" redakcija dėkoja 
Birutei Gražienei, atsiuntusiai redak- 
cijon iškarpą iš laikraščio "The 
Canberra Times", kurioje žurnalistas 
Tony Wright taip gražiai aprašo 
kunigo A. Svarinsko kančias Sibire, jo 
pasišventimą Lietuvos laisvės ir 
lietuvių katalikų sielovados darbuose.

Ilgametis Spaudos Sąjungos valdy
bos narys Viktoras Jaras-net antrą 
kartą sunkiai susižeidė, pirmą kartą 
krisdamas iš medžio, o antrąjį - nuo 
laiptų. Viktoras Jaras šiuo metu 
gydosi ligoninėje. Linkime Viktorui 
kuo greičiau pasveikti.

*
Redakciją pasiekė žinia, kad "Mūsų 

Pastogės" atstovas Melbourne, lietu
vių bažnyčios kiosko vedėjas Feliksas 
Sodaitis nutarė išeiti į užtarnautą 
poilsį-

Linkime Feliksui Sodaičiui malo
naus poilsio apgailestaudami, kad

neturėsime jo malonaus bendradar
biavimo.

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

A. A. Algirdui Grigaičiui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių aukojo: 25 
dolerius - V. ir O. Šalkūnai (200), po 
10 dolerių - M. Kemešienė (137), V. ir 
G. Ališauskai (740).

A. A. Jonui Mašanauskui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių aukojo: 100 
dolerių - slidininkų klubas "Neringa", 
50 dolerių - Birutė Biskienė (JAV), 25 
dolerius - John Gully, po 20 dolerių - 
V. Vaitiekūnienė (185), J. Šniras 
(380), V. ir S. Savickai (60), A. 
Zubras (553), po 10 dolerių - Dana 
Baltutienė (155), J. Grigaitienė (140), 
R. ir E. Lipšiai (35), J. ir S. Meiliūnai 
(1042), A. Muceniekas (105), R. ir E. 
Žemėtai (280), 5 dolerius - P. Mažylis
(39).

Ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas
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Ax ANTANINA BI N KE VI ČI ŪTĖ-G U Č I U VI E NĖ 
1903

Šių metų kovo mėnesio 9 dieną 
Adelaidės Royal Hospital mirė solistė 
- muzikė, visapusiška lietuvių ben
druomenės veikėja, didelė patriotė - 
Antanina Sinkevičiūtė - Gučiuvieąė. 
Tai buvo asmenybė, kurios vietą vargu 
ar galės kas užpildyti. Saulėtas 
Antaninos charakteris, nepaprastas 
jos svetingumas, draugiškumas, neiš
semiama energija buvo kone legenda- 
riniai. Tai liudija per visą gyvenimą 
įgytas nesuskaičiuojamas draugų 
skaičius, tiek Australijoje, tiek kituo
se pasaulio kraštuose.

Antanina Binkevičiūtė gimė 1903 
metais Petrapilyje, kur praleido visą 
savo jaunystę. Jos tėvai buvo dideli 
meno mylėtojai, tad ir savo vaikus 
stengėsi auklėti ta linkme. Būdami 
gan turtingi, samdė mokytojas ir, jau 
iš mažens, vaikus mokė muzikos, 
prancūzų kalbos. Pirmąją operą Anta
nina išgirdo būdama dar šešerių metų, 
o savo daininkės "karjerą" pradėjo 
Petrapilyje Šv. Kotrynos gimnazijoje. 
Ji turėjo progos išgirsti ir Kiprą 
Petrauską, kuris jau tada dainavo 
Marijos operos teatre. Vasaros metu, 
su visa šeima, atostogauti vykdavo į 
Lietuvą, 
svetima.
somybę, 
tėviškę 
padirbėjus valdiškoje įstaigoje, išvyko 
į Kauną tęsti mokslą. Čia baigė, taip

taigi ir Lietuva jai nebuvo 
Lietuvai atkūrus nepriklau- 
visa šeima grįžo į motinos 
- Uteną. Keletą metų

vadinamą, Rusų gimnaziją, tuo pačiu 
metu studijuodama dainavimą Kauno 
konservatorijoje. 1928 metais išvyko į 
Paryžių ir pradėjo studijas žinomoje 
Paryžiaus Rusų konservatorijoje. An
tanina su dėkingumu prisimindavo 
garsiąją dainavimo pedagogę S. N.

1989

Janina Vabolienė

pagerbdamos

30 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Karolina Biveinienė, Gražina Schick

miršo ji taip pat savo pamėgto 
pedagoginio darbo. Savo studijoje 
ruošė naujas daininkės, kaip A. 
Uknevičiūtę, adelaidiškę solistę G. 
Vasiliauskienę, jaunesniąją kartą mo-

KLAIDOS IŠTAISYMAS
"Mūsų Pastogės" trečiame numeryje atspausdintoje Jadvygos ir Alfo 

Viiiūnų su šeima užuojautoje Gražinai Srrimaitytei - Petrauskienei mirus, per 
klaidą buvo išleista sakinio pradžia pirmoje eilutėje: "Mylimai ir mielai 
žavingos jaunystės draugei..."

režisieriumi Juozu Guču atvyko į 
Australiją, Adelaidėn, kur pradžioje 
duoną pelnėsi siuvykloje, o vėliau 
dirbo australų įstaigoje. Savo laisva
laikį pašventė dainai bei lietuviškai 
veiklai, kurios nenutraukė iki pat 
mirties. Iš pradžių dainavo visuose 
lietuviškuose viešuose renginiuose; 
dainavo vietos radiofone, lenkų 
ruošiamuose minėjimų koncertuose 
bei prancūzų Allience - Francaise ir 
rusų emigrantų koncertuose. Nepa- 

kė skambinti pianinu. Nustojusi dai
nuoti, scenoje ji reiškėsi skaitovės

dentų vardu - VI. Dumčius tarė 
paskutinį sudiev A. Binkevičiūtei - 
Gučiuvienei. Po pamaldų, kurias 
atlaikė kunigas klebonas J. Petraitis, 
Ji buvo palydėta į Centenial kapines. 
Gausi minia mintimis įsijungė į V. 
Neverausko, visų draugų vardu tartą 
jautrų atsisveikinimo žodį. Tautos 
Himnu buvo išreikšta paskutinė pa
garba šiai didžiai bendruomenės 
asmenybei ir, daugeliui, niekada 

VELI ONI SKI E N EI

mirus, jos dukroms L. Čeičienei, 0. Pilkienei ir jų šeimoms, seserims M. 
Labutienei, A. Šimkuvienei ir jų šeimoms ir broliui V. Pavilčiui 
Amerikoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

"Paguoda
Canberros lietuvių pensininkų draugija

VI ETOJE

VELIO NIŠKI E NĘ

Už padarytą klaidą atsiprašome.
"Mūsų Pastogės" redakcija

neužmirštamai draugei. Liūdesyje 
liko, Ją nuoširdžiai globojusi, Jos 
mylima krikšto dukra Gražina su vyru 
Don, giminės, draugai. Tačiau ausyse 
tebeskamba, ne kartą Jos tarti 
žodžiai: "Aš turėjau nepaprastai 
gražų ir įdomų gyvenimą ir daug 
draugų..." Gal geriausiai Ją būtų taip 
ir prisiminti.

Gladkają, kuri buvo ypatingai pasižy
mėjusi puikiu balsų pastatymu, pas 
kurią ji mokėsi tris metus. Šalia
dainavimo pamokų, lankė žinomo 
meno autoriteto ir kritiko, kunigaikš
čio S. Volkonskio dramos studiją ir 
svetimų kalbų akademiją, kurioje įgijo 
prancūzų kalbos diplomą. Su atsižy- 
mėjimu baigusi muzikos konservatori
ją, grįžo į Lietuvą. Nors po reprezen
tacinio spektaklio Kauno konservato
rijoje, buvo pkviesta debiutuoti Kauno 
operoje, A. Binkevičiūtė savo sugebė
jimus bei žinias nukreipė į pedagoginį 
darbą. Įsteigė savo, privačią dainos 
studiją ir kartu dėstė Lietuvos 
Liaudies konservatorijoje. Vėliau įsi
jungė į Vilniaus Muzikos mokyklos ir 
Kauno konservatorijos pedagogų ei
les. Jos mokinių tarpe buvo akloji 
daininkė Beatričė Grincevičiūtė, St. 
Daugėlienė, J. Butenytė, V. Vižinytė, 
A. Paukštys, Bražinskas ir kiti.

Be viso to, A. Binkevičiūtė - 
, Gučiuvienė buvo Valstybinio Radio

fono soliste, vertėja iš užsienio kalbų 
tame pačiame radiofone, operų re- 
cenzentė ir bendradarbė spaudoje 
muzikos klausimais. Neapsėjo Antani
na ir be koncertų bei gastrolių, kurios 
vykdavo Talino ir Rygos radiofonuo
se.

Pradėjus tremtinės kelionę, solistė 
dainavo daugelyje tautinių renginių ir 
"Baltic DP Music College" dėstė 
dainavimą.

1951 metais A. Binkevičiūtė - 
Gučiuvienė su savo mylimu vyru, 

f LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.,FAIRFIELD. N.S. W. 
TeL 724 5406. Veikia 24 valandas per parą.

vaidmenyje - taikliai parinktais felje
tonais, kuriuos tik Ji viena temokėjo 

’ perduoti taip įtikinančiai. Būdama
didele teatro mėgėja, rėmė jį įvairiais 
būdais, kartais pati režisuodama 
radijo vaizdelius. Jos paruoštos pro
gramos muzikinėmis temomis, buvo 
tikras turtas. Niekas už ją geriau 
neaprašė teatro veikalo ar koncerto, 
jos straipsnių rasime ir "Mūsų 
Pastogėje", "Tėviškės Aiduose", lai
kraščiai užjūryje - "Draugas" ir 
"Dirva". Antanina buvo prityrusia 
recenzente, korespondente, šiame 
darbe dirbusi penkias dešimtis metų. 
Jos ranka ir nuoširdus bendradarbiavi
mas buvo jaučiamas įvairiuose mūsų 
bendruomenės darbuose. Ji skleidė 
kultūros šviesą Australijos lietuviams.

Iškeliavo mūsų Antanina Binkevi
čiūtė - Gučiuvienė į kraštą iš kurio 
jau niekas nebegrįžta. Išlydėjome ją 
sunkia širdimi. Atsisveikinome minti
mis ir pagarbiais, gražiais draugų 
žodžiais. Gražiai, Šv. Mišių metu, 
skambėjo giesmės, kurias giedojo Jai 
gerai pažįstami choristai, liūdnai ir iš 
širdies skambėjo G. Vasiliauskienės, 
atsisveikinimo solo. Nuoširdūs žodžiai 
aidėjo šv. Kazimiero bažnyčioje.

A LB Adelaidės Apylinkės valdybos 
pirmininkas J. Stačiūnas, Moterų 
sekcijos atstovė M. Petkūnienė. Atei
tininkų ir Parapijos vardu - A. 
Kubilius, "Ramovės" - V. Vosylius, 
"Lituania" choro ir velionės mokinių 
vardu - G. Vasiliauskienė, "Vaidilos" 
teatro - V. Ratkevičius, korespon-

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JEHOVOS KOJOS ALYVŲ KALNE
Taip atsiradęs slėnis turės būti 

gerai apšviestas ir be jokių ūkanų, 
dėlto, kad saulė švies ant jo iš rytų iki 
vakarų.Taip simboline kalba kalbama 
apie Teisingumo Saulę ir jos dieviškąją 
tiesos šviesą ir palaiminimus, kurie 
išblaškys visas nuodėmės ūkanas, 
panaikins nežinojimą, prietarus ir 
mirtį, ir išgydys bei atsteigs norin
čiuosius ir paklusniuosius žmonijos 
padermės narius, kurie bėgs į šitą 
palaimų ir pasigailėjimo slėnį. Šitas 
gailestingumo slėnis, pastatytas tarp, 
ir po priežiūra dvasinės ir žmoginės 
karalystės vaizdomainų, arba esąs 
šviesybės ir ramybės karalystės glo
boje (prie pat Jehovos kojų), ištikrųjų 
bus "Palaiminimų Slėnis" visiems, 
kurie eis į jį sutrintomis ir gailestau
jančiomis širdimis.

Mes turime dar atsiminti, kad į 
Izraelį yra pasakyta: "Tuomet jūs 
bėgsite į tų kalnų slėnį, "bet juk 
Izraelio vardas reiškia Viešpaties 
palaimintieji žmonės," "Dievo žmo
nės," "Viešpaties žmonės". (2 Kron.- 
7:14) Ir nors, kaip jau matėm, pirmieji 
arba dvasiniai karalystės palaiminimai 
ateis į dvasinį Izraelį, ir vėlesnieji 
arba žemiškieji prasidės su Izraeliumu 
pagal kūną, tačiau ten jie nesustos; 
nes kas tik norės, galės patapti 
Izraelitais; parodydama Abraomo 
tikėjimą ir paklusnumą, visa žmonija 
galės pasidaryti tikrais Izraelitais,- 
"Dievo žmonėmis".. Todėl pranašas 
Izaijas sako, kad tada kai Izraelis bus 
šaukiamas atgal į Dievo malonę, 
karalystės įkūrimo ma
tu, prie jo bus priskaitoma "kiekvie
nas, kuris šaukiasi į mano (Jehovos) 

vardą, nes aš sutvėriau jį savo 
garbei, prirengiau jį ir padariau jį". 
(Izraelio vardas tuomet bus pritai
komas visiems, kurie yra "Dievo 
žmonės").(Iza. 43:7; Rom. 9:26, 33; 
10:13.

"Ir (taip) ateis Viešpats, mano 
Dievas, ir (taip) visi šventieji (bus 
suvienyti) draug su juo". (Žak. 14:5) 
Kuomet Dievo paskirtasis laikas bus 
pilnai atėjęs, kuomet pagonių viešpa
tavimo laikas bus pilnai pasibaigęs, 
kuomet didžiosios suderinimo dienos 
(Evangelijos amžiaus) aukavimas bus 
pasibaigęs, tada kai Vyriausiasis 
Kunigas bus pabaigęs daryti permal
davimą nevien už savo kūną", t.y. 
bažnyčią,bet ir už visą "namą",ir už 
"visus žmones",tuomet jis ateis lai
minti visus. Jehovos pasmerkimas arba 
mirties bausmė tuokart bus atimta nuo 
žemės ir jo kojų suolelio padangtė vėl 
bus įsteigta ir pripažinta; auklėjimas 
tiesoje ir teisingume ir šventoje 
meilės dvasioje bus vykdomas , kol 
"Tūkstantmeties pabaigoje", visi, ku
rie norės būti teisingais, bus pasiekę 
tobulumą ir susivieniję su Jehova, visi 
gi nepaklusnieji jau tuomet bus 
sunaikinti.-(Ap. Darb. 3:23, Apr. 
20:9).

Vartodamas prilyginimo prasmės 
kalbą Pranašas dar pasakė daugiau ką 
apie aną dieną, kurioje žemė bus 
išpalengvo padaryta garbingu Jehovos 
suoleliu :-

"Aną dieną atsitiks, kad, šviesa 
nebus visai šviesi, nei nebus tiršta 
tamsa. Bet ta diena bus žinoma 
Viešpačiui, kuri bus nei diena, nei 

• naktis; vakaro metu bus (aiški) 
šviesa".-Žak. 14:6,7.

Tęsinys
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 363 Gregory'Terrace, BRISBANE CITY, 4000 QLD.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
V. Ročius vic-
A. Koženiauskas Vię. 55
A. Ramanauskas Vic.
V. Jeblonskienė Vic. 55
P. Morkūnas Vic. 515
0. Alekna Vic. 55
Vincent Bycroft Qld. 55
J. Pincius Tasm. 55
S. Marcinkienė Vic. 55

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Mrs. M. SchiUat Vic. 
Vincent Bycroft Qld. 
V. Lukaitis Vic.

SIDNĖJUJE
LITERATŪROS IR MUZIKOS 

POPIETĖ
Pranešame, kad balandžio mėn. 30 

dieną Sydnejaus Lietuvių klube įvyks 
literatūros ir muzikos popietė. Pra
džia 2 valandą.

Programoje sutiko dalyvauti Sydne- 
juje gyvenantieji rašytojai, poetai, 
jauni pianistai, trys daininkų grupės ir 
daug kitų. Įėjimas nemokamas, bet 
bus priimamos aukos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir leidiniui 
"Baltic News" paremti.

Vienintelė Vakarų kraštuose, Va
sario 16 - tosios gimnazija paruošia ir 
išleidžia jaunuolius tolimesniam lietu
vybės išlaikymui ir tęstinumui. "Baltic 
News" - leidinys išsilaikantis tik iš 
aukų, nuolat skelbia pasauliui apie 
skriaudą daromą mūsų tėvynei. Juo 
domisi daug, mūsų siekiams palankių, 
politikų, aukštų Bažnyčios vadovų ir 
daug kitų tautybių talkininkų.

Prašome, savo kalendoriuose atžy
mėti balandžio 30 dieną - literatūros 
ir muzikos popietę. Savo atvykimu 
pagerbsime mūsų rašytojus, instru
mentalistus ir daininkes.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Pranešame, kad Sydnejaus Skautų 
Židinio rudeninė ekskursija autobusu 
įyks balandžio 22 dieną, šeštadienį. 
Vyksime Į Goulbumo miestą ir 
apylinkes, kur apžiūrėsime abi, naujai 
restauruotas,katedras, "Big Merino" 
pastatą ir kitas Įdomybes, kurių

nespėjome apžiūrėti pereitą kartą. 
Ekskursijai vadovaus v. s. J. Zinkus.

Kelionės kaina - 12 dolerių 
asmeniui. Pinigus jau dabar galima 
įmokėti pas B. ir L. Žalius.

Į ekskursiją išvykstame 7.30 vai 
ryto nuo Lietuvių namų Bankstowne, 
grįšime ten pat apie 6 vai. vakare.

Dar yra kelios laisvos vietos. 
Norintieji dalvauti ekskursijoje, re
gistruojasi pas Žalius, tel. 7903101 
(skambinti vakarais po 7 valandos).

Sydnejaus Skautų Židinys.

NAUJI MOKSLO METAI
Daug rūpesčio buvo turėta šiais 

metais organizuojant Sekmadienio 
mokyklą. Tačiau, Onutei Maksvytie- 
nei sutikus vadovauti, su džiaugsmu 
galiu paskelbti, kad Sydnejaus Lietu
vių Parapijos mokykla tuoj po Velykų 
pradeda naujuosius mokslo metus.

Maloniai kviečiu mūsų jaunąją 
kartą nuo 5 iki 12 metų amžiaus, o 
taip pat mokytojus ir tėvelius Įsijungti 
Į šią taip svarbią pareigą.

Tad balandžio 2 dieną, Atvelykio 
sekmadienį vėl kviečiu į Lidcombe 
parapijos mokyklos klases, su pasiry
žimu įsijungti į šį kilnų darbą, kad 
auklėtume ir paruoštume mūsų jauni
mą ir parapijai, ir bendruomenei ir 
ypatingai - Lietuvos ateičiai!

Prelatas Petras Butkus 
Mokyklos Globėjas

Kovo 29 dieną, 7 valandą vakaro 
Ronndeau Gallery Brown ir Wilson 
gatvių kampe, Newtowne atsidaro 
lietuvių dailininko Jurgio Janavičiaus 
personalinė tapybos darbų paroda.

Paroda veiks iki balandžio 2 dienos 
kasdien nuo 12 vai. iki 6 vai. vakaro.

MELBOURNE
ALB Melbourne Apylinkės narių 

visuotinis susirinkimas įvyks balandžio 
9 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Bus renkama 
valdyba.

Melbourne Apylinkės valdyba

Melbourne tautinių šokių- grupės 
"Gintarėlis", "Malūnėlis" ir "Ginta
ras" kviečia visą lietuvišką jaunimą 
įsijungti į šias tautinių šokių grupes.

Repeticijos prasidės nuo kovo 18 
dienos, Lietuvių namuose.

"Gintarėliai" - nuo 4 metų iki 10 
metų repetuoja 12-1 vai. po pietų.

"Malūnėlis" - nuo 9 metų iki 16

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 :
SMORGASBORD

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais Įduba* uždarytas 
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;

DĖMESIO!
Jau laikas pradėti ruoštis metiniam klubo baliui, įvyksiančiam 

gegužės 6 dieną, šeštadienį.
DALYVAUKIME VISI - PAGYVENĘ IR JAUNI!

metų repetuoja 11.30 vai. - 1 vai. po 
pietų.

"Gintaras" - nuo 15 metų iki 
(maždaug) 25 repetuoja 1-3 vai. po 
pietų.

D. Mockienė
Taut, šokių grupės "Gintaras" 

tėvų komiteto pirmininkė

I E K O
Marytė Simonaitytė - Katkevičie-

lyje, 1944 metų rudenį su vyru ir 
dukrele Stasiuke, tuo metu 10 
mėnesių amžiaus, buvo išvežti Į 
Vokietiją. Galvojame, kad jie turėjo 
dar vieną dukrelę ir emigravo į 
Australiją. Jų ieško brolis Juozas 
Simonaitis ir jo duktė Vida Simonaity
tė - Rudaitienė.

Rašyti: Lietuva, Vilnius 232043, 
Žėručio gt. 3 - 21, Vidai Simonaitytei 
- Rudaitienei arba pranešti V.

nė, Juozo, gimusi 1923 metais vasario Lukaičiui, 20 Lister St., Kew E 3102,
mėnesį Vilkaviškio apskrityje. Virba- Melbourne.

■ / ■ 1 A*'

PIGIAUSIOS KELIONES

AT A

Į Lietuvą ir atgal per Tokijo nuo
Į Lietuvą ir atgal per Varšuvą nuo 
iš Lietuvos ir atgal per Varšuvą nuo

Europą ir atgal nuo
Europą ir atgal per Kanadą nuo 
Los Angeles ir atgal nuo 
Čikagą ir atgal nuo

• i 
. Melbourne klubo valdyba kviečia visus tęsti Velykų pasilinksmini- į
• mus ir apsilankyti į jų ruošiamą Atvelykio
j VAKARONĘ t
• kuri įvyks balandžio 1 dieną, 6 valandą vakaro Lietuvių namuose. I 
Į Bus skani vakarienė, trumpa įdomi programa, margučių ridenimas ir ? 
; gražiausio rinkimai. Bus duodamos premijos jauniems ir ne taip •
• jauniems. Pabaigoje muzika tiems, kurie dar turės energijos.
Į Įėjimas nariams 5 doleriai, visiems kitiems 7 doleriai, jaunimui iki 16 
j metų - veltui. •
f Stalus prašome užsakyti pas M. Žiogienę telefonu 4581102.

$2050
$2135
$1900
$1550
$1550
$1300
$1500

Traukiniu po Europą 1 klase, 15 dienų - $400, 21 d. - $555,1 mėnuo - $620.
♦Užsakau vietas viešbučiuose Azijoje, Š. Amerikoje ir Europoje.
♦Parūpinu vizas, kelionių Čekius, draudimą ir automašinų nuomą.
♦Padedu savo klijentams tvarkyti dokumentus iš Lietuvos ir į Lietuvą.
♦Darbo valandos 10 vai. - 5 vai. vakaro darbo dienomis.

Alg. Žilinskas, Concorde International Travel P/L (IATA, AFTA).
541 King Street, Melbourne, 3003. TeL 3296833 (prie Liet. namų). 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.
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