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KARIUOMENĖS ŠVENTE

Lietuvos kareivis

Lapkričio 23 minime Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimo šventę. Ši 
istorinė diena primena daug 
brangintinų dalykų, iš kurių 
svarbiausieji yra tautos laisvė, jos 
vaikų didvyriškumas ir Lietuvos karių 
nepalaužiama dvasia, įveikusi tautos 
apsisprendimo būti laisva teisę mums 
paneigti norinčias, rodos, taip 
neįveikiamas mūsų priešininkų ginklo 
jėgas.

Ši šventė prikelia mūsų atmintyje 
tautos iš vergijos vadavimo žygių 
garbinguosius paveikslus. Kariuomenė 
- Lietuvos valstybės garbė ir lietuvių 
tautos gražiausias patriotizmo žiedas. 
Tauta išugdė kariuomenę, kariuomenė 
iškovojo Lietuvos laisvę ir ją iškovotą 
saugojo. Tauta pasitikėjo kariuomene, 
ja didžiavosi, rūpinosi jos karine 
pažanga ir galimai tinkamesnių jos 
apginklavimu. Kariuomenę ir tautą 
jungė tie patys laisvės ir gerovės 
idealai. Dėl to kariuomenės šventė 
yra visų geros valios lietuvių patriotų 
šventė.

Vyriausias Lietuvos ginklo pajėgų 
vadas, prezidentas Antanas Smetona 
prieš 50 metų yra pasakęs: "Kasmet 
švenčiame dvi didžiąsias šventes: 
Lietuvos nepriklausomybės žygį ir 
Lietuvos kariuomenės įsikūrimą. Jų 
svoris, jų sugretinimas mūsų tautai 
savaime suprantamas: savo ginklo 
pajėga tapome laisvi. Ir tautos 
žadintojų darbai ne ką būtų padėję, 
kad mūsų kariai savanoriai nebūtų

pakėlę kalavijo". Nepriklausomoje 
Lietuvoje kariuomenės įsikūrimo 
šventė buvo švenčiama visuotinai., nes 
ji savo reikšme lietuvių tautai yra 
lygiai svarbi ir brangintina kaip ir 
Vasario 16 - Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo šventė.

Australijoje kariuomenės šventės 
tinkamu paminėjimu rūpinasi atsargos 
karių organizacijos Ramovė skyriai ir 
kaip tik dėl to visuomenėje susidarė 
įspūdis, kad toji šventė dabar, kada 
savo kariuomenės ir laisvės 
nebeturime, yra reikalinga tiktai 
įvairių laipsnių buvusiems kariams, 
tiktai tiems tautiečiams, kurie kada 
nors tarnavo nepriklausomosios 
Lietuvos kariuomenėje. Šventė tuo 
būdu mūsuose yra nustojusi pripažinto 
visuotinumo ir jos paminėjimo iškilmės 
praeina kukliau negu kitų didžiųjų 
tautinių švenčių, skirtų tautos 
dvasios žadintojų ir gaivintojų 
pagerbimui.

Kariuomenės šventėje prisimename 
laisvės kovų žygius, pagerbiame 
gyvus ir mirusius karius savanorius, 
gražinusius laisvę mūsų kraštui. 
Kariuomenės šventė - Lietuvos 
pergales šventė. Laisvės karo istorija 
mums pasakoja, kaip mūsų 
kariuomenė mūšiuose laimėjo vieną po 
kitos vietinio pabūdžio pergales. 
Bendras tų pergalių rezultatas - 
iškovota lietuvių tautos laisvė,
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ALB Krašto Taryba

PRANEŠIMAS
Būdamas ALB vyriausio organo, Krašto Tarybos, 

Pirmininku tikėjausi išvengti viešų diskus i jų dėl su 
"Mūsų Pastoge", LB Spaudos Sąjunga ir ALB Krašto 
Valdyba susijusių reikalų. Deja, esamomis sąlygomis 
esu priverstas padaryti ši pranešimą.

Negaliu patylomis praleisti veiksmų, kurie mūsų 
bendruomenėje neturi precedento. Naudodami ALB 
Statuto 15-ąj\ straipsni, kuris mūsų bendruomenėj e 
nebuvo niekad naudotas, Krašto Valdyba nutarė 
korespondenciniu būdu atsiklausti ALB Krašto Tarybos 
narių, ar jie pritaria, ar nepritaria Krašto Valdybos 
laikysenai jos nesutarimuose su Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Valdyba. Nesuprantami Krašto 
Valdybos motyvai pas i renkant ši mūsų bendruomenėje 
precedento neturėjusi žingsni, ypač kad jie ryžosi jį 
daryti nepasitarę su ALB Krašto Tarybos Pirmininku.

Nežiūrint i tai ar tas yra legalu ar ne, keistas ir 
to apklausimo narių parinkimas. Juk ALB Krašto Taryba 
atstovauja visus Australijos lietuvius, tad abejotina 
ar prasminga pasirinkti visus komisijos narius tik iš 
Adelaidės, ypač kai jų tarpe nėra ALB Krašto Tarybos 
Vicepirmininko,

Kadangi šis korespondenc ini s Krašto Tarybos 
apklausinėjimas yra be precedento, rimtų abejonių 
kelia Krašto Valdybos pasirinktas Statuto 13-to 
paragrafo interpretavimas. Šis paragrafas sako kad - 
... Senosios Krašto Tarybos kadencija baigiasi ir 
naujosios Krašto Tarybos Kadencija prasideda keturias 
(4) savaites prieš sekančią Krašto Tarybos sesiją.

Nežinia, kaip šį paragrafą ateityje išaiškins ALB 

Krašto Taryba, bet be abejo jį interpretuojant būtų 
galima teigti, kad tos senosios Krašto Tarybos sudėtis 
nėra pasikeitusi nuo paskutinio suvažiavimo.

Kaip šį paragrafą interpretuoja ALB Krašto 
Valdyba, nežinau, nes man jos sąrašo jie nėra 
prisiuntę, nors p V Neverauskas , ALB K Valdybos 
Pirmininkas, savo laiške datuotame 12.11.1985 mini, 
kad 'Šiuo metu ALB Krašto Taryboje balsavimo teisę 
turi 80 asmenų, turint dėmesyje į Tarybą įeinančių 
"ex of i ei o" asmenų pasikeitimus nuo paskutinio 
suvaž iav imo ' .

Visiškai nepriimtinas pareiškimų gražinimo 
terminas. Pagal KV parėdimą, atsakymai negalioja, jei 
jie nebus gauti lapkričio mėnesio pabaigoje, gi 
šiandien 19-ta lapkričio. Tad bet kokiam 
pergalvojimui, svarstymui ar pasitarimams nepaliekama 
net kelių dienų. Daug atstovų to KV pranešimo dar nėra 
gavę. Nesu ir aš jo gavęs ir esu pastatomas keistoje 
padėtyje, kai telefonuoja ALB Krašto Tarybos Atstovai 
Tarybos Pirmininkui, jau gavę KV parėdymus, klausdami, 
papildomos informacijos , o pirmininkas ne tik kad 
neturi jokios papildomos informacijos, bet dar ir tų 
pačių parėdimų nėra gavęs...

Esant tokiai padėčiai, skaitau, kad toks 
u11imatyv i n i s tokių trumpų terminų nustatymas yra 
klaidingas. Balsavimo terminas turėtų būti pratęstas 
bent 30 dieną, duodant progos išsiaiškinti:
a. XIX-tos ALB Krašto Tarybos sąstatą.
b. Priežastis ir galimus būdus išspręsti esančias 
nesantaikos pasitarimų, o ne konfrontaciJos būdu.

Nesant termino pratesimo, visas šis apklausimas • 
būtų sukompromituotas ir, manyčiau, potencijaiiai 
nustotų savo svorio ir kenktų ALB Krašto Tarybos 
orumui.

A P Kabai la (Dr)
ALB Krašto Tarybos Pirmininkas.
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EUGENIJUS MATUZEVlClUS DIDVYRIU KARUOSE

K A R EI VI AI

JŪS IŠRIKIUOTI VĖL - TIK NESIGIRDI BŪGNO 
NEI ŽINGSNIŲ, NEI KOMANDOS, NEI DAINOS... 
PRAĖJĘ PRO VIELAS, PRO ATAKAS, PRO UGNĮ, 
SUSTINGOT GRETOSE RIKIUOTĖS AMŽINOS - -

i- 
t

KAPUOSE HEROJŲ 
ĄŽUOLAI KEROJA, 
SAULĖJ BLIZGA LAPAI, 
VYTURIAI DAINUOJA.- -

ĄŽUOLAI KEROJA 
IR PADANGĘ REMIA, 
O DIDVYRIUS GLAUDŽIA 
JŲ GIMTOJI ŽEMĖ.

MILŽINAIS IŠAUGĘ, 
ĄŽUOLAI KEROJA.- - 
VIRŠ DIDVYRIŲ KAPO 
VYTURIAI DAINUOJA...

vyturiai Čirena... 
TAIP RAMU SUSTOJUS 
SVEIKINT ŽEMĘ MANO 
G Y NUSIUS HEROJUS - -

K A RI U O ME N F S. ..

atkelta iš p si. 1 

sukurta naujoji atgimusios Lietuvos 
valstybė. Mes nebuvome išdidi tauta. 
Savo pergales vadinome laimėjimais. 
Dėl to, sakyčiau, kuklumo ir Lietuvos 
valstybė atskiros pergalės šventės 
nešventė. Laisvės džiaugsmas ir 
pasididžiavimas ją pergalingai 
iškovojusiais kariais buvo išreiškiamas 
Lietuvos kariuomenės švente.

Keli paskutinieji istorijos 
šimtmečiai pašykštėjo lietuviams 
valstybinės reikšmės laimėjimų. 
Nepriklausomybės išsikovojimas buvo 
kaip tik pirmasis po Žalgirio mūšio 
lietuvių pasiektas svarbus valstybinės 
reikšmės laimėjimas. Tarp tų dviejų 
laimėjimų skirtumas yra tik tas, kad 
Vytauto sąjungininkų tarpe prie 
Žalgirio prieš vokiečius kryžiuočius 
kovėsi ir rusiškieji Smolensko pulkai, o 
nepriklausomybės kovose prieš 
komunistinės Rusijos pulkus, 
grasinančius pasmaugti jauną mūsų- 
valstybę, pačiais lemtingiaųsiąis 
momentais šalia mūsų kariuomenės 
kovojo vokiečių daliniai ir saksų 
savanorių batalionai. Turėjimas 

NUO 1986 M. SAUSIO 5 D. SBS TV BUS 
TRANSLIUOJAMA TIK UNF DAŽNUMU. 
PAPRASTAI TARIANT. TAI REIŠKIA, KAD 
TURITE PATIKRINTI, A R JŪS U TV APA
RATAS GALI PRIIMTI UNF CHANNEL 28 
(ARBA 58 KAI KURIOSE VIETOVĖSE).

JŪSŲ PATOGUMUI SBS PAR U OŠĖ NEMO
KAMA KNYGUTE. PAVADINTA "UNF 
TELEVISION — ALL THE FACTS”. JA 
GALIMA GAUTI BET KURIOJE PAS T O 
1ST AI G OJE.

KNYGUTĖJE IŠSAMIAI PAAIŠKINTA VIS
KAS, K A REI KI A ŽI NOTI API E UNF I R JtTSU 
TV. PAGALIAU PAMATYSITE. KAD TAI 
LABAI PAPRASTAS PROCESAS.

DAUGIAU PATARIMU GALITE GAUTI IS. 
SAVO VIETOS TELEVIZIJAS APTARNAU
JANČIO ASMENS AR iŠ ANTENŲ ĮREN
GĖJO.

IBI

sąjungininkų mūsų kariuomenės 
pergalės reikšmės ir vertės nemažina. 
Ir mus vėliau ištikusi nelaimė - laisvės 
pararadimas - mūsų kariuomenės 
kovose įsigytos garbės nesumenkina.

Lietuvos Valstybės Taryba 
Vilniuje, Gedimino sostinėje, pirmąjį 
įsakymą Lietuvos kariuomenei 
pasirašė prieš 67 metus - 1918 m. 
lapkričio 23 dieną. Tuo įsakymu buvo 
tik išreikštas noras kariuomenę 
organizuoti. Krašte jau visur sklendė 
laisvės geismo dvasia. Noras ir 
pasiryžimas kovoti visame krašte kilo 
spontaniškai. Daugelyje Lietuvos 
vietų savanoriškai, be raginimų iš 
viršaus, buvo susiorganizavę milicijos 
apsaugos būriai ir partizanų grupės, 
pasiryžusios ginti nuo priešų savo 
apylinkes. Kariuomenės įsteigimas jų 
veikimą rėmė ir palengvino. Lietuvos 
kariuomenė kūrėsi savanorišku 
pagrindu Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje kilusiame chaose. Aplinkui 
siautė revoliucijos. Priešai 
bekovodami buvo pavargę ir išsisėmę. 
Lietuvos valstybės atstatymui buvo 
atėjęs patogus momentas. Reikėjo jį 
išnaudoti arba prarasti laisvės

galimybes.
Lietuvos kariuomenė pradėjo 

organizuotis plikom rankom,
neturėdama užtenkamai paruoštų 
vadų, finansinių išteklių, ginklų ir 
karo vedimui reikalingų priemonių. 
Bet mūsų savanoriai, pirmieji kariai 
buvo ryžtingi, juos rėmė visa Lietuva. 
Tautos noras būti laisva vadovavo 
kariniam mūsų sąjūdžiui. Tas sąjūdis 
buvo išaugęs iš tautos širdies, iš 
tautos valios - tad kas galėjo jį 
sulaikyti?

Lietuvos kariuomenė kariaudama 
augo skaičiumi, nes vis daugiau į ją 
rinkosi savanorių. Ji ginklavosi iš 
priešų atimtais ginklais, išmokslino 
pagreitintu tempu reikalingus vadus. 
Tik tautos veržlumas, sugebėjimas 
vietoje vieno žuvusio kario pastatyti 
10 ar daugiau kovotojų užtikrino 
Lietuvai laisvę. Laisvė buvo laimėta 
per aukas ir pasišventimą. Bevęik trys 
tūkstančiai karių kovose žuvo - 
paaukojo savo gyvybes ir tapo 
Lietuvos laisvės švyturiais. 
Pagerbdami jų didžiausiąją auką, 
lenkiame galvas didvyriškoms jų 
dvasioms.

JWT 652P431

Dabar ne vienas cinikas klausia ar 
verta buvo anais laikais už Lietuvos 
laisvę kovoti dėl to, kad, praėjus vos 
20 laisvės metų, mes savo žemę, savo 
laisvę, savo turtus, sukauptus 
nepriklausomybės metais, savo 
ginklus, pirktus valstybės iždo pinigais 
ir Ginklų Fondo suaukotomis lėšomis, 
be kovos, be pasipriešinimo atidavėme 
komunistinei Rusijai, nusilenkę jos 
reikalavimams. Atidavėme į jos 
rankas Lietuvos valstybės likimą ir 
savo pačių asmeninius likimus ir taip 
patekome į dideles nelaimes.

Tiesa. Nepriklausomybės
laikotarpis buvo trumpas, bet jis 
atgaivino ir atkūrė Lietuvos valstybę, 
kas mūsų atveju buvo ir yra labai 
svarbu. Ilgai vergavę carinei 
Rusijai, XIX amžiaus pabaigoje 
politine prasme mes buvome viso 
pasaulio užmiršti visiški vargšai. 
Lenkai galvojo pavertę mus savo 
tautos dalimi, rusai buvo įsitikinę, kad 
mes jiems visiškai priklausome. 
Europos tautos laikė mus mirusia 
tauta. Buvome priėję savo tautinės 
egzistencijos sutemas. Staiga pajėgę 
išsikovoti laisvę, mes visam pasauliui 
parodėme, kad esame gyva, 
subrendusi, gerai organizuota tauta, 
verta savarankiško, laisvo gyvenimo. 
Mes laimėjome vietą laisvųjų pasaulio 
tautų tarpe, mes atsiplėšėme nuo 
ryšių su Lenkija, mes atgavome vietą 
Lietuvai naujuose to meto Europos 
žemėlapiuose ir Europos XX amžiaus 
istorijoje. Niekas mūsų dabar mirusia 
tauta nebelaiko. Ką amžiai buvo 
sugadinę, mūsų kariuomenė karo 
žygiais atitaisė. Tai yra tokie 
laimėjimai, kurie dabar, ir valstybės 
suverenitetą praradus, tebeturi savo 
vertę.

Per 20 laisvės gyvenimo metų mūsų 
tauta nusipurtė iš baudžiavos ir 
vergijos metų likusius skurdo ir 
tamsumo voratinklius ir kultūrine 
prasme pasivijo senąsias, laisvąsias 
Europos tautas. Pabudo ilgai slopintas 
lietuvių tautos kūrybingumo genijus ir 
dideliais šuoliais veržėsi pirmyn 
literatūroje, moksle, mene ir 
ekonominio gyvenimo srityse. To 
tautos įsibėgėjimo kultūrinėse 
lenktynėse nesustabdė užėję istoriniai 
sunkmečiai. Tauta gyvena savo 
gyvenimą, kaupdama savyje gerąsias 
talentų savybes kaip būsimųjų amžių 
nenykstantį tautos lobį.

Kariuomenės šventėje, žvelgdami į 
praeitį, gerbdami ir minėdami ant 
laisvės aukuro sudėtas tautos kraujo 
aukas ir darbo prakaito atsiekimus, 
kreipiame savo žvilsnį ir į ateitį. Mes 
didžiuojamės savo tauta ir jos dvasiniu 
grožiu. Tautos gyvenimas eina iš 
šimtmečio į šimtmetį. Tauta ateitį 
turės ir, tikėkimės, turės ateitį 
viltingą, nes joje budi ir kūrybingai 
reiškiasi didžiulis skaičius į laisvę 
tikinčių žmonių.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS.
Mūsų'pastogė 'Nf.47 1985.TT.25 pšl.2
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IŠ REDAKCIJOS

PAŠTO ’

” Musų Pastogės" redakcijoje

Ar pamiršote?

Gerbiama Redaktore,

Trumpa yra tautiečių atmintis - 
rodos ne taip seniai turėjome gelbėti 
"Mūsų Pastogę" nuo " zealots’ ų" 
atakos - tada ruošėsi pražudyti 
šviesios atminties Vincą Kazoką už 
tai, kad buvo apskelbtas raudonųjų 
agentu, pavojingu mūsų visuomenei.

Tikiuosi, kad sveikas protas laimės 
ir jei negalim jums suteikti lietuviško 
teisingumo, gal galima tikėtis austra
liško "fair go"!

Džiugu matyti "Mūsų Pastogę" 
prašvitus jaunatviškumu.

LIUKĄ PETRAUSKAS

SPAUDOS
SĄJUNGOJE

Kaip jau buvo skelbta, metinis LBSS 
susrinkimas įvyks š.m. gruodžio 15 d., 
sekmadienį, 2 vai. popiet Sydnėjaus 
lietuvių klube Bankstowne.

PagalLBSSstatuto paragrafą 34.b - 
kandidatai į LBSS Valdybą yra 
sekantieji:

Sutiko būti perrenkami:
A. Adomėnas,
V. Jaras,
A. Milašas,
B. Žalys. Siūlo: B.Vingilis, V. 

Patašius
Mr. M. Gailiūnas. Siūlo: A.

Giniūnas, B.Stašionis
Mrs.G. Kazokas. Siūlo: A. Ja

blonskienė, R. Cavalouski
Mr. B. Stašionis. Siūlo: A. Gi

niūnas, P. Grosas
Mr. M. Zakaras. Siūlo: A. Gi

niūnas, P. Grosas

Gal todėl, kad "M.P." redakcija yra 
Sydnėjaus lietuvių klube Bankstowne 
(o gal todėl, kad smalsu į redaktorę 
pasižiūrėti), čia užsuka vis daugiau 
žmonių.

Štai, prieš kurį laiką redakcijoje 
lankėsi p. B. Birskienė, kuri rašo 
lietuvių skyrių Brisbane leidžiamoje 
knygoje apie pabaltiečius 
Australijoje. Buvo atvežusi parodyti 
panašią jau išleistą knygą apie 
Čekoslovakus. Ponia Birskienė yra 
australe, išėjusi į pensiją mokytoja, o 
taip pat free lance žurnalistė. 
Ištekėjusi už p. Birskio , labai 
prijaučia mūsų tautai ir lietuviškoje 
dvasioje išaugino dvi dukras. P.p. 
Birskiai užsiprenumeravo "Mūsų 
Pastogę" ir aukojo $20.

Neseniai p. Betty atsiuntė 
redaktorei jau parašytą skyrių apie 
lietuvius, taip pat straipsnį "Baltai 
Queenslande" (anglų kalboje), užkurį 
ji laimėjo pirmą vietą Waranos 
lietratūros konkurse. Straipsnį 
išspausdino Qld. universiteto 
laikraštis; mes jį taip pat 
spausdinsime, kai tik išsiversime.

Milda Babrauskaitė-Hartley yra 
buvusi paskutinioji N aujosios 
Zelandijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė. Atvykusi atostogų į 
Sydney apsistojo pas vaikystės 
draugus Jurgį ir Natą Liutikus. 
Paskutinis didesnis organizuotas 
lietuvių parengimas N.Z. - praėjusioji 
Vasario 16, kai ten lankėsi vysk. 
Baltakis. Šiuo metu Aucklande ir 
Hamiltone (kur p. Milda ir gyvena) yra 
apie 50 lietuvių.

Ponia Milda pažadėjo grįžusi 
namo surinkti daugiau žinių ir atsiųsti 
"M.P."

Grįždami iš atostogų Adelaidėje, Sydnėjuje sustojo brisbaniškiai p.p. 
Teofilė ir Juozas Luckai. P.p. Luckai lankėsi Lietuvių klube, "M.P." 
redakcijoje, dalyvavo iešminėje Lietuvių sodyboje Engadinėje, susitiko su 
senais draugais p.p.Belkais, Kačiušais, Jočiais. Su Elena ir Antanu 
Kačiušais p.p. Luckai draugauja nuo Vokietijos, o su p.p. Belkais kartu 
užaugo Marijampolės apskrities Jūros stoties mietelyje. Ponia Teofilė 
dalyvauja Brisbanės lietuvių radijo valandėlėje, skaito eilėraščius ir per 
įvairius minėjimus, taip pat verda pietus Lietuvių Namuose, p. Juozas irgi 
padeda prie lietuviškos veiklos. Išvažiuodami,pažadėjo "pajudinti" "MJP." 
korespondentą Brisbanėje, kad būtų daugiau žinių apie Queenslando 
lietuvius. P.p. Luckai "M.P." aukojo $10 ir, pokerio mašinoms 
tarpininkaujant,tam tikrą sumą paliko klubui. Ačiū!
Nuotraukoje iš kairės:
p.p. E. Kačiušienė, J.Luckus, F.Luckienė ir A. Kačiuša

"M.P." bendradarbis p. St. Pačėsa atnešė straipsnį, kartu su juo redakciją 
aplankė žymus mūsų fotografas Pr. Sakalauskas.

Visos nuotraukos R. Juzėnaitės

PATIKSLINKIME DAR KARTĄ

Gerb. Redaktore,

Kaip ALB Tarybos atstovas, gavęs 
Krašto Valdybos balsavimo kortelę ir 
laiškus rašytus 28.10.1985, man pasi
darė nevisiškai aišku, kur yra pagrin
dinė šio konflikto problema. Manau, 
kad dauguma Krašto Tarybos atstovų 
taip pat abejoja. Neaišku, ką Krašto 
Valdyba nori tuo atsiekti? įrodyti 
savo autoritetą, nubausti paklydėlę 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos Valdybą ar patenkinti savo 
ego? Kadangi mano pavardė yra 
minima Krašto Valdybos pareiškime, 
noriu Krašto Tarybos atstovus ir 
"Mūsų Pastogės" skaitytojus patiks
linti ir atsakyti į iškeltus klausimus. 
Krašto Valdyba nedavė laiko šį 
reikalą plačiau padiskutuoti ir išgvil
denti susidariusius nesutarimus drau
giškoj atmosferoj.

Malonu, kad Krašto Valdyba pilnai 
skelbia ALB statuto XIII skyrių, kuris 
liečia Lietuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjungą. Paragrafai 76 ir 77 
aiškiai nusako Spaudos Sąjungos 
paskirtį ir jos atsakomybę. Šią paskirtį 
ir atsakomybę Spaudos Sąjungai 
uždėjo Krašto Taryba, 1984 metų 
sesijoje, Canberroje. Taip pat Krašto 

Valdyba cituoja keletą žodžių iš ALB 
statuto III skyriaus, 19 paragrafo. 
Pagal-nusistovėjusius principus, įsta
tymai yra skelbiami pilnai, kad nekiltų 
neaiškumų. Čia patiekiame ALB 
statuto III skyriaus visą 19 paragrafą, 
kuris nusako Krašto Valdybos pa
skirtį:

19. Australijos Lietuvių Bendruo
menei atstovauja ir jai vadovauja 
Krašto Tarybos rinkta Krašto Val
dyba. Ji:

a. palaiko ryšius su PLB 
Valdyba,

b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių 
vardo orumu,

c. rūpinasi lietuvių kultūros, 
švietimo, sporto ir jaunimo reikalais,

d. atstovauja lietuvius Austra
lijos valdžios ir kt. įstaigose,

e. rūpinasi ALB veiklai lėšų 
sudarymu,

f. palaiko ryšius su kitų kraštų 
lietuvių bendruomenėmis ir kitomis 
lietuvių organizacijomis.

g. parengia savo sąmatą ir 
sąmatos vykdymo apyskaitą ir jas 
patiekia Krašto Tarybai tvirtinti,

h. vykdo Krašto Tarybos nuta
rimus,

i. vykdo kitus šiuo statutu jai 
skiriamus uždavinius,

j. kviečia Krašto Tarybos sesiją 
ir nustato jos laiką, vietą ir darbo
tvarkę.

Senam statute buvo skiltis "k”, 
kurią cituoju: "rūpinasi Australijos 
Lietuvių Bendruomenės laikraščio 
"Mūsų Pastogės" leidimu", ši skiltis 
1984 metų statute yra panaikinta ir į 
jos vietą padarytas skyrius XIII, 
kuriame kaip aukščiau minėta, "Mūsų 
Pastogės" leidimas yra pavestas 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungai ir Krašto Valdyba yra atpa
laiduota nuo ALB laikraščio rūpesčių. 
(Tas pat analogiškai atatinka ALB 
Fondui). Jeigu statute kyla neaiš
kumai, pirmoje eilėje turėtų svarstyti 
ir aiškinti ALB Krašto Garbės 
Teismas. Krašto Taryba turi teisę 
daryti statuto pakeitimus ar papil
dymus, bet nesuprantu, kaip galima 
iškilusius pavienius klausimus inter
pretuoti balsavimo būdu?

Gaila, kad Krašto Valdyba, dary
dama savo sprendimus ir išvadas, 
remiasi pavienių žmonių nuomonėmis 
ir gandais, o ne oficialia Spaudos 
Sąjungos informacija. Pradžioje metų 
Spaudos Sąjungos Valdyba turėjo 
teisinio pobūdžio ginčą su S.B.S. 2EA 
radijo stoties vadovybe, t.y. su 
australišką įstaiga. Krašto Valdybos 

siūlymas traukti australišką įstaigą į 
ALB Garbės Teismą nesiriša su 
realybe. Tuometinis Spaudos Sąjungos 
Valdybos pirmininkas tokio parėdimo 
priimti negalėjo ir atsistatydino.

Vadovų Konferencijoje naujoji re
daktorė p. Juzėnaitė, daugumos at
stovų ir žiūrovų buvo palankiai 
priimta. Tai įrodo "Mūsų Pastogei" 
siunčiamas straipsnių gausumas ir 
įvairumas. Bet čia yra asmeniškos 
nuomonės, apie kurias nėra prasmės 
daugiau kalbėti. Kodėl Krašto Val
dyba nieko nemini apie "Mūsų Pas
togės" vedamą liniją, straipsnius ir 
bendrai apie patį laikraštį? Išvada, 
kad Krašto Valdyba yra "Mūsų 
Pastoge" visiškai patenkinta. Krašto 
Valdybos reikalavimas atleisti "MP" 
redaktorę REIKŠTŲ uždaryti "Mūsų 
Pastogę". Sydnėjuje redaktorių pasi
rinkimo nėra. Manau, kad Spaudos 
Sąjungos V aldyba dės visas pastangas, 
kad "Mūsų Pastogė" nesustotų.

Jums yra žinoma, kad Spaudos 
Sąjungos Valdyba neša finansinę, 
teisišką ir moralinę atsakomybę už 
"Mūsų Pastogę"', taigi, jie privalo 
turėti teisę pasirinkti savo tarnau
tojus įskaitant ir redaktorių.

Dr. B. Vingilis.
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Tike j imas
ŽEMĖ, JURA, VIS^ 
TAU NUO AMŽIŲ

"Tuomet Pilotas ji pa
klausė: "Vadinasi, tu esi 
karalius?" Jėzus atsakė: 
"Taip yra kaip sakai: "Aš 
esu karalius."

(Jon. 18,37)

Mes esame įpratę matyti Kristų - 
Nukryžiuotąjį, Kristų K ai vari jos kely, 
Kristų besimeldžianti Alyvų kalne, ar 
Kristų - Ganytoją ieškantį pakly
dusios avelės. Bet 1925 metais 
Popiežius Pijus XI savo enciklika 
"Quas primas" tarsi sukūrė naują 
paveikslą - Kristaus Valdovo - 
Kristaus Karaliaus.

Tiek daug karalių ir valdovų žemės 
sostus valdė, tiek daug nepašauktų 
vadų ir išvaduotojų prisidengę gra
žiais šūkiais žadėjo išvesti žmoniją į 
laisvę ir laimę, žadėjo sukurti žemėje 
rojų, o sėdėdami ant paauksintų žirgų 
nuvedė tautas pagirdyti į kraujo 
šaltinius, sukūrė griuvėsių ir skurdo 
kvartalus arba suteikė kalėjimų 
laisvę.

Šiam tad karų ir krizių išvargintam 
XX amžiui Popiežius Pijus XI ir 
paskelbs šią naują Kristaus Karaliaus 
šventę, kuri yra švenčiama kiek
vienais metais paskutinį sekmadienį 
prieš Adventą, lapkričio pabaigoj. Šia 
švente Popiežius Pijus XI tarsi norėjo 
iš naujo priminti šiam pasauliui, 
apimtam nerimo ir nevilties, kad 
Kristus yra tas pats ir naujas 
Išvaduotojas; Jis išgelbėjo anų laikų 
žlungantį pagonišką pasaulį, tik Jis 
išgelbės ir mūsų vad. modernųjį XX 
amžių iš naujosios pagonybės griu
vėsių.

Ši šventė nėra koks nors naujas

RASVESTA ■»

apreiškimas, ar visai nauja tikėjimo 
tiesa, bet tik naujas aspektas į Kristų 
ir jo santykį su pasauliu ir žmonija. 
Šios šventės dogma ir liturgija remiasi 
Šv. Rašto apreiškimu ir tradicija.

KRISTUS YRA PASAULIO KA
RALIUS. Senojo įstatymo pranašai 
aiškiai kalba apie Kristų, kaip 
pasaulio valdovą, kuris karališką 
valdžią gautą iš dangaus Tėvo ir turės 
tęsti iki amžių pabaigos. "Jis vieš
pataus nuo jūros iki jūros ir nuo upės 
iki žemės skritulio pakraščių. Visi 
žemės karaliai jį garbins, visos tautos 
jam tarnaus" - sako pranašas Danie
lius (Dan.7,14).

Ir Naujajame Įstatyme žymi Kristaus 
Karaliaus valdžia. Štai Angelas savo 
apreiškime Marijai sako: " Viešpats 
Dievas jam duos jo tėvo Dovydo sostą; 
ir jis viešpataus Jokūbo nemuose per 
amžius, ir jo viešpatavimui nebus 
galo". (Luk.l,32-33)

Iš kur jo karališka valdžia? Kristus 
kaip Dievas yra kartu ir visatos 
kūrėjas ir valdovas. Kaip sako šios 
šventės lekcija: " ...per jį sutverta visa 
danguje ir žemėje.... ar tai sostai, ar
viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar 
valdžios; visa sutverta per jį ir Jam". 
Kristus kaip ir dangiškasis Tėvas yra 
tos pačios dieviškos prigimties ir 
kartu yra ir visatos valdovas.

Kristus (kaip žmogus) yra pateptas 
karaliumi, pateptas per tą paslaptingą 
susijungimą įsikūnijime. Žmogiškoji 
prigimtis per vienybę su Kristumi 
gavo galią ir valdžią į visus žmones ir 
angelus. To dėl teisingai Rytų šalies 
išminčiai vadina jį karaliumi.

Kristus yra viso pasaulio Viešpats 
savo atpirkimo auka. "Ne gendančiu

auksu ar sidabru esate atpirkti..., bet 
brangiu (K ristaus) krauju ".
(Petr.1,18,19) Jis kraujo kaina tarsi 
nusipirko mus iš piktosios dvasios 
tironijos ir paėmė į savo karalystę.

KOKIA YRA TA KRISTAUS 
KARALYSTĖ? Jau Romos valdi
ninkui Pilotui Kristus nedviprasmiškai 
nusako savo karalystės pabūdį: "Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio; jei mano 
karalystė būtų iš šio pasaulio, mano 
tarnai juk kovotų, kad nebūčiau 
įduotas žydams; bet dabar mano 
karalystė ne iš čia" (Jon. 18,34).

Taigi Kristaus karalystė nėra iš šio 
pasaulio, bet ji yra ŠIAME PASAU
LYJE. Šv. Bellarminas Kristaus 
karalyste vadina Bažny.ią. Tiesa, kad 
Kristus yra įkurtosios Bažnyčios 
galva, ir gal būt Bažnyčia yra 
regimasis ženklas Kristaus karalystės. 
Bet Kristaus karalystė yra visai ne 
tokia, kaip šio pasaulio karalijos. Ji 
nesiremia kariuomene, policija nei 
ginklais, ji neaprūbežiuota nei laiko 
nei erdvės rubežiais, kaip sako poetas 
B. Brazdžionis:

"Kas tas, kas tas, kuris ateina 
per gadynes

Nėra po kojų jam nei marių, 
nei kalnų"

Ji yra kartu ir dvasinė, ji apima visą 
pasaulį, ji pasiekia dangaus aukštybes 
ir pragaro gelmes, ji yra amžina ir 
niekad nežlugs kaip sako pranašas 
Danielius (Dan.7,17). Bet tos kara
lystės sostas yra kiekvieno žmogaus 
širdis. " Kiekvienas, kuris yra iš tiesos, 
klauso mano' balso" (Jon.18,37). 
Kristaus karalystė yra ten, kur toji 
tiesa pažįstama protu, priimama 
tikėjimu ir vykdoma gyvenimu.

Tos karalystės žymes išsako šios 
dienos Šv. Mišių prefacija; "tiesos ir 

gyvenimo karalystė; teisingumo, mei
lės ir taikos karalystė'.

Tiesa ir teisingumas, taika ir meilė, 
tai magiški žodžiai, kurių taip išsiilgęs 
šių dienų pasaulis ir žmogus išduotas 
melui ir smurtui.

"Teateinie pasauliui tautų taika, 
tepasibaigia žudymų ir keršto gadynė, 
- Teateinie Tavo karalystė" - kartoja 
šiandien tūkstančiai ir milijonai kovo
jančių, kenčiančių žmonių.

"Šalin Kristus", mes nenorim, kad 
jis viešpatautų (Luk.19,14) - šaukia 
piktasis pasaulio kunigaikštis ir visa jo 
sukurstyta minia; "mes nenorime, kad 
jis būtų viešai išpažįstamas mūsų 
krašte, mūsų įstaigose ar mokyklose, 
net mūsų namuose - šalin Kristus.

Ir nuo to laiko, kai Kristaus Kryžius 
buvo iškeltas Kalvarijos kalne, pa
saulis tapo padalintas į dvi puses 
kovojančias už Kristų ar prieš jį. Ta 
kova apima visą viešąjį ir privatų 
gyvenimą, tos kovos arena yra 
kiekvieno žmogaus širdis." Ho sauna - 
Crucifige" - skamba permainingi 
kovos šauksmai, skamba ir skambės 
kol žemėje gyvens žmogus.

Tik gal niekad viešajame gyvenime 
to kova nebuvo vedamą su tokia 
titaniška medžiaginių ir moralinių 
jėgų mobilizacija ir su tokiu negirdėtu 
atkalumu ir žiaurumu kaip šiandien.

Iš kitos pusės, gal niekad nebuvome 
taip šaukiami liudyti Kristų gyvenime 
kaip šiandien - Kristų kaip didžiąją 
Tiesą ir Meilę, kad tie, kurie jos ieško 
net ir prieš kovodami, galėtų pama
tyti ją gyvenime, krikščioniškosios 
meilės žygiuose.

Prel. p. Butkus

SYDNEJUS

D. Bieri nuotraukoje prel. P. Butkus šventina pirmuosius pelenus 
paminklinėje sienoje Lietuvių Kapinėse.

MELBOURNAS

DAR SU MIRUSIAIS

Jau baigiasi lapkritys - mirusiųjų 
atminimas Bažnyčioj ir tradicijoj, bet 
dar gyvi vaizdai iš lakričio 3d. Sydney 
Lietuvių pamaldose - Su "Dainos" 
choro "Libera" - atminty aidinčiais 
tonais. Visos lietuvių kapinės Rook- 
woode skendo gėlese ir žvakutėse, o 
po pamaldų jas užtvindė virš 300 
tautiečių.

Sydney lietuvių kapelionas Prel. P. 
Butkus pasidžiaugė ir pagyrė tuos 
gausiai suplaukusius lankytojus ir 
tuos, kurie padeda kapinių priežiūroj 
- ypač Stasys Abromavičius ir inž. 

Vytautas Bernotas, kuris "paslap
tingai" iš vakaro atnaujino pagrindinį 
kapinių paminklą (archit. dail V.K. 
Jonyno projektas), kuris švietė pava
sario saulėj.

Po atminimo jautrių žodžių, maldų 
bei giesmių buvo pašventinti nauji 
antkapiai ir pirmieji pelenai (20) 
paminklinėje sienoje. Daug problemų 
sėkmingai išsprendęs prel. P. Butkus 
vėl yra susirūpinęs, kad jau virš 400 
palaidojus labai mažėja kapinių 
sklypelis.

M.P.B.
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Lietuvi ai dešimties 
milijonų dolerių projekte

Melbourne lietuviai Algis ir Laima 
(Ališauskai) Šemetai kartu su Vakarų 
Australijos firma Greetings Group 
Ltd. Dalyvauja motelio, konferencijų 
salių ir restoranų komplekso staty
boje, kuris bus daugiau, kaip dešimt 
milijonų vertės.

Algis ir Laima Šemetai daugeliui 
Melbourne lietuvių buvo žinomi kaip 
savininkai "Algy’s tavernos" Dande- 
nong mieste, į pietryčius nuo Mel
bourne. Beveik keturis metus Algis ir 
Laima prižiūrėjo svečius restorane, 
kurį jie pradėjo iš nieko, sukurdami 

pirmos klasės užeigą, kurios garsas 
plačiai paplito ne tik artimoje, bet ir 
tolimesnėse apylinkėse. Jų restorano 
patarnavimas, valgiai ir vynas daugelį 
kartų buvo aprašyti Melbourne spau
doje.

Prieš metus laiko "Algy's taverną" jie 
pardavė ir pradėjo ieškoti objekto, 
kuris daugiau atitiktų jų patirtį ir 
finansinį pajėgumą. Tokį objektą jie 
rado tarp Dandenong ir Berwick 
esančioje vietovėje Hallam, nupirk
dami 47 ha žemės už virš milijono 
dolerių. Metus laiko trukęs ieškojimas 
tinkamų partnerių pasibaigė susita
rimu, Greetings Group Ltd. įeinant 
lygiu partneriu. Šiam projektui gautas 
pritarimas iš Viktorijos ir Australijos 

vyriausybių. Hallam vietovė yra 
netoli didelio industrinio komplekso 
Dandenong mieste ir aukštos klasės 
motelis bei konferencijų salės užpil
dys spragą labai jaučiamą šioje 25 km. 
nuo Melbourne esančioje apylinkėje.

Visi planai jau yra paruošti ir 
leidimai gauti. Tikimasi, kad statyba 
prasidės artimoje ateityjhe ir tęsis 
metus laiko.

Statybai vykstant Algis ir Laima 
nesėdės sudėję rankų. Jie nusipirko ir 
pagrrindiniai atnaujino restoraną 
"Benton" Mornington miestelyje, 
esantį Nepean Highway, tik išva
žiavus link Dromana miestelio, kairėje 
pusėje.

J.M.
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ADELAIDE

Į ATEITĮ ŽIŪRIME OPTIMISTIŠKAI
PALMD "MOTERŲ SEKCIJA" Ine. 

METINIS SUSIRINKIMAS

PALMD "Moterų Sekcijos" Ine. 
metinis susirinkimas įvyko spalio 6 d. 
Lietuvių Namuose dalyvaujant drau
gijos narėms, patikėtinių (globėjų) 
komiteto nariams ir prijaučiantiems 
tautiečiams. Perbėgus per visus tradi
cinius metinių susirinkimų punktus ir 
išrinkus naują "Moterų Sekcijos” 
valdybą, kurion įėjo Nina Arminienė, 
Regina Bajorūnienė, Elena Bernai- 
tienė, nauja narė vieton p. Racku- 
vienės, Katrina Garbaliauskienė, dr. 
Janina Maželienė, Emilija Mikeliū- 
nienė, Marija Petkūnienė, Marija 
Stačiūnienė, Jadwviga Statnickienė, 
Ksavera Vilutienė ir garbės narės 
Janina Kutkienė ir Bronė Vaboiienė 
bei vyresnio amžiaus fondo patikė
tinių valdyba : arch. V.A. Navakas,

Fondo patikėtinių komiteto pirmi
ninkas arch. Algimantas Navakas

dr. S. Pacevičienė, inž. A. Pacevičius, 
W.J.Lloyd, dr. R. Varoneckaitė, A. 
Urnevičienė, A. Bajorūnas ir I.I. 
Davis -’ kiek ilgiau sustota prie 
svarbiausio klausimo: Vyresnio am
žiaus asmenims lietuviško židinio 
įkūrimo. Šis projektas jau beveik 
apčiuopiamas. Turime išmokėti sklypą 
- 4660 kvadratinių metrų ploto. 
Sklypas dvigubai didesnis, negu mūsų 
poreikiams būtina. Reikalui esant, 
galima jo pusę parduoti. Pelno tikrai 
bus. Už jį tebuvo mokėta $30,979.44.

Ypatingai maloniai ir padrąsi
nančiai nuskambėjo Fondo patikėtinių 
pirmininko užtikrinimas, kad, su 
valdžios ar be jos finansinės paramos, 
(kursime lietuvišką židinį. (Neskaitant 
sklypo, turime apie $85,000 grynais.) 
Jame vyresnio amžiaus tautiečiai 
galės, vieni su kitais bendraudami, 
praleisti gyvenimo saulėleidį. Pirmi
ninko žodžiais:

-• '"Vienu ar kitu būdu, su valdžios 
' pagalba, o jeigu tos pagalbos negau

sime, savo jėgomis, neužilgo turėsime 
savo buveinę. 1986 metai, bus tie 
metai!"

Dr. Stasė Pacevičienė

Projektas būtų jau gerokai pasi
stūmėjęs - nelaimei sklypo dokumentų- 
sudarymas ilgai užtruko, dėl savi
valdybės neapsižiūrėjimo. Tuo tarpu, 
šių metų pradžioje federalinės val
džios Community Services depar
tamentas įvedė naują įstatymą, kurį 
turi patenkinti kiekviena organi
zacija, prašanti finansinės valdžios 
paramos. Community Services depar
tamentas pareikalavo patiekti teisinį 
patvirtinimą (Statutory declaration), 
kad pajėgsime ateityje finansiniai 
hostelį išlaikyti. Mūsų inkorporuotos 
organizacijos buvo prašytos pasvars
tyti, ar jos galėtų patvirtinimą duoti. 
Pasirodė, kad joms yra neįmanoma 
tokią finansinę garantiją duoti. Nepa
vyko jos gauti ir iš australų Southern 
Cross organizacijos. PALMD "Moterų 

Sekcijos" Ine. valdybos ir Fondo 
patikėtinių nuomone šis naujas reika
lavimas daro išskirtiną skriaudą ma
žesnėm etninėm bendruomenėm.
Todėl tuoj pat buvo pasiųsti laiškai

PALMD "Moterų Sekcijos" Ine. 
pirmininkė regina Bajorūnienė 
įtakingiems federalinės ir Pietų Aus
tralijos valdžios pareigūnams su 
prašymu nuo šio reikalavimo mus 
atleisti. Diskriminacija ir finansinės 
paramos principinis pažadas duotas 
jau 1983-84 melų laikotarpyje, buvo 
svarbiausi laiškų argumentai. Kreip
tųsi į ministerį pirmininką Mr. R.L. 
Hawk^senatorifl Don Grimes (Commu
nity Services minister!), dr.N. Blewett 
(sveikatos minister!), C. Hurford 
(etninių reikalų minister!) Pietų 
Australijos premjerą J. Bannon, minis
ter! G. Crafter ir į p-nią H. Hawke, 
ministerio pirmininko žmoną, kuriai 
artimi socialinės pagalbos klausimai. 
Atsakymų tebelaukiame. Nuo jų 
priklausys ateities veiklos planavimas.

Jei atsirastų kitose valstijose 
suinteresuotų vyresnio amžiaus tau
tiečių, kurie norėtų apsigyventi 
gražioje, ramioje Adelaidėje, kur 
klimatinės sąlygos ypač tinka euro- 
pietiškos kilmės žmonėms - žiemos 
neperšaltos ir nelabai lietingos, o 
vasaros sausos ir saulėtos - prašome 
kreiptis į PALMD "Moterų Sekcijos" 
Ine. pirmininkę Reginą Bajorūnienę, 
33 Bray Ave., KLEMZIG, S.A. 5087, 
tel.(08) 261 2572. Ji mielai suteiks 
visas informacijas.

PALMD "Moterų Sekcija" Ine. ir 
Fondo patikėtinių komitetai jau treti 
metai pluša šio projekto įgyven
dinimui, kuris daromas bendruomenės 
labui. Tad yra gera proga pasidalinti 
su "Mūsų pastogės" bendruomenės 
laikraščio skaitytojais apie šiam 
projektui vadovaujančių asmenų ryž

tą ir pasišventimą, neatsižvelgiant į 
kliūtis ir kritiką, kurios, deja, niekuo
met nepritrūksta. Vis dėlto netrūksta 
ir tautiečių pritarimo bei vyresniosios 
kartos prielankumo. Tad kas yra tie 
kilnūs tautiežiai, kurie darbuojasi 
bendram labui?

Iždininkas W.J. Lloyd su vaikais.

"Moterų Sekcijos" valdyba ir narės 
deda daug pastangų sutelkti stambias 
sumas. Fondo patikėtiniai aukoja savo 
patyrimą ir profesines žinias, nesi
gailėdami laiko ir energijos. Visi dirba 
daug ir ištvermingai. Tačiau šiame 
darbe išskirtini yra: energingoji 
"Moterų Sekcijos" pirmininkė Regina 
Bajorūnienė, Projekto spiritus movens 
Fondo patikėtinių pirmininkas arch. 
Algimantas Navakas ir dr. Stasė 
Pacevičienė, kuriai nesvetimi minis- 
terių, parlamentarų ir aukštųjų 
pareigūnų kabinetai, mūsų nepamai
nomas iždininkas W.John Lloyd, kuris 
gražiai pramokęs lietuvių kalbą, joje 
perduoda metiniuose susirinkimuose 
vis augančius tūkstantėlius. Dėka 
jiems, greit pasimatysime Vyresnio 
amžiaus asmenims lietuviško židinio 
atidaryme!

Isolda I. Požėlaitė-Davis

PERTIĮAS_______ __________________________________________________
SVEIKAS ATVYKĘS, KUN. SAVICKAI!

•Sutikimo pietų metu,iš kairės: kun. dr. A. Savickas, kun. P. Pitzen O.S.M. ir
J. Stankevičius. 

Pertho Lietuvių namuose susitinka įžymūs žmonės!
A. Taškūnas, prof. Z. Budrikis, artimas lietuvių draugas žymus veikėjas B.
Mitchell. 

Pertho lietuviai negali atsidžiaugti 
sulaukę lietuvio kunigo - dr. A. 
Savicko. Jo sutikimui Pertho lietuvių 
namuose buvo surengti iškilmingi 

pietūs. Naująjį lietuviškų sielų 
ganytoją pasitiko ne tik tautiečiai, 
bet ir kun. P. Pitzen O.S.M., kuris 
sergant kun. T. Tomich,laikė už jį 

mišias, buvo labai nuoširdus ir daug 
padėjo mums sunkiu metu. Mes 
nepaprastai dėkingi, kad mums 
paskirtas lietuvis kunigas ir tikimės, 

kad jis nenusivils mūsų maža 
bendruomene.

/ Perthiškis.
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NUSIGINKLUOK IR PASIDUOK 1

Pagal įprasta galvoseną, jei kas nors 
sakytų kitam nusiginkluoti, tai be 
abejo, reikštų - pasiduok! Atrodo, 
kad Amerikos darbartinė valdžia 
supranta savo padėti, nes prez. 
Reagan pareiškė, jog ne vien ginkla- 
vimasis grąsina taikai, bet ir Sovietų 
Sąjungos karinė padėtis.

Prez. Reagan pasikvietė Didž. 
Britanijos, Italijos, Japonijos, Ka
nados ir V. Vokietijos galvas pusryčių 
- pietų pasitarimams, j kuriuos 
Prancūzijos prezidentas neątvyko, nes 
esą jis nebuvo iš anksto painfor
muotas. Sovietų Sąjungos vadas 
Gobačiov neatsiliko ir vyko i Sofiją 
Bulgarijoje pasitarti su Varšuvos 
sutarties nariais: Bulgarija, Čekoslo
vakija, Lenkija, Rumunija, R. Vokie
tija ir Vengrija. Tarp kitų svarbių 
dalykų buvo nutarta, kad Š.Europą ir 
Balkanus reikia paskelbti branduo
linių ginklų atsisakančiomis sritimis, 
nes, atrodo, Graikija ir Švedija tam 
pritaria. Sovietų Sąjunga Varšuvos 
sutarti pasirašusiuose kraštuose laiko 
apie pusę milijono savo karių ir vaido 
apie 5 milijonus vietinės kariuomenės.

Prieš didžiųjų susitikimą Genevoje 
kapitalistinė ir komunistinė propa 
gandos stiprėja, lyg norėdamos viešąją 
pasaulio nuomonę i savo pusę pa
traukti. Bet l tai mažai dėmesio

VILNIAUS KATEDRA
Sovietų spaudos tarnyba APN 

neseniai išplatino Igorio Trojanovskio 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios pasirengimus krikščionybės 
įvedimo jubiliejui.

Straipsnyje labai teigiamai vaiz
duojami Bažnyčios ir valstybės san
tykiai Lietuvoje. Autorius remiasi 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojo ku
nigo Algirdo Gutausko pareiškimu, 
kad Bažnyčios atstovai ir valdžios 
organai, nors ir būdami skirtingų 
pasaulėžiūrų, visus iškylančius klau
simus stengiasi spręsti palankumo ir 
savitarpės pagarbos dvasia. APN 
netgi tvirtina, kad valdžia pernai 
padėjo Bažnyčiai paminėti šventojo 
Kazimiero, Lietuvos dangiškojo glo
bėjo, jubiliejų.

Religijų reikalų tarybos įgaliotinio 
pavaduotojas Edvardas Juozėnas, kal
bėdamasis su Vilniuje besilankančiu 
švedu dienraščio "Dagens Nyheter" 
korespondentu, taip pat pabrėžė 
"normalius" Bažnyčios ir valstybės 
santykius Lietuvoje. Pasak Juozėno, 
valdžia remia ir Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus parengiamuosius dar
bus - padės nukalti jubiliejaus medalį.

Šitą tariamą valdžios palankumą, 
Lietuvos Bažnyčiai nesunku patik
rinti. Jeigu tai ne tušti žodžiai, 
valdžia jubiliejaus proga galėtų su
grąžinti Lietuvos katalikams kurią 
nors nusavintą žymesnę bažnyčią.

Užsienio lietuvių spauda artė
jančios Lietuvos krikšto sukakties 

kreipė neseniai Įvykęs Didž. Brita
nijos buvusių satelitų suvažiavimas, 
kuris daugiau rūpinosi Pietų Afrikos 
baltųjų paklupdymu negu savo atei
timi. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga su 
118,000 karių baigia "valyti" Afga
nistaną, remia Vietnamo įsitvirtinimą 
Kampučijoje, padeda komunistams 
Nicaraguoje, EI Salvadore, o kadaise 
pagarsėjusi Kubos kariuomenė ne tik 
nepasitraukė iš Angolos, bet ir teikia 
pagalbą Ethiopijos valdžiai, užtik
rindama Sovietų Sąjungos įsitvir
tinimą Afrikoje.

Todėl dviejų didžiųjų nusigin
klavimas nereiškia taikos, kurios taip 
trokšta jos apaštalai. Manoma, kad 
prez. Reagan laikysis šių antrinių 
reikalavimų taikai pasiekti, apie 
kuriuos aiškiau pasisakysiąs prieš pat 
Gene vos susitikimą arba susitikimo 
metu, {domu, kad šiuo laiku atsirado 
Amerikoje balsų, jog JAV ginkluo
tosios pajėgos turėtų iš Philipinų 
pasitraukti į arčiau Amerikos esamą 
Guam salą, nes esą Marcos valdžia 
būsianti komunistų revoliucionierių 
nugalėta.

J. ARAS

proga jau iškėlė mintį jubiliejiniais 
metais pravesti pasaulyje plačią 
akciją, kad tikintiesiems būtų sugrą
žinta istorinė Vilniaus katedra.

Apie šį sumanymą rašydamas Či
kagos lietuvių dienraštis "Draugas" 
pastebėjo: Katedra, kaip žinoma, 
ateistų valdžios atimta iš tikinčiųjų ir 
paversta paveikslų galerija. Siūloma 
jubiliejaus proga parengti ir užsienio 
kalbom išleisti dokumentinį leidinį 
apie Vilniaus katedros istorinę rei
kšmę Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, 
informuoti pasaulio vyskupus apie 
dabartinį katedros likimą ir prašyti 
juos pravesti maldų akciją, kad būtų 
atitaisyta Lietuvos katalikams daro
ma didelė skriauda ir sugrąžinta jiems 
iš jų atimtoji sostinės katedra. 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktis 
primena daugiau panašių skriaudų. 
Tai - jubiliejinė, nebaigta statyti 
Prisikėlimo bazilika Kaune, paversta 
valdžios gamykla, ir Taikos Kara
lienės bažnyčia Klaipėdoje, paversta 
filharmonija. Jei tarybų valdžia tikrai 
būtų Bažnyčiai palanki ir norėtų 
normalesnių santykių, tai artėjantis 
Lietuvos Krikšto jubiliejus - gera 
proga tai įrodyti skriaudų atitaisymu, 
sugrąžinant tikintiesiems Vilniaus 
katedrą ir kitas nusavintas šventoves.

"Europos liet."
NAUDINGIAUSIU IR

prašome rašyti:

Ruošiamasi kongresui

Šeštojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošimas vyksta jau plačiu 
mastu. Turbūt nėra Australijos lie
tuvio, vienu ar kitu būdu negerėjusio 
apie "Svajones", kurios aplankė visas 
didžiąsias lietuvių gyvenamas Aust
ralijos vietoves ir išleido savo 
plokštelę. Sydnejaus lietuviai gėrėjosi 
jaunimo suruoštu madų paradu. Mel- 
burniškiai prisidėjo dalyvaudami kon
certuose, vaidinimuose.

Visa tai ir dar daugiau paaiškėjo 
Melbourne spalio 12 d. {vykusiame 
kongreso ruošimo komiteto suva
žiavime.

"Kongresu susidomėjimas Europoje 
yra labai didelis" - pareiškė ruošimo 
komiteto pirmininkas Henrikas Anta
naitis, prieš keletą mėnesių keliavęs 
po Europą ir ten padaręs 12 
pranešimų.

"Ypač entuziastingi buvo trečios ir 
ketvirtos generacijos Škotijos lietu
viai, bet jie pageidauja, kad bent dalis 
kongreso programos vyktų anglų 
kalba."

Energingiausiai veikia finansų ko
misija, kurios pranešimą padarė Zig
mas Jokūbaitis. Vienu svarbiausiu 
komisijos numatytų darbų yra prave- 
dimas loterijos, kurios pirmu laimikiu 
bus naujas automobilis virš $ 10.000 
vertės. Pagal Viktorijos valstijos 
įstatymus, loterijos bilietų paskirs
tymas, pardavimas ir atsiskaitymas 
bei traukimas turi įvykti laike dviejų 
mėnesių. "Mūsų tikslas yra pravesti 
loteriją Australijos mastu, per priva
čius žmones", pasakė Zigmas Jokūbai
tis. "Iš viso norime parduoti 6000 
bilietų, iš kurių 2400 tektų Sydnejaus 
ir Adelaidės lietuviams", tęsė Zigmas. 
Bilietų kaina bus $ 5. Antruoju 
laimikiu bus atostogų kelionė dviems, 
virš tūkstančio dolerių vertės, tre
čiuoju - geras laikrodis. Labai svarbu, 
kad visa loterija praeitų per du 
mėnesius: sėkmingas pravedimas ir 
tikslus laiku padarytas atsiskaitymas 
padės gauti leidimą panašiai loterijai 
vėliau. Tikimasi, kad loterija atneš $ 
15.000

Daug diskusijų sukėlė studijų dienų 
komisijos pranešėjo Sauliaus Varno 
pageidavimas paskirti daugiau laiko 
studijų dienoms. Studijų dienų temos 
apimtų tris pagrindines sritis: susipa
žinimą su dabartine Lietuvos padė

Dovanos giminėms
į' Lietuvą

t

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams 
siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug v 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes,___
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS I LIETUVĄ PRA1 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI___
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų

timi, lietuvių išeivijos veiklą ir 
lietuvių kalbos reikšmę lietuviškai 
veiklai. Sauliaus nuomone, labai 
svarbu, kad kuo daugiau žmonių 
laisvai galėtų pasisakyti vienu ar kitu 
klausimu.

Jonas Mašanauskas jun. papasakojo 
apie lietuvių kalbos kursus Vilniaus 
universitete ir savo kelionę po vakarų 
Europą. Pritarimo kongresui Jonas 
rado tiek kursantų, tiek sutiktų 
Europos lietuvių tarpe.

Adelaidės atstovas Antanas Stan
kevičius išsamiai papasakojo apie 
kongreso stovyklos techniškų darbų 
komisijos veiklą. Ši komisija jau daug 
atliko tyrinėdama įvairias galimybes 
suruošti stovyklą netoli Adelaidės. 
Apie stovyklos programą pranešimą 
padarė Birutė Prašmutaitė. Numatyta 
daug įdomių užsiėminų istorinėmis, 
kultūrinėmis ir folklorinėmis temomis.

Kanberiškis Jonas Šliogeris prane
šė, kad Canberros Lietuvių klubas 
video juostoje įrašė Lietuvių dienas ir 
kitą lietuvišką veiklą. Šios juostos 
kopijas klubas pasiūlė kongreso ruošos 
komitetui pardavinėti savikaina - $ 15 
už kopiją, pasilaikant visus pinigus 
kongreso reikalams.

Neblogai veikia Petro Kružo vado
vaujama parengimų komisija. Perei
tais metais Melbourne jį suruošė 
kongreso balių, kuris finansiniai 
pavyko gerai - gauta apie $ 1600 
pelno. Iš kitų parengimų, "Car rally" 
pavyko gerai, bet pelno nebuvo. 
Kitais metais melburniškiai su savo 
"Kavine" ir "Sekmadienio popiete" 
tikisi apsilankyti ir kituose mie'stuose.

Apie 15 VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komiteto 
dalyvių visą dieną gyvai dalyvavo 
diskusijose. Kalbėta apie kongreso 
vėliavą, šūkį, medalį, mecenatų at- 
žymėjimą, kongreso leidinį ir kitus 
reikalus. Jautėsi gyvas domėjimasis, 
rūpinimasis ir entuziazmas ne tik 
kongreso, bet ir visais lietuviškais 
reikalais.

Kongreso ruoša vyksta sklandžiai. 
Nėra abejonių, kad Australijos lie
tuvių jaunimas dirba našiai. Sekantis 
kongreso ruošos komiteto suvažia
vimas numatytas 1986 metų pra
džioje.

J. Mašanauskas

priimame užsakymus, geros

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent BRI, 

Telef. 01 460 2592.
4HB. England

A-A. ALFONSUI JOMANTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą poniai E. Jomantienei, sūnui Algiui ir jo 
šeimai reiškia G.L.S.K. VYTIS.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.,FAIRFIELD,N^.W 

TeL 724 5408. Veikia 24 valandas per par*
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”ATŽALOS” TEATRE
y

ir vėl premjera j

Lapkričio 17 d. Sydnėjaus lietuvių klubo perpildytoje salėje su 
pasisekimu praėjo "Atžalos" teatro premjera. Julius Dambrauskas 
pastatė A. Landsbergio "Sudiev, mano karaliau" ir A. Čechovo 
"Jubiliejus". Spektaklio recenziją skaitysite kitame "MJ*" numeryje. A. 
Šarkausko nuotr. matome premjeros dalyvius po spektaklio. Iš kairės: 
režisorius J. Dambrauskkas - Senasis aktorius (Karalius Dovydas) iš 
"Sudiev, mano karaliau", V. Bukevičius - Šipukas, D. Binkienė - 
delegacijos narė, A. Adomėnienė - Merčiutka visi iš "Jubiliejaus", O. 
Maksvytienė - Jauna aktorė (Abisaga) iš "Sudiev, mano karaliau",* 
Jurgis Janavičius - scenos darbuotojas, A. Šarkauskas, jnr. - delegacijos 
narys, A. Kramilius - Chirlnas iš "Jubiliejaus", A. Adomėnas - 
scenos darbuotojas, J. Janavičienė - dekoratorė ir D. Karpavičienė - 
Tania iš "Jubiliejaus".

Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 18 MILLER AVE .ASNFIELD, 2131 TEL. 7980306

’’KOVAS” užbaigia metus
Lapkričio 2 d. Sydnėjaus Lietuvių 

namai pilni jaunimo, jau seniai taip 
gausiai dalyvavusio sportininkų pa
rengime. Kur tik pažiūri, mirga 
įvairioms spalvoms jaunųjų šokėjų 
tautiniai drabužiai. Nežinodamas 
žmogus pagalvotum, iš kur tiek daug 
jaunimo kitokiais negu paprastai 
matai per tautinius šokius tautiniais 
rūbais. 0 gi, tai paskutinis šiais metais 
sporto klubo "Kovas" balius, kurio 
programa išpildyti buvo pakviestos 
estų, latvių ir lietuvių tautinių šokių 
grupės. Džiugu, kad garsioji, o gal 
geriau tiktų sakyti - nepavargs-; 
tančioji parengimų organizatorė T. 
Dambrauskienė vis ką nors nauja 
sugalvoja. O sugalvojus, ji, truks - 
pliš, lietus ar vėtra, įvykdys. Už tai 
koviečiai jai tikrai dėkingi.

Pabaltiečių jaunimas jau seniai 
bendrauja Sydnejuje. kartais dažniau, 
kartais - rečiau. Pabaltiečių sporto 
šventėse, randame gražų šių trijų 
broliškų tautų jaunimo bendravimą 
sporto aikštėse, o vėliau kartu 
linksminantis, renkant Pabaltijo gra
žuolę ir kt. Bet tai būna retai. Gi 
dabar "Kovas" vėl suartino jaunimą 
šio baliaus metu. Smagu buvo matyti 
pilną salę: vyresnieji, tur būt pagauti 
jaunuolių karštos dvasios ir patys 
smarkokai atjaunėjo ir-kartu vu visais 
linksminosi.

Oficialią programos dalį, pradėjo 
"Kovo" pirmininkas J. Karpavičius, 

vėliau pakviesdamas programą pra
vesti klubo vaidybos narį, garsųjį 
"linkmąjį brolį" Edį Lašaitį. Šis, 
turėdamas įgimtą humoro gyslelę, 
vaizdžiai apibūdino šokius ir vadovus: 
estų p. M. Elvre, latvių p. Žvirblis ir 
lietuvių p. M. Cox, gražiai juos 
pristatydamas.

Šokant viena po kitos grupėms, 
galėjai pastebėti skirtingus šokių 
charakterius, skirtingą muziką ir 
šokančiųjų judesius. Nesiimdamas 
kritikuoti paskirų grupių, tegaliu 
pasakyti, kad visos jos buvo puikios, 
gražiai, grakščiai ir vikriai šoko, 
gausiais plojimais sutiktos ir palydė
tos.

Po programos pirmininkas J. Karpa-, 
vičius padėkojo šokėjams ir vadovus 
apdovanojo "Kovo" trofėjais, pada
rytais paties "linksmojo", auksia- 

rankio E. Lašaičio. Už mano, tur būt 
laikraštinius, nes sportiniai jau seniai 
pamiršti, darbus, buvau ir aš apdova
notas puikiu jauno iškilaus dailininko 
J. A bromo paveiksiu, kurį įteikė jo 
tėvas ir menedžeris J. Abromas snj.

Vakaro nuotaika buvo puiki, lote
rija gera. Svečiai dėkingi "Kovo” 
vaidybai, šokėjams ir jų vadovams už 
gerą ir linksmą prieškalėdinį balių. 
Nepamirškit pabaltiečius apjungti ir 
kitais metais.

A. L-tis

Brisbane
Džiugi naujiena iš Brisbanės pa

siekė "M.P." Sporto Skyrių. Brisba- 
nėje įsikūrė naujas lietuviškas sporto 
kiubas, pasivadinęs "Baltia". Kaip 
rašo šio klubo įgaliotinė p. Regina 
Platkauskienė, jaunimas susijungė į 
vieną organizaciją. Pradžiai sudaryta 
krepšinio komanda, kurioje šiuo metu 
yra 10 žaidėjų. Jie užsiregistravę 
Krepšinio S-je ir šiuo metu smarkiai 
treniruojasi. Kitų metų pradžioje 
numatoma sudaryti ir mergaičių 
krepšinio komandą, o taip pat įsteigti 
ir kitas sporto šakas. Šiais metais 
naujasis klubas dar negalės dalyvauti 
Sydnėjaus sporto šventėje, tačiau 
kitais metais atvyks kartu su savo 
tautinių šokių grupe, jau seniau 
įsisteigusia, kuri šoka įvairiuose 
parengimuose, tačiau spaudoje apie ją 
mažai rašoma (o kodėl neparašote, 
brisbaniečiai, ir neatsiunčiate šokėjų 
nuotraukų?).

Naujasis klubas nori įsiregistruoti į 
ALFAS S-gą, kad taptų pilnu nariu ir 
galėtų kitais metais oficialiai daly
vauti. Pradžia jau buvo Canberroj 
padaryta, kai brolis ir sesuo Mikužiai 
labai gražiai pasirodė plaukimo basei
ne.

Linkint naujajam klubui sėkmės, 
sujungiant Brisbanės jaunimą, tikė
simės, kad jų norai pilnai išsipildys ir 
gal, bent vienas atstovas atvyks į šių 
metų Sporto šventę Sydnejuje, užre
gistruos savo klubą, susipažins su kitų 
klubų vadovais ir pamatys sporto 
švenčių reikšmę jaunimui.

Lietuvoje

Ukmergėje' vyko Sov. S-gos IX 
klasės automobilių lenktynės, kurias, 
kaip ir praėjusiais metais, laimėjo 
vilniečiai E. Tumalevičius ir P. 
Videika. Juos treniruoja buvęs čempi
onas St. Brunza.

*
Vykdant kovą prieš girtavimą, 

laikraštyje "Sportas" buvo iškeltas 
klausimas, kodėl dar ir dabar po 
Kauno sporto stadiono tribūna, jau
kioje kavinėje, kur galima gauti 
skanių užkandžių, prekiaujama ir 
alkoholiniais gėrimais. Seniau tas 
nebuvo pastebėta ir visi buvo paten
kinti, bet dabar "sporto" laikraštyje 
griežtai pasisakyta, kad sportas ir 
alkoholis yra nesuderinami.

Oficialiais duomenimis, Lietuvoje 
dabar yra 37 stadionai, 923 sporto 
salės, 38 plaukimo baseinai. 1.400.000 
žmonių Lietuvoje reguliariai daly
vauja mankštose ir kitose sporto 
šakose. Galėtų būti ir daugiau, kaip 
pranša "Sportas", tačiau tarp sta
dionų ir klubų administracijų yra 
pavydo jausmas ir viena organizacija 
nelabai leidžia naudotis savo sporto 
ifeng.Tiais kitai.

AUKOS
PADĖK A

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba širdingai dėkoja savo mece
natams, kurie remia išeivijos lietuvių 
jaunimo veiklą.

A. Flateris
pp. Nelsai
V. Petrauskas
J. K ase liūnas (Pietų Amer. jaunimo 
vardu)
E. Sabalytė
p. Bulotienė
pp. Bimbirai
V. Klova
S. Pautienienė
S. Brazauskienė '
A. Dabšys

New Jersey LB
LB Vakarų apygarda
Knights of Lithuania
Laurenco Kultūros Būrelis
East Chicago LB apylinkė 
East St. Louis LB apylinkė
L.M.F. Kiubas Stanfordo-Norwalko 
skyrius

Tikimės, kad ir kiti paseks šių 
jaunimą remiančių lietuvių pavyzdžiu 
ir parems mūsų veiklą.

PUS Valdyba

AUKOS "BALTIC NEWS"

Praplėsti "Baltic News" skaitytojų 
tinklui aukojo V. Patašius $ 60. 
Nuoširdus ačiū.

"Baltic News" administracija

AUKOS 
LITUANISTIKOS KATEDRAI AUKOS ’ ’ M. E*. ”

Jonas Sakalauskas, Cabramatta $1000 
V. Ir E. Stagiai, Main Ridge $200

A. Čeičys NSW $25
V.Viliūnaitė NSW $20

R. Lapinskas, New Lambton $200
P. Doni eile nė, Croydon $30
Prel. P. Butkus, Sydney $25

p.p.Luckai Qld. $10
V.Bitinas NSW $10
V.Shopis Vic. $5.25 •

M. Vaškevičienė, Marrickville $20
M. Labutienė, Sydney $20
A. Virginingienė Belmore $5

J.Šeštokas Vic. $5
L.Žilytė NSW $5

Visiems nuoširdus ačiū!

B. Stašionis
Įgaliotinis Australijoje

Parama ’’ Kovui ATI TAISYMAS

P.p. M. ir P. Mikalauskas iš 
Randwicko aukojo Sydnėjaus Sporto 
Klubui "KOVAS’ $300.

P. Mikalauskas yra mūsų "KOVO" 
mecenatas ir garbės narys.

Didelis ačiū.

Praeitame "M.P.” numeryje įsivėlė 
klaida:

Sydnėjaus apylinkės Valdyba $250 
aukojo ne "kongreso reikalams", o 
Jaunimo Sąjungos Sydnėjaus skyriui.
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PRANEŠIMAI
RA DEK a

šeštadienį, rugsėjo 14d. 1985
metais staiga mirus mūsų mylimam 
vyrui, tėvui, uošviui ir švogeriui, A. A. 
KAROLIUI PRAŠMUTUI, nuoširdžiai 
dėkojame visiems mūsų tautiečiams, 
kurie mirštančiam Karoliui padėjo 
paskutinėse jo gyvenimo minutėse, 
ištikus jį mirtinam širdies smūgiui 
Melbourne Lietuvių Namuose. Kun. 
dr. Pr. Daukniui už suteikimą pasku
tinių sakramentų nuoširdus ačiū. 
Tobin Brothers laidotuvių koplyčioje 
antradienį, rugsėjo 17d. dėkojame 
kun. dr. Pr. Daukniui už šv. Rožan
čiaus pravedimą už a.a. Karolio sielą, 
ir už pareikštus užuojautos žodžius 
mūsų šeimai, garbės sargyboms stovė
jusioms prie karsto: D.L.K. Vytenio 
Šaulių kuopa su savo vėliava, Dainos 
Sambūrio atstovai, ir Karių veteranų 
"Ramovė" atstovavo su savo vėliava, 
šauliams J. Kvietelaičiui ir Z. Augai- 
čiui stovint prie karsto.

Dėkojame po Rožančiaus maldų 
atsisveikinimo žodį tarusiems:

A LB Melbourne Apylinkės vardu - 
pirmininkui R. Šemetai;

Melb. Lietuvių Klubo vardu - pirm. 
P. Songailai;

D.L.K. Vytenio Šaulių Kuopos 
vardu - pirm. V. Pleškūnui;

Karių Veteranų Ramovės vardu - 
pirm. VI. Bosikiui;

Melbourno Dainos Sambūrio Choro 
ir Tautos Fondo vardu - pirm. K. 
Lynikui;

Gyvojo Rožančiaus būrelio vardu -- 
vadovui L. Padgurskiui;

Melb. Parapijos Choro vardu - pirm. 
K. Mieldažiui.

Vietoj gėlių ant kapo aukas 
priėmusiai p. A. Butkutei VI-tam 
Jaunimo Kongresui Australijoje, p. A. 
Šimkui aukas priėmusiam Tautos 
Fondui.

Laidotuvių dienoje, trečiadienį 
rugsėjo 18d., dėkojame: Gerbiamiems 
mūsų Kunigams kun. P. Vaseriui ir 
kun. dr. P. Daukniui už atlaikytą 
Koncelebracinių Šv. Mišių už A.A. 
Karolio sielą, pamokslą ir paskutines 
maldas bažnyčioje. - Stovėjusiems 
garbės sargyboje šauliams prie karsto, 
šaulių ir karių vėliavoms su garbės 
palyda nuoširdi mūsų padėka.

Sydney_________
BAŽNYČIAI IR BENDRIJAI

Lapkričio 3—ji nebuvo vien įnirusiems 
skirta; St. Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe Prel. P. Butkus pakrikštijo ir 
Irenos Gulbinaitės ir Paul Dreghorn 
sūnų Aidan-Benjamin, gimusį Mel
bourne.

Krikšto tėvai buvo: Audrius Sval- 
denis ir Glenda Gulbinas - tai žmona 
dr. Gulbino, kuris šiuo metu turi savo 
surgery Bowen, Qld. Šeima gyvena 
Bexley , kur buvo pasidžiaugta kartu 
su tėvais bei artimaisiais šia nauja 
atžala Bažnyčiai ir Bendrijai.

MOKSLO SUOLĄ MES PALIKĘ...

Gruodžio 1 d., sekmadienį Sydney 
Lietuvių Parapijos Mokykla sėk
mingai užbaigia dar vienus mokslo 
metus - berods jau 26-tuosius.

Padėkos pamaldas kartu su tėveliais

KARTĄ RE R GYVENIMĄ

Monsignoras John Meaney ir Lid
combe St. Joachim's bažnyčios šimt
mečio komitetas kviečia lietuvių 
kapelioną prel. P. Butkų ir parapijos 
atstovus dalyvauti baigiamosiose pa
dėkos mišiose sekmadienį, lapkričio 24
Mūsų pastogė Nr. 47 1985.11.25 psl.8 

Dėkojame Melbourno Liet. Parapijos 
Chorui, Melb. Dainos Sambūriui ir 
"Svajonėms", giedojusiems per pa
maldas, dirigentui P. Morkūnui ir 
vargonininkei D. Levickienei.

Taip gausiai aukojusiems šv. Mi
šioms už A.A. Karolio sielą, nuoširdus 
Ačiū. Karsto nešėjams iš bažnyčios ir 
kapuose ponams Z. Augaičiui, Šuke- 
vičiui, Gyliui, Lipkevičiui, P. Zabukui 
ir L. Prašmutui širdingas ačiū.

Dėkojame: Kun. Pr. Vaseriui už 
paskutines apeigas kapuose, už pa
mokslą ir palaiminimą stalų šerme
nyse su malda ir giesme Marija, 
Marija.

šaulių kuopos vardu pirm. V. 
Pleškūnui tarusiam paskutinį atsi
sveikinimo žodį kapuose ir užberiant 
Lietuvos žemės ant karsto, nuoširdus 
ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
pažįstamiems ir visiems mieliems 
tautiečiams už tokį gausų dalyvavimą 
koplyčioje, bažnyčioje, kapuose ir 
šermenyse.

Melb. Socialinės Globos Moterų 
Draugijos ponioms su pirm. J. Žal- 
kauskiene paruošusioms šermenims 
šiltą maistą ir pyragus su kava, ir už 
aptarnavimą stalų nuoširdus ažiū.

Melbourno Lietuvių Klubui už 
leidimą naudotis Jubiliejine sale ir 
virtuve esame labai dėkingi.

Už pareikštas mums užuojautas 
žodžiu koplyčioje, prie bažnyčios, 
kapuose ir Lietuvių Namuose nuošir
džiausiai visiems dėkojame.

Už pareikštas mums užuojautas per 
"Tėviškės Aidus" ir "Mūsų Pastogę", 
laiškais iš Melbourno, Sydney, Ade
laide, Kingston, Brisbane, Sale, Moe, 
Hobart ir Los Angeles, telefonu, 
telegrama iš Lietuvos ir laiškais. 
Nuoširdžiausiai visiems dėkojame.

Jums visiems mieli tautiečiai lie
kame giliai dėkingi.

Dideliame liūdesyje likusi mūsų 
šeima:

žmona Morta,
vaikai Zita,
Birutė,
Linas su žmona Ona, 
švogeris Aloyzas Stakaitis 
giminės.

St. Joachim"s bažnyčioje, Lidcombe 
11.30val., kuriose skaitymai iš tikin 
čiųjų maldos pačių Jaunųjų moki
nukų.

Tuojau po Šv. Mišių Lidcombe 
parapijos salėje mokslo metų Už
baigimo Aktas. Pagyrimai ir padėkos 
ar dovanos Tėvų Komiteto, Mokyklos 
Globėjo bei kitų organizacijų, 
kurioms rūpi mokykla.

Po mokyklos vaikučių programos 
(paruoštos Mok. Vedėjos Julijos 
Lašaitienės ir mokytojų) bendros 
vaišės su tėveliais ir svečiais, Tėvų 
Komiteto rūpesčiu.

Kviečiami ne tik tėveliai ar 
giminės, bet ir visi svečiai, o ypač tie, 
kuriems rūpi lietuvybės išlaikymas šioj 
išeivijoj.

įsidėmėkite! Gruodžio 1d.!

Prel. P. Butkus
Mokyklos Globėjas

d. 2.30 p.p. Celebrantas - Sydney 
arkivyskupas rev. Edward Bede 
Clancy, D.D., L.S.S. Po mišių - 
arbatėlė parapijos salėje.

Tokia proga gali pasitaikyti tik 
vieną kartą per žmogaus gyvenimą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE,.BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

! i GRUODŽIO 8 D., SEKMADIENį, 3 VAL.
1 "DAINOS" CHORO KONCERTAS ' j
i '

: GRUODŽIO 15 d., SEKMADIENI , 2.30 VAL. 
H RUOŠIAMAS PASKUTINIS ŠIAIS METAIS .

T—U—R—G—U—S
Daug vertingų premijų. Gera nuotaika. Savo atsilankyhmu paremkite | 
klubą. 1

H GRUODŽIO 24 D., ANTRADIENI, 7, VAL.

ruošiamos bendros į

; KŪČIOS
i smulkiau apie tai parašysime sekančiame "Mūsų Pastogės" numeryje. 1

DAINOS CHORAS KVIEČIA ATSILANKYTI į METINĮ

; ; KONCERTĄ

! ; kuris įvyks sekmadienį, gruodžio 8d. Lietuvių klube, pradžia 3 val.p.p.
J ; Programoje: "Dainos choro Vyrų, Moterų ir Mišrus choras, vad. Br. 
j ; Kiveriui ir Birutei Aleknaitei.
] ; Bilietų kaina $5, moksleiviams ir pensininkams $4.
] Kviečiame ir laukiame jūsų mūsų metinėje šventėje.

•

Geelong
METINIS SUSIRINKIMAS

Sąjungos klubo metinis narių susi
rinkimas įvyko spalio 19d. Lietuvių 
Namuose.

Susirinkime dalyvavo virš 30 as
menų; pirmininkavo p. K. Starinskas, 
o sekretoriavo p. A. Karpavičius. 
Susirinkimas prėjo darbingoje nuo
taikoje ir be sunkumų vienbalsiai 
perrinkta valdyba. Susirinkimo pirmi
ninkas padėkojo už pasitikėjimą ir 
gerą darbingumą. Susirinkimas baigtas 
tautos himnu.

Po susirinkimo vyko bendros vaišės.
Perrinkta valdyba pasiskirstė pa

reigomis sekančiai:
J. Gailius - Pirmininkas
J. Medelis - Vicepirmininkas
I. Gailiuvienė - Vicepirmininkė 

moterų reikalams
Č. Valodka - Sekretorius

‘L. Bungarda - Kasininkas.
Valdybos kandidatai: A. Jan 

čiauskienė ir M. Manikauskienė.
Revizijos komisiją sudaro: V. 

Bindokas; A. Karpavičius; G. Valai
tienė ir kandidatai V. Mačiulis; J. 
Manikauskas.
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Valdybos ardresas: Česlovas Va
lodka, 8 Walsh Grove, Nth. Geelong, 
Vic. 3215. Tel. 789539

Geelong'o Lietuvių S-gos 
Klubo valdyba.

PRANEŠIMAS

Jau eilę metų Geelong'o lietuviai 
palaiko nusistovėjusią tradiciją ir 
prieš Kalėdų šventes susirenka ben
dram vakarui. Šiuo pranešame, kad 
š.m. gruodžio 7d., 7.30 vai. vakaro 
Geelongo Lietuvių Namuose yra 
ruošiamas prieškalėdinė
’SMORGASBORD'f- vakarienė. No
rintieji dalyvauti sumoka $6.00 nuo 
asmens už maistą, o gėrimais kiek
vienas apsirūpina pagal skonį.

Prie kalėdinės muzikos gražiai 
praleisite vakarą. Kad užtektų maisto 
ir vietų, valdybai reiktų žinoti 
žmonių skaičius, dėl to malonėkite iš 
anksto pranešti 1. Gailiuvienei tele
fonu 214235 ar Česlovui Valodkai 78 
9539.

G.L.S-gos Klubo Valdyba.

Printed by F.L.P ■?

8


	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0001
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0002
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0003
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0004
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0005
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0006
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0007
	1985-11-25-MUSU-PASTOGE_0008

