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ALB DELEGATŲ

ALB DELEGATU SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Lietuvių namuose, North Melbourne.

Šeštadienis, rugpjūčio 8 d.
9.30-10 vai. Atstovų registracija
10 vai. Suvažiavimo atidarymas. 
Sveikina ALB Melboumo Apylinkės 
valdybos pirmininkas K. Lynikas. 
Krašto Valdybos pirmininkės D. 
Baltutienės žodis.

RYTMETINĖ SESIJA.
Pirmininkauja - J. Mašanauskas snj.
10.15 - 11.15 Jaunimo Kongresas, 
Programos patiekimas Ir diskusijos. VI 
PLJ Kongreso Ruošos Komiteto pirm.
H. Antanaitis.
11.30 - 12.30 Kultūrinės veiklos 
suaktyvinimas AL Bendruomenėje ir 
vadovų paruošimas - D. Baltutienė.
12.30 - 1.30 Kas privalo finansuoti 
Bendruomenės veiklų - V. Baltutis.
I. 30 - 2.30 Pietūs - Melbourno 
Lietuvių klube.

IP A\$AVUILy JIE
CANBERRA.

Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
ministeriui Shevardnadze lankantis 
Australijoj kovo mėn., Australijos 
federalinė valdžia padavė jam sąrašą 
124 asmenų, kurie turėtų būti išleisti 
iš Sov. Sąjungos, nes tas suvienytų 
51-ną šeimą. Minlsterls pirmininkas 
Bob Hawke prašė Shevardnadzes 
asmeniškai.

Dabar Sov. Sąjunga išleidžia 89 
žydus, sąryšyje su minėtu prašymu. 
Kai kurie iš 89 atvyks i Australiją, kiti 
vyks į kitus kraštus.

MASKVA
Vokietys Mathias Rust, 19 metų 

amžiaus, lėktuvu atskridęs i Sov. 
Sąjungą ir nusileidęs Raudonojoj 
aikštėj, Maskvoj, gegužės 28 d., 
turės stoti i teismą. J( kaltina 
pažeidusi sovietų teritorijos nelie
čiamybę.

Apie teismo laiką ir vietą, bus 
pranešta vėliau.

MIRĖ UNIJŲ VADAS.
Indijoje mirė Pat Clancy, 68 m., 

garsus Australijos unijų vadas, 
grįždamas iš taikos konferencijos, 
vykusios Mongolijoj.

Pat Clancy buvo daug metų 
Australijos komunistų partijos nariu, 
bet 1968 m. pasitraukė, nes jis buvo 
priešingas partijos kritikavimui Sov. 
'Sąjungos, užėmusios Čekoslovakiją.

Jis visam laikui liko labai draugiškas 
Maskvai, taigi Sov. Sąjunga ( ji 
žiūrėjo, kaip j ryšininką tarp Sov. 
Sąjungos ir Australijos darbo klasės.

Pat Clancy buvo laikomas vadovu 
kairiųjų pažiūrų politikams.

GRUZINUOS LIGONINĖS.

Prancūzijos žinių agentūros kores
pondentas iš Maskvos praneša, kad 
šiaurės vakarų Gruzinijoj, Abkazkaja 
respublikoje, ligoninėse nesilaikoma 
jokių higienos taisyklių. Vietinis 
komunistų partijos laikraštis "Zaria 
Vostoka" praneša, kad ligoninėj

S U V A Ž I A VI MAS

POPIETINĖ SESIJA.
Pirmininkauja - R. Šemetas

2.30 - 3.30 Lietuvių spaudos padėtis 
Australijoje. Lietuvių Spaudos S-ga - 
Dr. B. Vingilis. Diskusijos.
4.00 - 5.00 Tariamųjų nusikaltėlių 
klausimas. - Krašto valdybos narys J. 
Rūbas. Diskusijos.

Sekamdienis, rugpiūčio 9 d. 
RYTMETINĖ SESIJA

9.30 - 10.30 Pasitarimai su PLB ir 
K.V. Atstovais JAV - bėse - Krašto 
valdybos narė A. Butkutė.
PLB ir K.V. atstovų konferencija 
Romoje - Krašto valdybos pirmininkė 
D. Baltutienė.
10.30 - 11.30 Pranešimai ir disku
sijos.
12.00 - 1.00 Šv. Mišios St John's 
East Melbourne.
1.30 - 2.30 Pietūs lietuvių namuose.
2.30 - 3.30 Suvažiavimo uždarymas.

ALB Krašto valdyba 

padėtis yra katastrofiška. Naujai 
gimusius kūdikius palatose užpuola 
žiurkės. Du kūdikius jos buvo pradė
jusios graužti. Pernai ligoninėj švaros 
atžvilgiu buvo taip apleista, kad mirė 
daug kūdikių.

Abkazkajos sveikatos ministeris M. 
A. Akčib ir jo padėjėjas L. Gabissoni 
buvo atleisti, o kiti pareigūnai buvo 
įspėti.

RYTŲ VOKIETIJA.
Vidaus reikalų ministerija Bonnoje 

pareiškia, kad rytų Vokietijoj žmonės, 
kurie nori įsigyti mašiną, turi laukti 
net 12 metų, retkarčiais užtenka 8 
metų. Dabar galima mašinų užsa
kymus pervesti šeimos nariams, jei 
kartais jie belaukdami mirtų.

Pasirodo, kad mašinos yra paga
mintos vietoje, pasenusio modelio 
"Trabants".

ILIHEirUJVCJIE
MILICININKAS NUSIKALTĖLIS.
Pasvalio rajono liaudies teismas 

nuteisė buv. milicininką A. Gelašvilį 
12 metų sustiprinto režimo darbo 
stovyklos už nusikaltimą, (vykdytą 
1986 m. spalio 16 d. Pušalote. Kilęs iš 
Gruzijos A. Gelašvilis, bet pasku
tiniu laiku gyvenęs Kaune, paėmęs iš 
savo sugyventinės pinigų kelionei, 
spalio 16 d. nuvažiavo į Pušalotą, 
kur naktj apiplėšė kun. A. Pipirą, 
taip sunkiai JI sumušdamas, kad iškilo 
pavojus nukentėjusio gyvybei. Buvo 
sumuštas ir zakristijonas R. Kuda- 
rauskas. Nusikaltėlis pagrobė kle
bono turto už 7133 rublius ir privertė 
R. Kudarauską vežti pagrobtą turtą 
klebono automobiliu kažkur Klaipėdos 
kryptimi. Šilalėje, palikęs automobi
lyje mieganti nusikaltėli, Pušaloto 
zakristijonas Rimutis Kudarauskas 
nuėjo i miliciją ir papasakojo apie 
įvykį. Nuo to laiko kun. A. Pipiras 
buvo gydomas Panevėžio ligoninėje ir 
tik š.m. balandžio 15 d. išleistas i 
namus.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
600 METŲ JUBILIEJUS ROMOJE

Jo Šventenybė Popiežius J. Paulius II sveikina Telšių vyskupų A. Vaičių.

Pargrįžau iš Romos kupina įspūdžių 
ir prisiminimų. Per šešias dienas 
patyriau lietuviško gyvenimo pul
savimą religinėje, o taip pat ir 
visuomeninėje, kultūrinėje ir aka
deminėje plotmėje. Tai unikalus 
pergyvenimas, kuri žodžiais sunku 
išreikšti.

Bandysiu atpasakoti tik pačius 
svarbiausius (vykius, kuriuose asme
niškai dalyvavau. Jubiliejaus šventės 
programa buvo labai plati ir nekartą 
religinė, visuomeninė, kultūrinė pro
grama kryžiavosi, taip kad su gailes
čiu prisiėjo praleisti svarbią kai kurių 
parengimų dalį.

Penktadienis, birželio 26. 
Jėzaus širdies šventė.

Reikėjo pasirinkti tarp koncelebruotų 
lietuviškų Mišių šv. Jono Laterano 
bazilikoje kur vyko Diakono (šventi
nimas ir kūdikio krikštas ir (domių 
paskaitų ciklo Gregoriano universi
tete, ar PLB ir Krašto valdybų 
konferencijos. Šiuo atveju konferen
cija man buvo privaloma, bet apie tai 
vėliau.

Atskridau į Romą birželio 23 d. ir 
apsigyvenau Villa Lituania, kuri 
randasi per gatvę nuo šv. Kazimiero 
Kolegijos, t.y. Jubiliejinių švenčių 
centro. Čia vyko patys svarbiausi, 
oficialūs Ir netaip oficialūs posėdžiai, 
svečių priėmimai, pasimatymai. Bet 
kuriuo metu, Villa Lituania vestibiu
lyje galėjai sutikti mūsų didžiuosius 
veikėjus, visuomenininkus, solistus, 
kultūrininkus, akademikus. Žinoma ir 
visus penkis lietuvius vyskupus ir 
kunigus iš beveik visų lietuviškų 
parapijų Amerikoje, Kanadoje, Vo
kietijoje.

Religinė jubiliejaus dalis prasidėjo 
birželio 26 d. su Mišiomis šv. Jono 
Laterano bazilikoje, kuri randasi 
netoli kolegijos. Mišias atnašavo penki 
lietuviai vyskupai, pagrindinis cele
brantas buvo vysk. P. Baltakis. 
Dalyvavo virš 100 kitų lietuvių 
dvasiškių ir apie 1000 mūsų tautiečių.

įspūdingas buvo Diakono (šventi
nimas ir mažytės lietuvaitės krikštas. 
Giedojo lietuvių chorai, pritariant 
visiems lietuviams.

Po pietų 4 vai. (vyko svečių 
priėmimas šv. Kazimiero kolegijoje, 
Villa Lituania. Čia pirmą kartą 
jubiliejaus dalyviai galėjo laisviau 
pabičiuliautl, naujai susipažinti ir 
atnaujinti senas pažintis. Matėsi 
ypatingai daug jaunimo, jų tarpe ir 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai. Mane 
užkalbino vienas Vasario 16 gimnazi
jos mokinys, Linas Kasperlūnas iš 
Australijos, kas buvo labai malonu. 
Punsko lietuvės visus pavaišino savo 
iškeptu labai skaniu raguočiu. Netrū
ko ir kitų gardumynų. "Open-House" 
mecenatai buvo: Kasa Credit Union ir 
Marytė Antanaitis Shalins.

Vakare 7 vai. vyko Kryžiaus keliai 
šv. Petro aikštėje. Juos pravedė arkiv. 
Charles Salatka ir P. Baltakis. 
Dalyvavo daug jaunimo.

Iš Australijos kunigų kolegijoje 
buvo Prei. P. Butkus ir kun. Petrauskas 
iš Melbourno. Šventėje iš Australijos 
lietuvių dvasiškių dalyvavo ir kun. Dr. 
Savickas, taip pat kun. Petraitis. 
Šiame iškilmingame jubiliejuje sutikau 
ir melbournlškę Jadvygą Petraitienę, 
ir kitus.

Nukelta i pusi. 2
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JUBILIEJUS ROMOJE ...

Atkelta iš pusi. 1
Iš kitų kraštų mūsų tautiečiai atvyko 
didelėmis organizuotomis grupėmis. 
Kai kurios grupės buvo apkeliavusios 
jau pusę Europos su savo miesto 
organizuotomis išvykomis. Teko to
kias grupes sutikti iš Bostono, New 
Yorko ir Clevelando. Iš viso lietuvių 
šioje šventėje dalyvavo apie 3000. 
Matyti tok, skaičių išeivijos lietuvių 
beveik iš visų kontinentų bendruo
menių vienoje vietoje, buvo retas ir 
nepamirštamas (vykis.

Šeštadienis, birželio 27 d.
1.30 vai. p.p. Audiencija su popie
žiumi.
Diena buvo labai karšta. Autobusai 
pristatė mus į šv. Petro aikštę bent 
porą valandų iš anksto. Dauguma 
moterų, jų tarpe ir aš, dėvėjome 
tautinius rūbus. Kaitome itališkoje 
vidurvasario saulėje virš valandos, kol 
mus (leido ( audiencijos salę. Dalį 
laiko praleidome eilėje belaukdami 
policijos patikrinimo. Salėje dar 
išsėdėjome valandą, tačiau visų 
nuotaika buvo pakili ir šventiška. 
Prasidėjo ilgos, iškilmingos ceremo
nijos. Giedojo lietuvių operos choras, 
diriguojant A. Kaminskui. Vasario 16 
gimnazijos mokiniai pašoko keletą 
tautinių šokių. Šokiams grojo jų pačių 
orkestras.

Pirmiausia popiežius pasveikino 
visus vyskupus sėdinčius ant scenos, 
tada jis prabilo į svečius. Pradėjo ilgą 
taiklią anglų kalba kalbą, o po to 
kalbėjo ir lietuviškai, gana gera 
lietuviška tarme. Vysk. Vaičius iš 
Telšių pasveikino popiežių lotyniškai, 
buvo gana susijaudinęs,kai (teikė jam 
iš Lietuvos atsivežtą dovaną 600 
metų Jubiliejaus ženklą iš gintaro. 
Buvo tikrai Įspūdingas momentas. Po 
to prasidėjo Popiežiaus eisena aslos 
viduriu. fjo jis gana lėtai ir tįaug kam 
teko pasisveikinti su juo. Ilgiausiai 
sveikino jis dvasiškius atvykusius iš 
Lietuvos. Viso iš Lietuvos atvyko 
aštuoni kunigai, po vieną iš kiekvienos 
vyskupijos. Tai retas (vykis mūsų 
išeivių gyvenime. Visų dėmesys ir 
mintys buvo nukreiptos jų linkme per 
visas iškilmes. Tas užtruko virš 
valandos. Visą laiką giedojo choras.

Sekmadienis, birželio 28 d.
Nuo 9.30 - 11.30 iškilmingos Mišios 

Cappella Papaie ir Beatifikacija 
Jurgio Matulaičio. Giedotinas lotyniš
kai Mišias giedojo lietuvių operos 
choras. Popiežius pamokslą sakė 
itališkai, tačiau galėjome sekti lietu
višką tekstą, kuris visiems buvo 
išdalintas. Skaitinius atliko J. Kava
liūnas, centrinio Jubiliejaus Komiteto 
JAV vadovas. Trumpesnius skaitinius 
skaitė jaunimas iš Vasario 16 gim
nazijos ir iš kitų kraštų (vairiomis 
kalbomis. Taip pat skaitė ir Gintė 
Damušytė iš Informacijos Biuro New 
Yorke. Aukų procesija taip pat sukėlė 
dideli (spūd(. Aukos susidėjo iš šventų 
paveikslų, juostų, kryžių,ir pan. Nešė 
jas šešios poros: jaunimas, kunigai, bei

N UT AUTI MAS
Žvelgdami ( savo tautos ptaeitį, 

matome didelius nutautimo nuosto
lius tiek Lietuvos rytuose, tiek 
vakaruose, tiek pietuose. Priežastys 
buvo (vairios. Bene labiausiai veikė 
stipresnių kaimyninių tautų spau
dimas, kuriam nepajėgė atsispirti 
mūsų žmonės. Veikė ir stipresnė 
kultūrinė (taka, radusi mūsų krašte 
tam tikrą tuštumą toje srityje. Bet 
šalia visų tų priežasčių, minėtų ir 
neminėtų, mūsų tautoje glūdi viena 
savybė, kurios dėka mūsų tautiečiai 
lengvai pasiduoda svetimom (takom ir 
gana greitai nutausta. Tai lietuviš
kasis mandagumas, kuris iš esmės 
yra dorybė ir net džentelmeniškumas, 
bet kartu ir silpnybė, vedanti įliūdnas
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovai. Popiežius kiekvieną dovanų 
nešėją porą maloniai pasveikino. Šalia 
lietuvių vyskupų ir kunigų, dalyvavo 
daug kardinolų ir vyskupų iš kitų 
kraštų. Buvo ir kitų apeigų dvasiškių 
ir daug maldininkų iš užjūrio.

Pamaldoms pasibaigus išėjome ( šv. 
Petro aikštę. 12 vai. popiežius 
pasirodė tradiciniame Vatikano bal
kone, prabilo jis į susirinkusius 
itališkai, vokiškai, angliškai ir lietu
viškai. Paskelbė Jurgio Matulaičio 
Beatifiaciją ir pasveikino lietuvius 
600 metų Krikščionybės Jubiliejaus 
šventės proga. Po to sekė trumpa 
programa aikštėje. Jaunimas pašoko 
keletą tautinių šokių.

6 vai. p.p. autobusai mus nugabeno ( 
Audiencijų salę Vatikane, kur (vyko 
akademija - koncertas. Susirinko vėl 
apie 3000 tautiečių. Žod( tarė Stasys 
Lozoraitis, lietuvių atstovas prie 
Vatikano sosto. Itališkai prabilo ( 
svečius prof. Vardys, "Krikščionybė 
lietuvių tautos istorijoje11. Koncertinę 
dalj atliko solistė Lilija Šukytė. Ji 
padainavo lietuviškų dainų rinktinę. 
Jos puikiai apvaldytas balsas žavėjo 
mus visus. Jai akompanavo pianinu 
Lampsatytė. Dainavo ir lietuvių 
operos choras. Viskas buvo atlikta 
žavėtinai.

Po koncerto daugumas dalyvių 
pėsčiomis ėjo į Angelų pilį, kuri 
randasi netoli Vatikano. Svečiams 
susėdus pilies aikštėje, prasidėjo 
meninė programa, kurią atliko vyrų 
dainos ansamblis "Uždainuokim" ir 
(vairios kitos grupės iš JAV, bei 
Vasario 16 gimnazijos, šoko ir 
dainavo. Puikiai paruošta puota 
"Smorgasboard" vyko lauke. Buvo vėl 
gera proga susitikti tautiečius iš 
(vairių pasaulio kraštų čia susirin
kusius. Man buvo malonu pasikalbėti 
su PLB pirmininko pavaduotoju Dr. 
Tomu Remeikiu, kuris supažindino 
mane su Kanados K. V. pirm. Narcizu 
Birietu ir kitais žymiais kanadiečiais.

Taip pat susipažinau su p. Prielaida Iš 
Šveicarijos ir kitais lietuvių bendruo
menių vadovais.

Pirmadieni birželio 29 d.
Susirinkome posėdžiauti ( liuksusinį 
hotelį "Atlantic", kur buvo apsistojęs 
Dr. T. Remeikis.

Po pietų 3.30 vai. pamaldos Marija 
Maggior bazilikoje, Jurgio Matulaičio 
garbei. Pagrindinis celebrantas buvo 
vysk. Vaičius iš Lietuvos, dalyvaujant 
visiems lietuviams vyskupams. Gie
dojo lietuvių chorai, o solo giedojo 
solistė L. Šukytė. Mišios buvo labai 
įspūdingos, kuriose dalyvavo daug 
mūsų tautiečių.

Bematant prabėgo tos kelios die
nos. Daug pamačiau, daug pažinau, 
daug atsiekta. Manau, kad visi iš 
Romos grjžo, nežiūrint į kokj kraštą, 
pilni gilių (spūdžių religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu.

Dana Baltutienė

IŠ MANDAGUMO 
pasekmes. Pavyzdžiui, sueina lietuvių 
būrelis, pradeda pokalbį lietuviškai, 
bet jeigu įsimaišo bent vienas nelietu
vis, pokalbio lietuviškumas dingsta, ir 
visi pradeda kalbėti gyvenamojo 
krašto kalba. Rodos, kitatautis, būda
mas mažumoje, turėtų taikytis prie 
daugumos ir prašyti kur( nors lietuvį 
būti jam vertėju. Bet taip niekad 
nebūna. Juk "nemandagu" kalbėti 
lietuviškai, nes svečias nesupranta. Ir 
taip dauguma taikosi prie mažumos 
dėl to nelemto "mandagumo", kurio 
laikomasi net šeimų šventėse, ypač 
vestuvėse. Jei vienas ar kitas kviesti
nis svečias yra nelietuvis, visos 
prakalbos, sveikinimai, pranešimai, 
anekdotai vyksta nelietuvių kalba.
2<

Minėtasis lietuviškas mandagumas 
nesiriboja privačiu gyvenimu - jis 
neblogiau reiškiasi ir visame lietuvių 
gyvenime. Iškilmėse, susirinkimuose, 
jei tik (simaišo bent vienas žymesnis 
kitatautis, sudiev lietuvių kalbai. 
Žinome, kad taip yra ir okupuotos 
Lietuvos kompartijos susirinkimuose, 
kur dalyvauja vienas kitas rusas. 
Lietuviai partiečiai nedrįsta viešai 
kalbėti lietuviškai iš "mandagumo", 
nes "vyresnysis brolis" rusas nesu
pranta. Ir tai vyksta Lietuvoje, kur 
krašto kalba yra lietuvių, o ne rusų. 
Pastarieji yra Įsibrovėliai ir turėtų 
taikytis prie daugumos, būtent lietu
vių. Deja, taip nėra - lietuviai taikosi 
prie ateivių. Juk to reikalauja 
"mandagumas". Sakytume veikia 
prievarta, bet ji nėra tokia, kad 
lietuviams užčiauptų burnas. Lietu
viai pareigūnai patys stengiasi prisi
taikyti, (tikti naujiems ponams. Pana
šiai elgėsi ir senovės lietuviai, 
užkariavę didelius slavų plotus bei 
įjungę juos savon valstybėm Jie 
stengėsi išmokti užkariautųjų kalbos, 
jų rašto, jų papročių, prisitaikyti prie' 
jų gyvenimo, o ne atvirkščiai. Dėl to 
lietuviško mandagumo jie net nesirū
pino savo kalbos kėlimu, rašto kūrimu. 
Juk tai būtų ir nemandagu, ir erzintų 
užkariautuosius. Ir nepraktiška. Nau
dingiau išmokti slavų kalbas, įtikti 
gyventojams ir tuo būdu juos valdyti. 
Tai Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės mentalitetas, kuris tebėra 
gyvas ir šiandiena.

Dabartinėje mūsų išeivijoje taip pat 
nėra geriau, nors joje netrūksta

VEIKLOS IR VERTYBĖS SANTYKIS

įvairiuose mokslo, kaip ir apskritai 
nagrinėjamuose kultūros ir visuomeni
niuose reikaluose, neretai atribojami 
"senieji" ir "naujieji" klausimai. 
Pirmieji, kaip nūdienai netaip aktu
alūs, paliekami istorikams, o bendruo
menės veikėjai, paprastai neblogai 
orientuojasi į tikrą šiuolaikinių pro
blemų aiškinimą. Tokio požiūrio 
potekstėje yra pateisinamas diferen- 
cijos aspektas, kuris gana akivaizdžiai 
parodo koks vaisingas yra senosios 
filosofijos panaudojimas dabarties 
problemų sprendimui.

Problemų, kaip žmogaus gyvenime, 
taip ir organizacijoje atsiranda.
ALB Krašto Valdybos požiūris šlovina 
vertybinės orientacijos subjektyvumą, 
įsitikinti tikrovės aspektais, kurių 
negalima matuoti tiesos-netiesos 
masteliu, Krašto Valdybos pirm. Dana 
Baltutienė "pakėlė sparnelius" ir 
gegužės mėn. pabaigoje išskrido į 
Adelaidę, kad ten iš arti galėtų 
susipažinti su jų bendruomenine 
veikla, susipažinti su jų problemomis 
ir net Išgirsti iš jų vienokį ar kitokį 
Krašto Valdybos veiklos vertinimą.

Adelaidėje pirmininkė susitiko su 
Apylinkės Valdyba ir lietuviškų 
organizacijų atstovais. Taip pat ji 
turėjo pasitarimus ir su Adelaidės 
latvių ir estų bendruomenių atsto
vais. įvairius Jų komentarų pateiki
mus paimta dėmesin.

Krašto Valdyba mėgina darbingai 
iškelti ir artėjantį delegatų suvažia
vimą, rugpiūčio 8-9 dienomis Mel
bourne ir mielai laukia visų atvyks
tant.

Ateinančiais metais pirmininkė nu
mato įsteigti visuomeninės veiklos 
kursus jauniems, priaugantiems 
bendruomenės veikėjams. Reikalas 
jau labai pribrendęs.

Praktiniai visuomeninio gyvenimo 
poreikiai kartais nesiderina tikrovėje. 
Atsirado būtinas reikalas atstovauti 
Australijos lietuvius Romoje, 600 
metų Lietuvos krikščionybės įvedimo 
šventėje. Ir vėl Krašto vaidybos 
pirmininkei teko "pakelti sparnelius" 
birželio pabaigoje. Romoje ji viešėjo 

inteligentinių pajėgų, išaugusių ne
priklausomoje Lietuvoje. Tai labai 
ryškiai matyti ypač religinėje srityje. 
Pavyzdžiui, Romoje yra lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegija. Lietuvių studen
tų joje būna vos keletas, daugumą 
sudaro kitataučiai. Visa kolegijos 
vadovybė lietuviška, visi steigėjai, 
rėmėjai lietuviai. Kolegija specialiai 
įsteigta ruošti lietuviams kunigams. 
Rodos ta linkme viskas Ir turėtų būti 
rikiuojama. Deja, ir čia dažnai lemia 
lietuviškasis "mandagumas" - reikia 
taikytis prie kitataučių net savoje 
institucijoje. Buvo laikai, kada lietu
viai studentai kolegijoje turėjo dau
gumą, bet vistiek ji turėjo taikytis 
prie kitataučių. Mat "nemandagu" ir 
net "fanatiška" duoti pirmenybę 
lietuvių kalbai. Panaši istorija įvyko 
per Lietuvos krikščionybės sukak
ties iškilmes Romoje "Maria Maggio
re" šventovėje, kur buvo laikomos 
pamaldos palaimintojo Jurgio Matulai
čio garbei. Buvo skelbta, kad jos bus 
laikomos lietuvių kalba. Deja, to 
lietuviškumo buvo tik trupinėliai - 
beveik viskas vyko angliškai. Mat 
Čikagos kardinolas dalyvavo, sakė 
pamokslą anglų kalba. "Nemandagu" 
būtų laikyti pamaldas lietuviškai, nes 
kardinolas dalyvauja ir nesupranta 
lietuvių kalbos. O pamaldų dalyvių 
daugumą sudarė lietuviai, kurių žymi 
dalis nesuprato anglų kalbos. Taigi 
kartais lietuviškas mandagumas savo 
perdėtu pavidalu pasitarnauja net 
savųjų nutautinimui!. Ilgainiui tokia 
laikysena veda ( nutautimą.

(Tėviškės Žiburiai).

savaitę ir ne tik jai teko dalyvauti 
iškilmingoje krikščionybės ju
biliejaus šventėje, bet ji turėjo Ir kelis 
susitikimus su visuomenės veikėjais ir 
kultūrininkais, kurie ten buvo suva
žiavę iš viso pasaulio

Iš kairės: Ingrida Bublienė - JAV 
PLB Kultūros Tarybos pirm., Juozas 
Danys - Kanados LB v-bos narys ir D. 
Baltutienė - ALB Krašto v. pirm.

Reikės surasti bent vieną atstovą, 
kuris Australijos lietuvius atstovautų 
PL B-nės politinėje konferencijoje 
Washingtone spalio 23-25 dienomis.

Krašto Valdybos pirmininkė, liepos 
19 d., padarė išsamų informacinį 
pranešimą Melbourno visuomenei apie 
savo išvyką į Romą, kuris bus atskirai 
atspausdintas laikraštyje.

Sakoma, kad žmogus tampa ištir
pintas darbų pasaulyje. Vos sugrįžusi 
iš Romos pirminink'ė, liepos 11 d. 
sukvietė pas save Krašto valdybą ir 
Melbourno Apylinkės valdybą bend
ram pasikalbėjimui ir išsiaiškinimui kai 
kurių pasitaikiusių nesklandumų. Ži
noma, pirma pirm. Dana Baltutienė 
pasidalino įspūdžiais išgyventais Ro
moje per 600 metų Lietuvos krikšto 
šventę ir susitikimą su įžymiais 
lietuviais. Prieita sampročio, kad 
tokia valdybų susitelkimo idėja gali 
užtikrinti pozityvų bendradarbiavimą 
ateičiai. Krašto Valdyba numato 
palaikyti glaudų ryšį su visomis 
Apylinkių valdybomis ir Seniūnijomis.

Nors kartais ir pilki tonai skęsta 
daugiaspalvėje darbų platumoje, bet 
Jie kvepia gimtąja žeme, o tas teikia 
darbui prasmės ir noro.

Alisa Baltrukonienė
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KAIP MI EL A SU BROLIAIS

Šv. Kazimiero Kolegijoje Romoje atsisveikinimo pietuose Telšių vyskupas 
: Antanas Vaičius (teikia gintarini rožančių iš Lietuvos Msgr. A. Bačkiui -
Vatikano užsienio tarnybos sekretoriui.

Be iškilių švenčių ir jų didingumo 
Romoje, dar teko patirti malonių ir 
jautrių (spūdžių iš susitikimų su 
broliais, kunigais ir vyskupu iš 
Lietuvos.

Kažkos jautrumas - rodos prisilieti 
prie kažko trapaus - kas gali sudužti... 
Tas jautrumas veržėsi iš kiekvieno 
širdies - tauriais kad ir taupiais jų 
žodžiais kančios širdyje subrandin
tais...

Kiekvienas jų, kartu ir savitas ir 
rodos skirtingas, kalba iš širdies 
gausumo, bet taip pat rodos ir juos 
seikėdamas, kad per daug nepasakytų. 
Bet mums užteko ir to, kas sakoma iš 
meilės brolis broliui, iš meilės Kristui 
ir Bažnyčiai, iš meilės Tėvynei. Jų 
širdyse ir siekimuose Tėvynė ir 
Kristus neatskiriami! Čia man prisi
mena mūsų mintytojo A. Maceinos 
žodžiai: "Melagis yra tasai, kuris 
manosi galjs mylėti Dievų, nemylė
damas artimo, bet melagis yra ir tasai, 
kuris manosi galjs mylėti artimą - 
nemylėdamas Dievo!'*Jų atveju: argi 
(manoma,mylėti tėvynę, nebūnant 
ryšyje su Šv. Eukarlstija bei stiprybės 
sakramentais, kurie, duoda ištvermės 
ir jėgos net kančioje ypač karžygiams 
tautos!

Jie pasididžiuodami galėjo sakyti, 
kad Lietuva dabar yra gyvos Krikš
čionybės židinys visai plačiai Rusijai 
bei jos tautoms - netekusioms 
apaštalų... Lietuviai jau darosi jų 
misionieriai ir katechetai.
Jaunuolių netrūksta, kurie nori pasi
ruošti kunigystei, bet ne visi gali ( 
seminarijų patekti... Vienas kunigas 
sakė, kad jis slaptai yra paruošęs 10 
kunigų! Ar nenuostabu: Lietuva 
Krikščionybės Oazė. Ką rašo laiš
kuose ar Kronikoj gal perdeda!...? 
Bet mačiau filmų iš Lietuvos "Parapi
jos atlaidai” Viskas kaip prieš 50 
metų! Žmonių būriai - jaunimo 
pulkai- mergaitės baltuose rūbuose ir 
tautinėm juostom - barsto gėles prieš 
baldakymų net suklupdamos. O nuo
stabus choro giedojimas!! Viena 
giesmė prieš komuniją - tai daug 
melodingesnė už tas mums perduotas 
Operos choro: žodžiai B. Brazdžionio, 
bet jau melodija lyg malkų tašymas...

Sako, kol neatsistojom ant Romos 
žemės - vis dar nebuvom tikri...

Nesiklausiau kas juos parinko iš 
visų Lietuvos vyskupijų, dvasinė ar 
pasaulinė valdžia - o gal ir abi kartu... 
bet parinktieji tikrai neapvylė jų 
abiejų... Visų žodžiai iš širdies 
gausumos - rodės vienodi, bet 
skirtingi. Kiti net poezijos posmais 
išliejo ką pajuto širdys. Mėginau vieno 
prašyti, kopijos bet jis velyk pasiliko 
prie savo širdies — nes ir skaitė tai 
drebančiom rankom...

Atvažiavo su pilnais krepšeliais 
visokių dovanų: ir gintaro ir juostų 
audinių ir medžio drožinėllų ir vis 

dalino broliams kunigams... Ir mes 
neatslllkome - nors nebuvom pasi
ruošę - tai širdingai atverdami savo 
kišeninius krepšelius...

Nuostabus žemaitis buvo jų vadas 
vyskupas Antanas Vaičius, Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos Prelatūros 
Apaštališkas Administratorius kuris 
mane sutiko ištiestom rankom: ”Tu 
mūsų mielas žemaiti, garbingas prela
te Ir karalienės medaliu apdovanotas, 
mes visi tavim didžiuojamės ir 
mylime".

Ilgai išbuvome apsikabinę rankomis 
lyg būtume susitikę broliai po ilgo 
nesimatymo. O ryš( turėjom tik 
laiškais.

Pakilia dvasia vėl tarė: "Telšių 
Katedra laukia tavęs kunigystės 50 
metų jubiliejui. Laukia ir tavo kurso 
draugas "Saulutė". Jis man dovanojo 
Klaipėdos miesto gintaro emblemų 
Sakau labai simbolišką: - "mano ir 
svajonė jei galėčiau tapti Klaipėdos 
prelatu"... Jo toks skambus dainuo
jantis balso tonas, ir labai tėviškas. Jis 
ir yra kaip tėvas, kuris rūpinasi savo 
broliais kunigais kuris sielojasi ir daro 
visas galimas pastangas jiems padėti, 
palengvinti, o jų kančias iškelti, 
(pūdinga buvo jo padėkos išraiška 
popiežiui. Tai esanti ne tik jo bet ir 
visos Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų 
nuoširdi padėka Šv. Tėvui. Jie buvę 
sujaudinti iki ašarų kai Laterano 
katedroj operos choras užtraukė 
"pulkim ant kelių", o minios lietuvių 
daug tautiniais rūbais kuo ne šimtinė 
kunigų ir septyni Lietuvos vyskupai 
krikščionybės širdyje Romoje, kuri 
šiose iškilmėse tapo lyg antra Lietuva.

Aš neužsirašiau jų pavardžių ir 
nenoriu jų skelbti, kad nebūčiau kitaip 
suprastas, kaip vienas iš jų yra 

: pareiškęs. Jų (našas buvo didelis - Jų 
dalyvavimas buvo visur jaučiamas. - 
Ypač Telšių vyskupo. Jų širdingumas 
ir taktas buvo tiesiog išskirtinas...

Gal teisingai mintytojas Jose Maria 
Escriva ir yra pasakęs: "Jei tu 
suprastum, kad tie kentėjimai kūno ir 
sielos - tai reiškia nuskaidrlnimą ir 
nuopelnus - tai tebūnie jie palaiminti! 
Kol esame žemės keleiviai - tai mūsų 
laimė yra kentėjimas..."

Prel P. Butkus

JERUZ ALĖ

Atominių ginklų šnipas Mordechai 
Vanunu yra teisiamas Jeruzalės Aukš
čiausio Teismo. Vanunu paprašė, 
kad teismas būtų viešas.

Praėjusiais metais Vanunu Londone 
dingo po to, kai laikraščiai "Sunday 
Times” pranešė apie Izraelio ato
minių ginklų paslaptis.

Izraelio valdžia kelias savaites 
tylėjo, o po to staiga pareiškė, kad 
Vanunu yra Izraelio kalėjime ir bus

teisiamas, kaip šnipas.
Vanunu pareiškė, kad Izraelio 

agentai jį Romoj pagrobė ir slaptai 
pergabeno į Izraelį.

Izraelio Aukščiausio Teismo teisė
jai teismo eigą sustabdė, kad aptartų 
Vanunu norą ji teisti viešai.

Vanunu yra nominuotas Nobelio 
premijos gavimui. J( nominavo Lon
done gyvuojanti Bertrand Russel 
Peace Foundation - talkos organi
zacija. Vanunu nominavimas suerzino 
žydus, tačiau Britanijos intelektualai
j( palaiko.

Vanunu susidraugavo su McKnight 
ir jo bažnyčios jaunesniais nariais. Po 
trijų mėnesių Vanunu pareiškė norą 
apsikrikštyti, jo noras buvo Išpildytas. 
Apsikrikštijęs pasakė, kad sąžinė jam 
neduoda ramybės, taigi nuvyko ( 
Britaniją ir pranešė laikraščiui "Sun
day Times" apie Izraelio atominių 
ginklų galią, nes jis tarnavo slaptos 
gynybos (rengimų skyriuje. Prieš 
gavimą užmokesnio $400,000 už 
perduotas žinias, slaptosios Izraelio 
policijos Mossad buvo pagrobtas.

Vanunu Izraelio kalėjime yra 
griežtai laikomas. Leido tik anglikonų 
kunigui suteikti jam šv. komuniją. 
Išskyrus jo advokatą, neleidžia su kuo 
nors kalbėtis.

McKnights bažnyčios 30 narių 
laiškus rašo Vanunul taip, kad jis 
kasdien gautų po vieną. McKnight 
gauna laišką iš Vanunu dviejų 
savaičių laikotarpyje, tačiau išcenzū
ruotą.

Manoma, kad po dviejų mėnesių 
byla prasidės. McKnight bandys ap
lankyti, jei sudarys reikalingą pinigų 
sumą.

McKnight sako, kad Izraelis mora
liai yra "susimaišęs". Eichmaną ir 
kitus nuteisė, todėl, kad jie klausė 
savo vyresniųjų, o ne sąžinės balso. 
Tačiau Vanunu teisia už tai, kad jis 
paklausė savo sąžinės, bet ne savo 

—vyresniųjų. ..
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PRISIMENAME
ALGIRDĄ JOKUBAUSKĄ

A.A. Inž. Algirdas Jokubauskas 
su savo anūkėliu Stepuku

Rugpjūčio 7 d. sukanka lygiai 
dešimt metų nuo Inžinieriaus A. 
Jokubausko mirties.

A. Jokubauskas su šeima gyveno 
Melbourne. Išlaikęs egzaminus, nusta
tytus buvusiems inžinieriams savam 
krašte, iki mirties dirbo Altonos 
miesto savivaldybės inžinieriaus pa
vaduotoju.

Lietuvių bendruomenėje buvo veik
lus, sugyvenamo būdo, gilus patriotas. 
Jis buvo tris kartus išrinktas Mel
bourne lietuvių namų klubo pirmi
ninku. Vadovaudamas lietuvių namų 
remonto darbams su žemaitišku 
uolumu juos puikiai pravedė.

Algirdo broliai, gyveną Čikagoje, 
kartu su našle Irena ir dukra Danute 
užprašė gedulingas mišias, kurios bus 
atlaikytos rugpjūčio 16 d. Šv. Jono 
bažnyčioje, Melbourne.

R. Šemetas

rw įmbfjc-. ns fiitęs, wnwikja 
rau rtfrščiui, now Būtu tm tik mžiuf

Dabar ten tėviškėje kvepia šienas - 
Mairūnai, dobilėliai ir čiobreliai.
Ir žėri vasarvidžio saulės dienos, 
Kurios su rytu ankstybuoju kelias.

| 
Regiu pjovėją saulėj, vienmarškini, 
Jo kaktą karšto prakaito aplietą: 
Girdžiu žiogelių aršią sutartinę 
Ir plakamą jo dalgi skambų, kietą.

Grėbėjos varto pradalges našiąsias, 
Ir mirga jų skarelės, tartum moja 
Man, kurs dar vakar kalbinau ten 
jąsias.

Ir gal man niekad nekvepės tas šienas, 
Man šiandie dingusiam lyg nežinioje, 
Kai lyg žolė man vysta mano dienos.

SYDNEJUJE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtų tautų savaitė Sydnejuj 
buvo atžymėta pamaldomis St. 
Andrews anglikonų katedroje liepos 
19 d.

Jau antrą kartą minėtos katedros 
dekanas Lance Shilton suteikia gali
mybę, kad Pavergtų tautų savaitė 
būtų iškilmingai paminėta.
' Paihaldų metu tautinės vėliavos 

buvo sustatytos prie didžiojo alto
riaus.
Prasidėjus procesijai ( katedrą, Syd- 
nejaus Dainos choras giedojo J. 
Naujalio giesmę "Malda už tėvynę", 
diriguojant Birutei Aleknaitei ir 
vargonuojant Justinui Ankui.

Pamaldų metu Dainos choras gie
dojo kompozitoriaus M. Cherubini 
"Veni Jezu", kompozitoriaus A. 
Vanagaičio "Malda už tėvynę" ir 
kompozitoriaus C. Sasnausko "Apsau
gok Aukščiausias".

Dekanas Shilton pamoksle vaizdžiai 
aptarė pavergtų tautų padėtį ir jų 
kančias po komunistine priespauda.

Tenka pastebėti, kad pilnutėlėj 
katedroj daugiausia buvo australų, tik 
maža dalis iš pavergtų tautų ben
druomenių.

Dekanas paaiškino savo parapi
jiečiam, kad Pavergtų Tautų Savaitė 
atsirado, kai 1959 m. abu Amerikos 
Rūmai priėmė rezoliuciją, kuri (parei- 
gojo Amerikos prezidentą skelbti 
Pavergtų Tautų Savaitę antroj liepos 
mėnesio pusėje.

Po pamaldų sekė eisena ( Martin 
Plazą ir prie Nežinomo Kareivio kapo 
buvo padėtas vainikas.

Lietuvių choras "Daina", gražūs 
tautiniai drabužiai gražiai ir gausiai 
reprezentavo mūsų bendruomenę.

Liepos 23 d. dėl lietaus nebuvo 
informacijos stalų Sydney Square ir 
dekoruotas sunkvežimis nevažinėjo. 
Liepos 26 d. ukrainiečių salėje kalbėjo 
vietnamietis - žurnalistas Timothy 
Trin, kuris žemėlapiais ir satelitų 
pagamintomis nuotraukomis (rodė So
vietų bazių realybę Vietname, iš kur 
gali būti rimtas pavojus ir Australijai. 
Po to buvo rodomas filmas iš bado 
metų 1930 -1933 Ukrainoje "Harvest
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PAVYKUSĮ D AILI NI NKES PAKO D A

Dalis žiūrovų parodos atidaryme.

icolcok*^^^*^^**^*^^********^**^^*^:
Adelaidės kun. klebonui

J. Petraičiui TVII c.

65 metų sukakties proga linkime nenuilstamos energijos ir pasisekimo 
dvasiškoje veikloje mūsų tautiečių labui.

"Mūsų Pastogės" redaktorius ir administracija.
t* rta rta rta eta rta r&y rita rta rta eta rta rtarta r&y rta rta f-įfy rišt f&y rta rta rS/y rta rta rta rta rta rta <|t< JĮt '

tekoje, kur jis buvo supažindintas su Kviečiu registruotis

PAVYKUSI DAILININKĖS PARODA

Retkardiais abejojame mūsų ben
druomenės susidomėjimu menu, stoką 
dėmesio "nepraktiškiems" pasireiš
kimams. Sakoma, kad yra lengviau 
kupranugariui išlįsti per adatos skylu
tę negu tautiečiui atidaryti piniginę 
reikalams, iš kurių Jis nemato greitos 
ir didelės naudos.

Melbourniškiai šią teoriją sugriovė 
liepos 26 d. Lietuvių namuose 
įvykusioje Amerikoje gyvenančios 
dailininkės Madalenos Birutės Stankū
nienės kūrinių parodoje.

Iš dvidešimties parodoje išstatytų 
paveikslų, septyniolika buvo par
duota.
Danutės ir dailininko Viktoro Siman- 
kevlčių suruošta paroda sutraukė 
didelį būrį žmonių į Melbourne 
Lietuvių namų viršutines patalpas. 
Paveikslų apžiūrėjimas prasidėjo ge
rokai prieš oficialų parodos atida

SYDNEJAUS BIBLIOTEKOJE

Sydnejaus klubo biblioteka, turinti 
autonomines teises, ir kaipo tokia 
tiesioginiai nepriklausanti klubo fi
nansinei atskaitomybei, šiuo pateikia 
suinteresuotiems savo metinę pinigi
nių pajamų dispoziciją:
Parduota knygų bei suvenyrų už 
$3.435 -

SURINKTA AŲKU

Australijos Lietuvių Fondui $4.015.- 
Vasario 16-tos gimnazijai $1.890.- 
Lituanistikos Katedrai $2.435.- Bal
tic News $444.-

Pasaulio Lietuvio, prenumeratos 
$668.-

Nurodytos sumos, išskyrus už par
duotas knygas bei suvenyrus, per
siųstos pagal priklausomybę.

Biblioteka finansinių metų pabai
goje turėjo 214 naujų knygų parda
vimui sumoje už $2.414.-, kurios 
tebelaukia lietuviškos knygos mylėto
jo - pirkėjo, o taip pat 122 komisinių 
knygų už $697 sumą.

Biblioteka nenuklysdama nuo savo 
tiesioginio tikslo aprūpinti tautiečius 
lietuvių literatūra bei žiniomis kas 
dedasi pasaulyje, prenumeruoja 23 
lietuviškus laikraščius - žurnalus, taip 
kad tautietis trokštąs literatūros ar 
pasaulinių žinių visada jų ras biblio
tekoje ar skaitykloje.

Skaitymui Išduodamų knygų skai
čius viršija 4000 knygų, tad atrodo 
kad Ir labai išlepinto ar žingeidaus 
skonio tautietis rastų sau dvasinio 
peno aplankęs tas dvi minėtas 
patalpas. 

rymą. Madalenos Stankūnienės kū
rinių tematika,žaismingas spalvų su
derinimas ir įdomus paveikslų api
pavidalinimas patraukė žiūrovų dė
mesį.

Kelių valandų laikotarpyje virš 
trijų šimtų žmonių turėjo progos 
pasigėrėti Čikagoje gyvenančios dai
lininkės kūriniais. Keliais taikliais 
sakiniais Danutė SimankeviCienė pris
tatė dailininkę ir jos kūrinius susirin
kusiems žiūrovams. Melbourne orga
nizacijos parodė gražų žestą, savo 
patalpų papuošimui įsigydamos keletą 
dailininkės paveikslų . Likusius pa
veikslus įsigijo privatūs asmenys.

VI-jo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso organizacinio komiteto pir
mininkas Henrikas Antanaitis padė
kojo p.p. Simankevičiams už jų darbą 
suruošiant šią parodą, o dailininkei už 
parėmimą kongreso, paveikslus do
vanojant ruošos reikalams.

Metų bėgyje biblioteką aplankė 387 
tautiečių, pasiskolinę 773 knygų, o 
skaityklos lankytojų skaičius, dėl 
nežinomų priežasčių sumažėjo.

Aukščiau minėtos knygos parda
vimui lentynose, ilgisi naujojo savi
ninko - pirkėjo, o skaitymui skirtos 
knygos lyg tarp savęs skundžiasi: "jau 
trys savaitės kai tautiečio - skaity
tojo rankos neglamonėjo manęs ir 
nesklafdė mano lapų, argi aš Jau tokia 
nepatraukli".
Biblioteka finansinės paramos iš 
niekur negauna, tad verčiasi versli
ninko profesija - perka - parduoda, o 
iš gaunamo kuklaus pelno plečia 
biblioteką. Beto, patarnautoja 
tautiečiams priimdama aukas beveik 
visoms, aukščiau išvardintoms lietu
viškoms institucijoms ir jas persiųs- 
dama

Kviečiame Sydnejaus tautiečius 
gausiau lankyti savąją biblioteką; 
(patingai pasigendama jaunesnės kar
tos. Kad per knygas daugiau pažintų 
savo tėvų šalį, jos kalbą, istoriją, 
literatūrą, papročius ir bendrai viską 
kas mus visus riša į vieną bendruo
menę ir kovą už pavergtos Lietuvos 
laisvę, nuo nuožmios komunistų oku
pacijos.

Sakydamas tai, turiu pagrindą iš 
kelių pavyzdžių:
Prieš porą mėnesių, jaunas 19-kos 
metų jaunuolis, universiteto studen
tas. australas kreipėsi į biblioteką 
ieškodamas davinių apie lietuvius 
Australijoje. Po keletą pasikalbėjimų 
telefonu, pagallaus susitikome blblio- 

įvykusia mūsų krašto okupacija, 
žudymais ir trėmimais nekaltų žmo
nių, mūsų Odisėja per kelis kraštus, 
dabartinius lūkesčius ir troškimą 
laisvės mūsų tėvynei. O jis, studentas 
naiviai tarė: bet juk jūs tik po 
paskutinio karo čia atsiradote; jūs juk 
Trečiojo Pasaulio valstybių žmonės, 
tad apie kokią okupaciją čia man 
sakote! Še, tau, devintinės. Išdidžiai 
tam "Ignoramus", studentui pasakiau, 
kad Lietuva yra Europoje, o Lietuvos 
universitetas buvo įsteigtas prieš 410 
metų, kas jam užėmė kvapą, tad 
susigėdęs atsiprašė, kad jam taip dar 
daug trūksta pažinti pasaulį, o 
studijuojąs socialogiją.

Tūlas Jaunuolis, lenkas, gimęs 
Australijoje, prieš dvi savaites apsi
lankęs bibliotekoje, nupirko anglų 
kalba knygų už $247.- kas tik buvo 
rašoma apie Lietuvą. Užklaustas 
kodėl jo toks didelis dėmesys Lietuvai, 
atsakė jis žinąs, kad Lietuva- Lenkija 
buvo tampriai surištos per kelis šimtus 
metų, o dabar santykiai labai atšalę, 
tad nori žinoti kokios priežastys 
privedė prie tų dviejų tautų priešin
gumo, o skaitant vien tik lenkų 
parašytas knygas galįs susidaryti 
šališką nuomonę. Atsakiau jam, kad 
pagrindinės priežastys yra: Vilniaus 
krašto klausimas ir lenkų šovinizmas.

Paskatintas tokių pavyzdžių, pa
kartotinai kreipiuosi į jaunesniąją 
kartą, prašydamas Jūsų, kad mokyk
loje, universitete, darbovietėje ir 
visur kitur, kur bendraujate su 
kitataučiais, apšvieskite juos tėvų 
šalį, jos okupaciją, vargus, troškimus, 
o toms žinioms pakankamai rasite 
savoje bibliotekoje, nes tau jaunuoli, 
bus didelė gėda jei tu nepajėgsi 
pakankamai informuoti kitatautį apie 
savąją tėvynę.

Baigdamas pranešu, kad biblioteka 
užsakė visų trijų buvusių Lietuvos 
prezidentų paveikslus. Jie bus nuta
pyti aliejiniais dažais, ant drobės ir 
įrėminti gražiuose rėmuose; tą meninį 
darbą atliks lietuvis dailininkas J. 
Banks, gyvenąs Melbourne. Jais pa
puošime bibliotekos sienas, o Jus visus 
pakviesime tuo pasigėrėti ruošiamoje 
Bibliotekos Dienoje, apie kurią bus 
pranešta vėliau. Biblioteka veikia: 
sekmadieniais 1-16 vai. trečiadieniais 
1-16 vai.
Esant skubiam reikalui prašau skam
binti: 649 9062
Bronius Stašionis, bibliotekos vedėjas.
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Perskaičiau "M.P." Nr.29 V. Gulbi
no kvietimą pirmuoju laivu "General 
Heinzelman" atvykusius į Australiją 
suvažiuoti prisiminimui 40 metų 
praeities , atnaujinti buvusias pažintis 
ir gal paskutini kartą atsisveikinti.

Sveikinu šio gražaus sumanymo 
iniciatorių, tikėdama, kad jo kvieti
mas bus visų išgirstas ir priimtas. 
Pasiunčiau savo pasižadėjimą daly
vauti suvažiavime ir su dideliu 
nekantrumu, susijaudinusi laukiu lap
kričio 21 dienos.

Šia proga drįstu paraginti buvusius 
bendrakeleivius, nedelsdami praneš
kite V. Gulbinui savo sutikimą 
dalyvauti.

Skaitau yra būtina žinoti dalyvau
jančių skaičių, ruošiant parengimą.

Kastytė Jurskienė - Wollongong.

Vietoj
Smėlių
pagerbdami a. a.
Joną Laurinaitį

$50 aukojame "Mūsų Pastogei" 
Jadvyga ir Viktoras Venclovai 
Ashfield, NSW.

Pagerbdami

Romualda Balčiūną 

jo 5 metų mirties sukaktuvių proga 
skiriame $25. - auką "Mūsų Pastogei".

Juozas ir Leonora Balčiūnai 
Melbourne

Nuoširdus ačiū.

AUKOS BALTIC NEWS"

D. M. $50
0. Groslenė $10
A. Savickienė $ 5
J. Karpavičius $ 4
J. VUlūnienė $10
Iz. Jonaitis $10
A. Balcas $10
R. Lapinskas $10

A. G in i linas, atstovas NSW Ir ACT.

BALTIC NEWS
PO Box 414, Campsie. NSW 2194

A. A. JONUI LAURINAIČIUI

mirus, jo žmoną Eleną Laurinaitienę ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir liūdi kartu

Izidorius ir Elena Jonaičiai, Epping, NSW.
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Jonas Normantas.

Lietuvių Karių Veteranų Sąjunga 
"Ramovė" Melbourne prisiuntė "pas
kutini sudiev" nariui Jonui Normantui, 
liepos 14 d. iškeliavusiam amžinybėn.

J. Normantas, 1930 m. baigęs karo 
mokyklos 5-tą laidą studijavo Vytau
to Didžiojo universitete humani
tarinius ir ekonominius mokslus. 
Vokietijoj, Frelburgo universitete 
gilino studijas filosofijoj.
Australijoje J. Normantas buvo veik
lus, dosnus lietuviškiems reikalams, 
nuoširdžiai rūpinosi mūsų tautos 
reikalais. b

(Iš prisiųstų keturių nekrologų patal- 
plnom du.)

Vietoj
gėlių

pagerbdamas A. A.
Joną Norm ant ei

$20 aukoju Mūsų Pastogei

Stasys Stropus, Essendon, Vic.

Aukos
A.A. JONUI LAURINAIČIUI 
mirus, jo pagerbimui, vietoj gėlių, 
Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
I. ir E. Jonaičiai $20
A. ir S. Mauragiai $20
L. Pukys $20

Aukas rinko: J. Zinkus

FEDORENKO SUŠAUDYTAS.
Feodor Fedorenko, pirmas asmuo 

deportuotas iš JAV-bių i Sov. 
Sąjungą, neseniai buvo sušaudytas. 
Fedorenko buvo pasiųstas i Sov. 
Sąjungą 1984 metais po septynerių 
metų besitęsiančių bylų.

Fedorenko prisipažino buvęs Treb- 
linkoj, bet teigė nenužudęs nė vieno 
žmogaus.
Sov. Sąjungoj, paskutinių kelerių 
metų laikotarpyje, už karo meto 
nusikaltimus buvo sušaudyti keli 
sovietai.

LIETUVIAI A USTR ALI 3 OJE

B. ir A. Birškys, A. Putnins, I. Salasoo. 
The Baltic Peoples in Australia. 
Melbourne, A. E. Press, 1986. 
Australian Ethnic Heritage Series. 
(Glen. Editor: Michael Cigler)

Pastabos dėl skyriaus LITHU
ANIANS IN AUSTRALIA.

Malonu buvo pamatyti knygyne 
naują, gražiai atrodančią anglišką 
knygą apie pabaltiečius. B. ir A. 
Birškial, be abejo, (dėjo daug darbo ir 
pastangų surinkdami medžiagą ir 
paruošdami lietuvių skyrių šiai kny
gai.
Gerai, ir sveikintina, tačiau apgai
lėtina, kad nebuvo atkreiptas dėmesys 
į manuskripto pakoregavimą. Išva
doje, nežiūrint visų gerų pusių, 
negalima tylomis praeiti ir neiškelti 
kai kurių netikslumų, kurie be reikalo 
mažina lietuvių skyriaus vertę.

Skaitytojai, galbūt, prisimena, kad 
neperseniausiai ši knyga buvo trumpai 
paminėta "Mūsų Pastogėje", nurodant 
joje atspausto Lietuvos žemėlapio 
netikslumą.

"Mūsų Pastogės" Nr. 10, 1987 m. 
kovo mėn. 16 d. 5 pusi. B. ir A. Birškial 
atsako: "Mes tą klaidą pastebėjom, 
kada ta knyga jau buvo atspausdinta. 
Mes nežinom, kur spaustuvė gavo tą 
žemėlapi."

Gaila, kad taip ir nebuvo kam šio 
žemėlapio patikrinti. Ne tik jame 
neparodytas Vilnius ir Vilniaus kraš
tas, bet Ir sienų rodyklė visiškai 
nepatenkinama. (Old borders.. Pre
sent borders) The "present borders 
taip ir neparodyti, nėra ir datų, kada 
jie galiojo, ar galioja.

Viena bėda - ne bėda. Yra jų ir 
daugiau. Geriausiai vyks netikslumus 
ar trūkumus nurodyti, peržiūrint 
skyrių "Lithuanians in Australia" iš 
eilės, chronologine tvarka. Šis skyrius 
mums daugiausiai rūpi, be to, apie ji 
esame .daugiau ar mažiau-kompe-■ 
tetingi kalbėti ir rašyti. Naudosiu 
citatas. Štai, iš poskyrio "Lithuania 
Epoch of Heroism", Pusi. 5:

With Vytautas' death, the smaller 
dukes fell to squabbling among 
themselves for spoils and power. They 
adopted Polish customs and language, 
and by the end of the sixteenth 
century Lithuania was completely 
subservient to Poland. "Grand Duke 
of Lithuania" was merely another 
title of the Polish kings. The 
Lithuanian people were reduced to 
the status of serfs."

Pasakyta daug tiesos, bet šias 
eilutes pavadinčiau "a sweeping 
statement". Vis dėlto, 16 a, pasirodė 
pirmosios lietuviškos knygos, o Liub
lino Uniją 1569 m. lietuvių bajorai 
verkdami tepasirašė.

Baudžiava Lietuvon atėjo kitu 
keliu, ir reiškėsi įvlriose formose. Čia 
tereikėjo kitaip išsireikšti - vieno ar 
dviejų sakinių būtų pakakę nurodyti 
L. Unijos faktą ir jo pasekmes.

Poskyryje "Independence", pusi. 6., 
kovos su bolševikais ir bermonti
ninkais nepaminėtos iš viso. Paminėta 
tik lenkų užpuolimas, kurį atrėmė" ... 
a People's Army of Freedom Figh
ters". Kažin ar tinkamas ir pri
imtinas mūsų Savanorių kariuomenės 
pavadinimo vertimas? Ar nevertėjo 
aiškiai pasakyti, kad vyko nepriklau
somybės kovos, ir su kuo? Lietuvos 
nepriklausomybė nebuvo "granted", 
kaip kad autoriai išsireiškia. Ji buvo 

deklaruota dar vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje, ir niekas nenorėjo jos 
suteikti”. Tik po dviejų metų nepri
klausomybės kovų ši deklaracija tapo 
kūnu.

(domiausia citata tačiau iš poskyrio 
"World War II", pusi. 7:
"In 1940, after accusing the three 
tiny Baltic States of ' 'plotting 
aggression against it', the Soviet 
Union Invaded them. Lithuania was 
occupied on 15 June, 1940. Some 
Lithuanians regarded this Invasion 
as a dual liberation from the threat 
of German Nazism, and from their 
own government which, though natio
nal and benign, had been a virtual 
dictatorship.

Džiaugėsi gal tik kai kurie svetimų 
tautybių Lietuvos piliečiai ir saujelė 
komunistų. GI lietuviai patriotai, o 
tokiais, turbūt, visi buvome, jautėsi 
tarsi suakmenėję, dėl savo krašto, 
savo ir savo vaikų ateities. Kas liečia 
Lietuvos valdžią, nors sakoma, kad 
diktatūra buvo švelni, tačiau skaity
tojas australas (kuriam ši knyga 
daugiausiai ir taikoma) gali susidaryti 
vaizdą, kad turėjo būti jau labai bloga, 
jei "kai kurie lietuviai” galėjo 
džiaugtis svetimos, totalitarinės, sta
lininės valstybės okupacija ir ją 
traktuoti kaip išlaisvintoją. Nepri
klausomos Lietuvos santvarką nusa
kyti keliais žodžiais - per didelis 
užsimojimas.

Tokioje formoje patiektas neiš
samus, kategoriškas įvykių tvirti
nimas ir išdėstymas tų įvykių neži
nantiems yra klaidinantis ir netikslus.

Tame pačiame puslapyje skaitome: 
"The retreating Soviets deported at 
least 40,000 Lithuanians". Netikslu. 
Deportacijos prasidėjo prieš karo 
pradžią, 14 birželio, 1941 m., pagal iš 
anksto paruoštus planus. Buvo pa
ruošti sąrašai ir tolimesnėms depor
tacijoms, tik karo veiksmai visą tai 
sutrukdė. Bėgdami rusai jau nebetu
rėjo laiko rūpintis trėmimais, ir tuo 
būdu daug lietuvių išsigelbėjo nuo 
kelionės Sibiran.

Tad tiek dėl perduotų istorinių 
faktų netikslumo. Sekančiuose sky
riuose ar poskyriuose, kaip kad "The 
Old Lithuanians", yra tikrai įdomios 
istorinės medžiagos ir statistikos, 
paimtos iš australiškų šaltinių. Ma
nau, kad jie tikslūs, ir įdomiai patiekti. 
Lygiai taip pat reikia manyti, kad 
statistika, įvykių eiga ir nuotaikos 
skyriuje "The Displaced Lithuanians" 
atitinka tikrenybei.

Ketvirtame skyriuje "The Settle
ment..." Australijos lietuvių visuome
niniam - organizaciniam gyvenimui 
skirta nepilni du puslapiai. Latviai tuo 
tarpu šioje knygoje turi visą 5 
puslapių skyrių pavadintą "Organised 
Community Life". Atrodo, kad būtų 
buvę gera ir mums daugiau vietos 
skirti savo organizacijoms ir jų 
atliekamiems darbams: plačiau pami
nėti sportininkus, jaunimo ir religines 
organizacijas. įvairūs kiti poskyriai 
šiame skyriuje daugumoje neužsi
tarnauja priekaištų. Pagaliau visus 
juos nagrinėti užimtų per daug vietos.

V. A. Vltkūnienė

Tęsinys "Mūsų Pastogės" Nr. 31.

TRUMPAI
IS VISUR

Virš savaitės trunkanti karščio 
banga sunkiai slegia pietinę Europą. 
Ypač kenčia Graikija, kur tempera
tūra pakyla iki 45 laipsnių Celsijaus 
dieną, nukrisdama tik iki 30 laipsnių 
nakčia. Net geležinkelių bėgiai išsi
kraipo nuo karščio. Vien Graikijoje 
nuo karščių mirė apytikriai 1200 
žmonių. Senyvo amžiaus žmonės, ar 
turį širdies bet kvėpavimo negala
vimus negali atlaikyti ilgai užsitęsusių 
karščių. Paliesti ir kiti kraštai, kaip 
Italija, Jugoslavija, Bulgarija ir Tur
kija.

Libanietis šiltas Hussein Ali Moha
med Hariri pagrobė Air Afriųue 
bendrovės keleivinį DC 10 lėktuvą 
pakeliui iš Kongo j Prancūziją ir 
privertė jį nusileisti Šveicarijoje. 
Pareikalavęs nuskraidinti lėktuvą į 
Beirutą, teroristas užmušė vieną 
prancūzų keleivį ir sužeidė lėktuvo 
tarnautoją, prieš jį nuginkluojant. 
Šveicarai ruošiasi jį teisti, nežiūrė
dami į galimą teroristų keršto akciją.

365 metrų ilgio Kuwaito tanklaivis, 
plaukiąs po amerikiečių vėliava kaip 
Bridgeton ir lydimas JAV karo laivų 
per Persų įlanką, užplaukė ant 
iraniečių minos ir sužalotas, nors 
žmonių aukų išvengta. Nežiūrint 
moderniško apginklavimo, amerikie
čiams trūksta minogaudžlų laivų jų 
aktyviame laivyne.

Tonga valstybė pietų Pacifike 
atmetė buvusio Filipinų prezidento 
Ferdinand Marcos prašymą leisti Jam 
ten apsigyventi, jei JAV jo nebelai
kytų savo teritorijoje dėl Marcos 
bandymų suorganizuoti perversmą 
Filipinuose... .

Trys šimtai totorių suruošė triukš
mingą demonstraciją Maskvos Raudo
nojoje aikštėje, reikalaudami teisės 
grįžti į Krimą. Ten jie nuo 1921 metų 
turėjo savo autonominę respubliką, 
kurią 1944 Stalinas likvidavo, ištrem- 
damas visus totorius į Aziją. Tuo metu 
jų buvo apie ketvirtis milijono.

Indijos min. pirm. Radživ Gandhi 
pats perėmė užsienių reikalų ministe- 
rlo portfelį. Jis pradėjo pasitarimus su 
tamilų vadais, tarpininkaudamas tarp 
tamilų sukilėlių ir Šri Lankos vyriau
sybės.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
vienbalsiai pareikalavo, kad Iranas ir 
Irakas per du mėnesius sudarytų 
paliaubas, šiaip grąsoma jiems ablems 
ar bent neklusniajai šaliai sustabdyti 
ginklų tiekimą. Deja, Sovietų S-ga 
sekančią dieną pareiškė, kad ji 
nebūtinai sustabdys ginklų tiekimą 
Iranui, net šiam ir nepaklausius 
Saugumo Tarybos.

Liepos 26 d. Brisbanėje mirė garsi 
australų gydytoja lady PhylUs Cllento, 
sulaukusi 93 metus amžiaus. Ji 
išpopuliarino Australijoje vitaminų 
naudojimą kovojant su ligomis. Velio
nė buvo žinomos artistės Dlane 
Cllento motina.

Mielam draugui

JONUI LAURINAIČIUI

mirus, Jo žmoną Eleną Laurinaitienę giliai užjaučia ir kartu liūdi

Vytautas, Milda ir Ričardas Bukevičiai, Epping, NSW.

Mirties angelui iš šio gyvenimo į amžinybę pašaukus tautietį

A.A. JONĄ LAURINAITI,

jo našlei, žymiai Australijos skaučių veikėjai, v.s. Elenai 
Laurinaitienei, giminėms bei artimiesiems, nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

LSS Australijos Rajono Vadija
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PENSININKU POPIETĖ SUMAINĖ ŽIEDUS

Lietingą Ir Saitą liepos 23 Sydnejaus 
pensininkai apsidangstę lietsargiais, 
pasikliaudami savu transportu, dar 
paklusniomis kojomis, būreliais po 
du, po tris iš geležinkelio ir autobusų 
stočių sugūžėjo 1 lietuvių klubą. 
Pajėgią važiuoti mašinas atsirado 
klube pirmieji.

Pagal tradiciją pirmiausia visi 
renkasi i baro patalpas. Vyrai paima 
po lašeli stipresnio, kūno šilumai, kai 
moterys būriuojasi aptarti paskutinių 
(vykių raidas kolonijoje. Kiekviena 
stengiasi išlieti savo gandų taurelę ir 
kuo daugiau apsišarvuoti naujais. Jei 
kas surašytų jų šnektas tai būtų 
medžiaga keliems biuleteniams.

Staiga pensininkų klubo pirmininkas 
V. Narbutas kviečia visus ( salę. 
Prie gražiai apdengtų stalų ir 
papuoštų gėlėmis susodina pagal 
"protokole” surašytą tvarką. Choris
tus išėjusius ( pensiją prie vieno stalo, 
bebalsius prie kito, o "svariuosius" 
prie garbės abiejose pusėse nuo 
pirmininko kėdės.

Ir kas galėjo tikėti, dangui "prakiu
rus" susirinko beveik šimtinė.

šeimininkė visus su šypsena aptar
navo gardžiai paruoštu maistu. Pasis
tiprinus ir aplaisčius šampanu išklau
syta pirmininko pasveikinimo. Gi 
dvasiai peno nepagailėjo mūsų koloni
jos mieliausias Juozas Almis Jūragis 
savo kūrybos. Sekė sutartinės dainos.

Vienok visi pasigedo Alfos Savic
kienės ir Jadvygos Muščlnsklenės 
kurios savo dueto dainomis pritariant 
gitara sužavi ne vien pensininkus bet 
ir visus vietos lietuvius.

Užbaigai tripsėjome eilutėje prie 
kavos ir gardžių pyragaičių kuriuos 
pagamino Valė Stanevičienė.

Jau vien dėl jų gardumo verta 
apsilankyti popietėje.

Nepakeičiama ilgametė pensininkų 
klubo sekretorė Magdalena Šidlaus
kienė sukosi kaip vijurkas bandydama 
visus pasveikinti, kiekvienam tarti 
malonų ir draugišką žodi, kai kuriuos 
aptarnauti, traktuodama kaip savo 
seseris ir brolius.

Sydnejaus lietuvių pensininkų draugi
jos valdybos narės.
Iš kairės: Magdalena Šidlauskienė - 
sekretorė ir Anelė Mikutavlčienė - 
vicepirmininkė.

Kelios praleistos valandos paki
lioje nuotaikoje, padėjo kiekvienam 
išblaškyti kasdienybės eigą. žengiant 
gyvenimo saulėlydžio keliais.

Visiems prisidėjuslems prie popie
tės paruošimo priklauso pensininkų 
padėka.

Senelis? V. A.

Liepos 18 d. gražiame Cabarittos 
parke Sydnejuje aukso žiedus su
mainė, jautriais lietuvių poetų ir savo 
pačių rinktiniais žodžiais meilę ir 
pagarbą vienas kitam pažadėjo ir 
tautine Juosta surišti tapo Linda 
Bieliūnaitė ir Linas Raibys. Aplink 
mirgėjo saulės nutvieksta augmenija, 
žėrėjo mėlyni vandenys, grojo stygi
nis kvartetas ir putojo šampanas.

Antroji vestuvių dalis, kurią nuo
taikingai pravedė St. Skorulis, tęsėsi 
lietuvių namuose Bankstowne. Čia per 
iškeltų juostų vartus salėn (žengę 
jaunieji ragavo iš juos pasitikusių 
tėvelių rankų duoną ir druską, o 
jaunimas dainavo, dainavo.

Gražina ir Juozas Raibiai ( savo 
vienturčio vestuves atvyko net iš Los 
Angeles. Kartu atskrido ir trys 
pabroliai: Darius Raulinaitis, Jurgis 
Tumas ir Gediminas Mažeika.

įspūdingą žod( tarė Ignas Bieliūnas, 
išleisdamas savo vienturtėlę už Jūrių 
marių ir Juozas Raibys, priimdamas Ją 
savo šeimos globon. Lindos draugų ir 
draugių vardu laimės palinkėjusi, 
Virginija Coxaite apgailestavo neten
kanti brangios draugės, su kuria ji 
praleido daug bendrų savaitgalio 
mokyklos, skautavimo, lituanistinių 
kursų ir tautinių šokių dienų. 
Gediminas Mažeika perskaitė iš Lie
tuvos, Amerikos ir tolimų Australijos 
vietovių gautus sveikinimus. Pirmasis 
pabrolys Darius Raulinaitis (prieškur( 
laiką patsai pagrobęs melbourniškę 
Mikų Vaitiekūnaitę), pakėlęs taurę, 
sveikino jaunuosius ir prisipažino juos 
supažindinęs, taigi netyčia tapęs lyg 
ir piršliu. (visas kalbas atsakydamas 
jaunavedys nuoširdžiai dėkojo tėvams, 
draugams ir artimiesiems, kurių 
aplinkoje judviejų su Linda meilė 
Išsivystė ( vedybas, tiems, kurie 
padėjo vestuves suruošti ir pravesti ir 
visiems, kurie savo dalyvavimu (si—

Linda ir Linas Raibiai.

jungė ( jų gyvenimo didžiąją šventę. 
Visi jaunieji kalbėtojai žavėjo savo 
gražia lietuvių kalba.

Jaudinančiai su Linda atsisveikino 
tautinių šokių šokėjos, pašokdamos 
lyrišką "Sadutę" ir po to (traukusios 
jaunavedžių porą bendram Rezginėlės 
šokiui ir juos su berniokų pagalba 
juostų juostom galutinai supynusios 
visam laikui.

Jauniesiems vestuvini pyragą plau
nant, pamergės Kristina Virgenin- 
gaitė ir Virginija Coxaitė gražaus 
draugių būrio padedamos, pravedė 
linksmas vestuvines dainas.

Virš šimto draugų ir svečių iš 
Sydnejaus; Wollongongo, Melbourno, 
Adelaidės ir tolimos Amerikos šoko, 
trypė ir dainavo iki paryčių.

Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau, 
per barzdą varvėjo...

- s -

EKSKURSIJA RO N ERA Z I ST AMUS 
K R ASTUS

M. Remienė

KRYŽIAUS KELIAI IR KITOS 
ŠVENTOVĖS

Kiekvienas Jeruzalės lankytojas, 
nesvarbu, kokios religijos bebūtų, nori 
aplankyti Kryžiaus kelius. Mūsų 
vadovas Icakas (Jokūbas) puikiai 
orientuojasi, kas katalikams yra 
brangu ir šventa ir ką jiems parodyti 
bei papasakoti.

Siaurom gatvelėm pro Damasko 
vartus pasiekėme Erodo namus, kur 
Pilotas nuteisė Kristų mirčiai. Čia 
prasideda pirmoji Kryžiaus stotis. 
Kryžiaus kelio gatvelė yra tikras 
bazaras, senas arabų kvartalas. Kas 
tikėjosi čia surasti ramybę, susitel
kimą ir norą išgyventi skausmingą 
Kristaus kelią, tas apslvils. Žmonių 
kamšatis - vos galima praeiti, (vairių 
pigių suvenyrų krautuvėlės Ir būriai 
prekiautojų (kyriai perša turistams 
prekes. Tikriausiai panašiai buvo 
Kristaus laikais, nes jis pasipiktinęs 
išvarė prekiautojus iš šventyklos. Ar 
tikrai tuo pačiu keliu ėjo Kristus, 
nešdamas sunkų kryžių iki nukryžia
vimo vietos, sunku pasakyti. Tikima, 
kad maždaug ta pačia kryptimi. 
Gatvės grindinys dabar yra aštuoniom 
pėdom aukščiau negu buvo Kristaus 
laikais. Keturiolika kryžiaus stočių, 
kaip šiuo metu yra sužymėtos, buvo 
nustatytos 16-tame šimtmetyje.

II- ji kryžiaus stotis: Kristus priima 
sunkų kryžių ant savo pečių. Toje 
vietoje yra Ziono seserų vienuolynas.

III- Ji stotis: Kristus puola po 
kryžiumi - yra maža koplytėlė.

IV- jl stotis: Kristus susitinka savo 
motiną Mariją. Šioje vietoje aplan

kėme mažą armėnų bažnytėlę.
V— ji stotis: Simonas Klrenietis 

padeda nešti Kristui kryžių. Toje 
vietoje stovi 19-tojo šimtmečio pa
statyta pranciškonų oratorija.

VI— ji stotis: Veronika nušluosto 
Kristaus veidą. Toje vietoje yra Šv. 
Veronikos bažnytėlė.

VII— ji stotis: Kristus antrą kartą 
krinta po kryžiumi yra pačioje 
turgavietės kelių sankryžoje.

VIII— ji stotis: Kristus ramina 
Jeruzalės moteris. Ta vieta atžymėta 
kryžiumi sienoje.

IX— ji stotis: Kristus krinta trečią 
kartą po kryžiumi. Laiptais užlipame j 
Etiopijos vienuolyną, ( Kristaus laido
jimo vietą - "Sepulcare". Šią baziliką 
pastatė imperatorius Konstantinas 
Didysis 326 m., kai šv. Elena aplankė 
ir atpažino tą vietą. Dėl tos vietos 
vyko daugiausia ginčų ne tik tikin
čiųjų, bet ir (vairių t(kybų tarpe, kam 
turi ji priklausyti, šioje bažnyčioje yra 
ir penkios paskutinės kryžiaus stotys.

X— ji stotis: nuo Kristaus nuplėšiami 
drabužiai, kuriuos kareiviai pasida
lino. Toje vietoje yra siauri laiptai, 
kurie veda ( Golgotą.

XI— J1 stotis: Kristaus prikalimo 
vieta. Šita vieta prižiūrima pran
ciškonų. Joje randama maža koplytė
lė.

XII— ji stotis: Kristaus mirtis ant 
kryžiaus. Ta vieta prižiūrima graikų 
ortodoksų. Kunigai nurodo skylę po 
altorium sidabrine plokšte paženk
lintą vietą, kur Kristaus kryžius buvo 
(kastas.

XIII— ji stotis: Kristaus nuėmimo 
nuo kryžiaus vieta. Tarpe graikų 
ortodoksų altoriaus ir pranciškonų< 
koplyčios yra maža Marijos statula, o 

po ja yra akmuo, kur Kristus buvo nuo 
kryžiaus nuimtas. Tai paruošimo vieta 
laidotuvėms.

XIV-JI stotis: Kristaus kapas, kur( 
padovanojo Juozapas iš Arimatėjos. 
Tai maža anga, kur telpa tik šeši 
asmenys. Neleidžiama ten ilgiau 
sustoti, tik praeinama. Bažnyčia yra 
didelė, joje (rengta mažesnių koply
čių. Vienoje koplyčioje mūsų grupė 
pasimeldė ir sugiedojo "Marija, Mari
ja". Bazilika apsupta tropikiniais 
augalais ir daugybe alyvmedžių. 
Sakoma, kad alyvmedžiai nemiršta. 
Jie išleidžia naujas atžalas, o senasis 
medis išnyksta. Galimas dalykas, kad 
ir Kristus vaikščiojo šiame sode.

Senoje Jeruzalėje kiekvienas akmuo 
bei pastatas turi savo praeiti ir 
prasmę. Labai gaila, kad mūsų 
ekskursijai buvo skirta mažai dienų 
šiai prasmingai vietai.

Jeruzalėje būnant, negali aplenkti 
alyvų sodo, kur Kristus meldėsi 
mirties išvakarėse. Turkų viešpata
vimo metais visi medžiai apie Jeruzalę 
ir pačiame mieste buvo iškirsti ir 
sunaudoti kurui, bet stebuklo dėka 
Išliko aštuonl medžiai. Dabar tie 
alyvmedžiai aptverti ir gražiai prižiū
rimi.

Turėjome laimę aplankyti ir Šv. 
Onos bažnytėlę. Šv. Ona ir Šv. 

Joakimas - Marijos tėvai. Sakoma, kad 
toje vietoje gimė Marija. Bažnyčioje 
yra grota, kur pažymėta toji vieta. 
Gido dėka čia mūsų kunigas atlaikė 
šv. Mišias, ir mes visi drauge 
pasimeldėm, šalia Šv. Onos bažnyčios 
yra Betseda, kur Kristus pagydė 
luošą. Širdį labiausiai paliečianti vieta 
yra Betliejus, kuris yra apie 5 mylias ( 
pietus nuo Jeruzalės. Tai Kristaus 
gimimo vieta, atžymėta sidabrine 
žvaigžde su lotynišku užrašu: "Čia iš 

Mergelės Marijos gimė Kristus". Virš 
grotos stovi seniausia Gimimo bažny
čia, pastatyta Konstantino apie 326 
metus. Apylinkėje daugiausia gyvena 
arabai krikščionys ir musulmonai. Čia 
yra ir mečetė su minaretu (bokštu), 
kuris stiebiasi virš kitų pastatų. Kaip 
tik tuo metu pasigirsta musulmono 
šauksmas maldai. Dabar šauklio gar
sas yra (rekorduotas ( juostelę ir 
perduodamas per garsiakalbi. Dairo
mės aplinkui, ar nepamatysime musul
monų, puolančių ant kelių maldai, ar 
kas neskuba ( mečetę. Tačiau niekas 
nepaiso to šauksmo, ir judėjimas eina 
savo keliu. Užklausiame gido "juk 
maldos laikas, kodėl arabai nesimel
džia”? Gidas atsako klausimu: "Ar 
visi krikščionys eina ( bažnyčią 
melstis sekmadieni?" Viskas pasidaro 
aišku.

Vėl sulipame ( autobusą ir trau
kiame atgal ( Jeruzalę. Pakeliui 
sustojame aukščiausioje Jeruzalės 
vietoje, rusų bažnyčioje - "Ascen
sion” - Dangun Žengimo. Tikima, kad 
iš šios vietos Kristus buvo paimtas ( 
dangų. Bažnyčia prižiūrima seserų 
vienuolių. Netoliese yra bažnyčia 
vadinama Pater Noster. Tai vieta, kur 
Kristus Išmokė apaštalus maldos 
"Tėvų mūsų".
"Tėve Mūsų" malda yra sienose 
išrašyta (vairiomis kalbomis, (skaitant 
ir lietuvių. Deja, dėl laiko stokos 
lietuviškos maldos neradome, bet 
perskaitė tą maldą latviškai viena iš 
mūsų turisčių.

Pakeliui | viešbuti dar sustojome 
keliose bažnyčiose, bet nuovargis 
nugali viską. Taip apie 7 vai. vakaro 
užbaigėm pirmą dieną Jeruzalėje.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 31.
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Sportas
III PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS

Daugumai yra žinoma, kad III-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės 
įvyks Australijoje, 1988 m. gruodžio 
mėn. 26-31 dienomis Adelaidėje.

Šioms žaidynėms organizuoti ir 
pravesti jau seniai yra sudarytas 
Komitetas, kuris išsijuosęs dirba, 
tvarko ir organizuoja šių Žaidynių 
įgyvendinimų. Neabejoju, kad Austra
lijos lietuvių gyvenime šis didžiulis 
pasaulio lietuviško sportuojančio jau
nimo sąskrydis paliks neišdildomų 
atminimų, nes mums bus gera proga 
pamatyti ne tik geriausius, įvairiuose 
kraštuose gyvenančius, lietuvius 
sportininkus, bet bus gera proga 
palyginti mūsų sportininkų paėgumų 
(vairiose sporto šakose.

Laikas nesulaikomai skrieja ir, iki 
šių Žaidynių beliko pusantrų metų 
laiko, kas sportiniame gyvenime yra 
kaip viena diena.

Kyla didelis klausimas dėl mūsų 
Sporto klubų ir jų sportininkų 
pasiruošimo šiai didžiajai šventei. 
Žinome, kad kas savaite (vairiose 
Australijos vietose, lietuvių sporto 
klubų krepšininkai dalyvauja vieti
nėse pirmenybėse. Dažnai skaitome 
mūsų spaudoje arba girdime per mūsų 
radijo valandėles šių rungtynių rezul
tatus, bet kas darosi su kitomis sporto 
šakomis? Kų daro mūsų tinklininkai, 
kurie dar prieš keletu metų buvo taip 
atgiję, kad net malonu buvo stebėti jų 
aukštos klasės atsiekimus? Kų daro 
mūsų tenisininkai, šachmatininkai ir 
plaukikai? Nepaslaptis, kad, kaip 
Melbourne, taip Sydnejuje, Adelai
dėje, Canberroje, Geelonge ir kitur, 
yra labai gerų, šių išvardintų sporto 
šakų atstovų, kurie tik kartas nuo 
karto sušvinta ir pasirodo, tik gale 
metų, mūsų Sporto Šventėse.

Manau, kad yra paskutinis laikas 
mūsų sporto klubų vadovybėm susirū
pinti ir surasti šiom sporto šakom 
vadovus, kad jie nedelsiant pradėtų 
organizuoti ir treniruoti šiuos sporti
ninkus, nes nei kiek neabejoju, kad 
mūsų, šių sporto šakų reprezentantai, 
dar gali atstatyti savo asmeniškus 
sugebėjimus ir atsiekti laimėjimų.

Prisipažinkime, kad esame apsnūdę 
ir užleidę savo pamėgtųsias sporto 
šakas, nors gerai žinome, kad atsiekus 
laimėjimo, reikia dirbti, treniruotis, 
žaisti, kovoti ir nenutrūkstamai tų 
pati kartoti ir kartoti.

Kiek žinau, visuomenė nuoširdžiai 
remia sportini sųjūdi ir todėl negalime 
mes jų apvilti, bet turime (rodyti, kad 
Australijos lietuvių sportuojantis jau
nimas yra pajėgus kovoti su kitų 
kraštų lietuviais sportininkais ir kad 
mes nesame nei kiek silpnesni bei 
menkesni ir su didesniu noru ir 
užsidegimu mes galime atsiekti ne 
vienų laimėjimų.

I darbų ir sėkmės mūsų sportuojan
čiam jaunimui.

Leonas Baltrūnas

GOLFO IŠVYKA
Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 

ruošia golfo išvykų j Bowral miesteli 
NSW valstijoje lapkričio 14-15 die
nomis. Nakvynė dviejom naktims 
(skaitant pusryčius ir aikštės mo
kesti klubo nariams $80. Žiūrovams 
$60. Laimėtojams skirta taurės ir 
dovanos vyrų ir moterų sekcijose.

Dalyvių skaičius ribotas. Prašome 
registruotis, skambinant J. Beikui, 
kuris suteiks pilnas informacijas iki 
rugpiūčio 7 dienos, telefonu 709 8163.

B ai andėll ų 
šokių vakaras

Sydnejaus sporto klubo Kovas 
valdyba kviečia visus sportininkus, 
rėmėjus ir draugus, rugpjūčio 15 
dienų, šeštadieni, ( balandėlių ir šokių 
vakarų, pas Bronę ir Alfonsų Sldarus, 
113a Lancaster Avenue, Punchbowl.

Už mažų kainų skaniai pavalgysite 
ir linksmai praleisite laikų prie 
muzikos ir draugų tarpe. Bus parū
pinta silpnų ir stiprių gėrimų.

Visi laukiami. Pradžia 3 vai. p.p.
S.L.S.K. "Kovas" valdyba.

VI PLJK - SYNNEJAUS 
SKYRIAUS SKELBTO AUKŲ 
VAJAUS REZULTATAI.

V. Jasiūnienė $ 20
S. Jarmalauskas $ 50
J. Gudaitis $ 20
M. ir J. Koliavai $ 50
S. Gintalienė $ 20
Prel’.’P. Butkus $100
N. ir K. Stašioniai $ 40
J. ir E. Černiauskai $ 25
A. ir M. Reisgiai $ 50
G. ir S. Dryžai $ 25
E. Juška $ 50
V. Juzienė $ 30
E. ir D. Bartkevičiai $ 70

P. O. Palaitienė $ 40'
Pagerbti A.A. V. Simniškį vietoj gėlių 
- J. ir M. Griškaičiai $20

Dėkojame visiems aukotojams už savo 
dosnumų. Sekančiame "M.P." nume
ryje bus tolimesnis aukotojų sųrašas. 
Norėtume kuo skubiau suvesti vokelių 
vajaus sųskaitas, todėl prašome mielus 
tautiečius, norinčius aukoti VI PLJ 
Kongresui,neatidėliojant grųžinti vo
kelius. Būsime labai dėkingi.

Sydnejaus skyrius VI PLJK 
Ruošos komitetas.

Z AL GI RIS

Sovietų S-gos futbolo pirmenybėse 
Žalgirio komanda nugalėjo Araratu 
2:0. Šiuo metu varžybų lentelėje 
Žalgiris stovi ketvirtoje vietoje.

SyiD^lEJUUJIE
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 16 d., sekmadieni, 2.30 
vai. p.p. šaukiams A LB Sydnejaus 
Apylinkės visuotinas susirinkimas 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Numatytu laiku nesusirinkus kvoru
mui, už pusės valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nežiūrint susirinkusiųjų skaičiaus.

Susirinkimui numatyta sekanti 
DIENOTVAKRKĖ

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai
3. Mandatų komisijos tvirtinimas
4. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c) rev. 
komisijos, d) Garbės teismo.

6. Rinkimai: Valdybos, Revizijos 
komisijos ir Garbės teismo.

7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas.

8. Organizacijų Ir draugijų veiklos 
pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10. Susirinkimo uždarymas.

Visi tautiečiai prašomi susirinkime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba.

K VI EČI AME

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
Mokykla kviečia tautiečius atvykti ( 
parengimų - karnavalų rugpjūčio 9 d., 
3 vai. popiet, Lietuvių klube, Banks
towne.

Parengimo programa:
Vaikai, iki 14-kos m. amžiaus

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

TIESIEJI IR NETEISIEJI

O-kas bus gyvas anoje "paskutinėje 
dienoje", Tūkstantmetinėje dienoje, 
kuomet amžinasis gyvenimas bus 
užtikrintas visiems tikintiesiems? Tuo 
metu gyvens visa žmonija., nes Dievas 
yra nutaręs pabudinti visus iš mirties 
miego. Apaštalas Povilas sako, kad 
"bus tiesiųjų ir netiesiųjų prisikė
limas iš numirusiųjų". (Ap. Darb. 
24:15) Jėzus ir yra pasakęs: "Nesis
tebėkite tuo, kad ateina valanda, 
kurių esantieji kapuose išgirs Dievo 
Sūnaus balsų ir išeis". (Jono 5:28, 29)

Kaikurios Biblijos klaidingais verti
mais arba savo pridėtais komentarais 
panaikino paguodos žodžius, kurie 
parašyti Jono 5:29 eilutėje: "Kurie 
gera darė, išeis prisikelti j gyvenimų, 
o kurie pikta darė, keltis (teismų", ne 
( amžinų prapulti arba pasmerkimų.

Viešpaties pasakyta, kad tie, "kurie, 
darė gera, išeis atsikelti ( gyvenimų". 
Čia kalbama apie pasišventusius 
tikėtojus, kurie pasirodė vertais 

Mylį tiesų literatūrų gausite veltui. Rašykite: P. Balins- -J 
kas. 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

paraduos su kaukėmis. Trys (domiau
sios kaukės gaus piniginius prizus: 
$15, $10, $ 5.

Vyresnio amžiaus svečius palinks
mins "Linksmieji broliai" kupletais ir 
pasakojimais.

Bus linksma muzika, svečiai galės 
vaišintis kava ir pyragaičiais, bus 
pravesta (domių fantų loterija.

(ėjimo kaina - aukos pagal Išgales. 
Visi kviečiami atvykti, smagiai pra
leisti laikų ir tuo paremti mokyklų, nes 
jos finansiniai ištekliai reikalingi 
papildymo. V aidžios parama mokyklai 
pastebimai eina mažyn.

Tėvų komitetas.

UiBtoJ 
gĖlių,

A.A. JONUI LAURINAIČIUI 
mirus, jo pagerbimui, vietoj gėlių,

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
AUKOJO:

Aukas rinko: J. Zlnkus.

Drs A. ir J. Bassil $20
D. Bogušienė $20
V. ir M. Bukevičiai $10
M. Migevičienė
V. ir L. Deikai ir $30
A. ir I. Dudaičiai
J. ir M. Milai $20
J. ir H. Ozarskiai $40
S. ir D. Storuliai $20
J. ir E. Veteikiai $20
H. ir A. Virgeningai $20
J. ir M. Zinkai $20

"garbės, šlovės ir nemirtingumo". 
(Rom. 2:7) Šitie gyvens ir karaliaus su 
Kristumi, dalyvaudami Abraomo 
"sėkloje", per kurių bus palaimintos 
visos žemės giminės. (Gal. 3:27-29) 
Šitie bus panašūs ( Jėzų ir dalyvaus jo 
dangiškoje garbėje. {1 Jono 3:2) Jiems 
bus suteiktas "gyvenimo vainikas", ir 
pati "dieviškoji prigimtis". - Apr. 
2:10; 2 Pet. 1:4.

Bet tų, kurie prisikels gyventi ir 
karaliauti su Kristumi bus visai mažas 
skaitlius, palyginant su milijonais 
mirusiųjų. Jėzus kalbėjo apie juos kaip 
apie "mažųjų kaimenę” arba "mažąjį 
būrelj", kuriems dangiškam Tėvui 
patiko atiduoti karalystę. (Luko 
12:32) Visa mirusiųjų didžiuma prl- 
skaitoma prie tų, kurie Dievo požiūriu 
nedarė kas gera. Jie mirė ir tebemirš- 
ta, būdami nariais nuodėmingos ir 
mirštančios padermės. Pagal žmonių 
nustatytas taisykles jie buvo gana 
teisūs žmonės, geri piliečiai ir geri 
kaimynai, tačiau jie nebuvo Viešpa
ties pasekėjai, todėl Kristaus kraujas 
nesuteikė Jiems teisės pasidaryti 
teisingais Dievo akyvaizdoje.

A-A, JONUI LAURINAIČIUI,

mirus, jo žmonų Elenų Laurinaitienę gilaus liūdesio valandoje 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus Skautų Židinys

' -...... .........

A. A. VACLOVUI NORKUI

mirus, mylimų žmonų Viktorijų, dukrų Reginą, sūnų Vladų su šeimomis 
ir visas gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Zita, Zenonas ir šeima Vičlullal, Parramatta, NSW.

A. A. JONUI LAURINAIČIUI

mirus, liūdinčių žmonų Elenų nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Viktoras Venclovai, Ashfield, NSW.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.’
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RELIGINĖ VALANDA.

Susitarus su 2EA radijo koordi
natorium rugpiūčio 8 d. 10 vai. bus 
transliuojama religinė programa. Tai 
bus krikšto jubiliejaus mintimis, bei 
kiti parapijos pranešimai.

Iš anksto dėkoju mūsų radijo 
programos ruošėjams, o taip pat labai 
prašau, kad kuo daugiau pabendrau
tume šioje minčių, bei giesmių pynėje.

Prel. P. Butkus

JUBILIEJAUS PROGRAMA

Dar tebeaidint per pasauli didžiųjų 
iškilmių Romoje birželio 25-28 d. 
kuriose Popiežius Jonas Paulius II-sis 
atlaikė iškilmingas pamaldas ir 
lietuvių tautos sūnų arkivyskupą Jurgi 
Matulaitį paskelbė palaimintuoju!

Bet ir čia Australijoj reikia garsinti 
Lietuvos vardą bei jos vargus ar 
džiaugsmus o ypač jos kančias, 
vergijos pančiuose!

Todėl tas krikšto jubiliejus švenčia
mas ir Sydnejuje - net per du 
sekmadienius.

Rugpiūčio 30 d. - sekmadieni - 
šventės įžanga. Sydney teatras "At
žala scenoje pavaizduos rašytojo 
Prano Pusdešrio specialiai sukurtą 
veikalą "Vardan Dievo". Tai mintys 
bei nuotaikos tautos žengiant į 
krikščionybę!

Rugsėjo 6 d. iškilmingos pamaldos ir 
akademija arba minėjimas.

Sąmoningai pasirinkta rugsėjo 6 d.- 
tai Mūsų Tautos ir Marijos šventė - 
ypač rugsėjo 8 d. Marijos gimimo 
atlaidų garsioje Šiluvoje kuri šiais 
Marijos metais ypač iškeltina. 
Pirmoje dalyje specialios jubiliejinės 
pamaldos St. Joachim bažnyčioje 
Lidcombe, 11.30 vai. kurias laikys J. 
E. vyskupas J. Robinson - pavaduojąs 
arkivysk. Ed. Clancy, kuris turi išvykti 
i Vanuatu.

Juose koncelebruoja lietuviai kape
lionai bei kiti dvasiškiai, o kartu 
jungiasi ir aukšti pareigūnai Federa
linės ir vietinės valstijos atstovai.

MIEIL IB'O lt IR N IE
BALTŲ STUDIJOS

Australijoje yra susitvėrusi draugija 
pavadinimu - "Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
(Australasian Section)”. Tos draugi
jos pirmininkas Dr. H. A. Johansons 
kviečia i ketvirtąją Baltiškų Studijų 
konferenciją visus susidomėjusius.

Konferencija Įvyks Melbourne rug
pjūčio 15 d., šeštadienį, pusėj dešimt 
ryte, "Institute Functions Room" 
patalpose, Royal Melbourne Institute 
of Technology (RMIT). Tai randasi 
žemutiniam aukšte, pastato nr. 8- 
tam, įėjimas iš Swanston gatvės.

Tie, kurie nori konferencijoj daly
vauti, turi prisiųsti $10 šiuo adresu: 
AABS (Aust.), P.O. Box 61, Black 
Rock, Vic. 3193. Čekį išrašyti - 
AABS (Aust.). Studentams $ 6.

Baltų, Studijų d-ja pageidauja, 
kad įsijungtų estai ir lietuviai. 
Ketvirtoj konferencijoj bus 8 prele
gentai, jie kalbės įvairiomis temomis. 
Septyni prelegentai bus latviai ir A. P. 
Taškūnas, kuris pasirinko temą: 
"Kapitonas James Cook and George 
Forster: Australias Earliest Link with 
Lithuania".

A. P. Taškūno paskaita stipriai 
rišasi su Australijos 200 metų 
sukaktim. „ . , ,D r. H. A. Johansons 

aWIEILa\IIIDIĖJIIE 
Kultūrinė popietė

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, Lietuvių 
namuose, Apylinkės valdyba ruošia 
kultūrinę

POPIETĘ

su sekančia programa:
12.00 vai. užtikrintai skanūs pietūs.
13.30 vai. kultūrinė popietė - 

Pulgio Andriušio, B. Brazdžionio ir A. 
Gustaičio kūrybų ištraukos, jų 80 
metų sukaktuvių proga. Choras 
"Lithuania", tautinių šokių grupė 
"Ž Uvinas".

Visi maloniai kviečiami tą dieną 
pietauti Lietuvių namuose.

...................... i un: r r r-rrri .................. rrr.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

DOMESIO JAUNIME

Kiekvieną penktadienį nuo 9 vai. vakaro iki 3 vai. ryto klube rengiamas

DISCO VAKARAS

Groja " RŪMO ftS" night spot DISCO

įėjimas visiems $ 5.00. Kviečiame atsilankyti. 
*♦#*♦♦♦♦*###*♦*♦#♦#*#*♦♦***#♦##♦*##**♦***♦#**♦♦♦*♦******♦******♦*♦***********

Rugpiūčio 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. savaitgalio mokyklos valkų 
kaukių paradas - KARNAVALAS.

****♦************#*****#***♦***#*#**##♦#^#^#^#^^^#^#^#^####♦##*#*#♦<♦^4

SMO R GASBOARD

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

Kaina tik $ 4.00.

KLUBUI REIKALINGI KANDIDATAI

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba baigia savo kadenciją rugsėjo 27 d. kada 
įvyks klubo metinis susirinkimas.

Ateinančiai naujai valdybai reikalingi direktoriai, todėl kviečiame 
gerbiamus narius kandidatuoti į klubo direktorius.

Naujos jėgos iškels naujų minčių ir suaktyvins klubo veiklą. Pareiškimai 
kandidatuoti į klubo valdybą (Board of Directors) 87-88 metams yra gaunami 
klubo raštinėje. Prieš siūlydami kandidatą siūlytojai turi gauti raštišką 
sutikimą, kad kandidatas sutinka būti renkamas į klubo valdybą. Tas sutUcimas 
yra atspausdintas pareiškimo formoje ir turi būti kandidato pasirašytas.

Pareiškimai turi būti grąžinti klubo sekretoriui nevėUau kaip iki 6 dienos 
rugsėjo mėn. 1987 m. 4 v. p.p.

J. Gervinąs - sekretorius

SYDNEY LITHUANIAN CLUB LTD.
NOTICE: NEW DIRECTORS REQUIRED

Nominations to the Board of Directors of the Lithuanian Club Ltd. for 
1987-88 must be submitted to the Secretary of the Club by 4 p.m. on the 6th 
of September 1987.

Nomination forms are obtainable at the Club's office and must be signed by 
two foundation or ordinary members of the Club and by the nominee.

Pamaldose mūsų "Dainos" choras 
iškiliom giesmėm, organizacijos su 
vėliavom, jaunimas gausiom eUėm, bei 
tautinėm spalvom išsipuošę, o ypač 
gerbiamos ponios.

Visus maloniai prašau, gausiai 
dalyvauti ir tikiuosi kad esame 
sąmoningi ir kad pajusime pareigą. 
Antroji dalis: Dr. R. Zakarevičiaus 
paskaita bei mūsų meno pajėgų 
koncertas Uetuvlų salėje Bankstowne, 
3 vai. p.p.
Čia tik tarsi įžanginė apybraiža o 
toliau šventės detalės bus skelbiamos 
bažnyčioje ir spaudoje. Tegu laimina 
Dievas visus mūsų pasiruošimus o 
ypač kad tos iškilmės mus visus 
atgaivintų!

Prel. P. Butkus
Lietuvos Krikšto JubUiejaus
Sydnejuj Komiteto Pirmininkas.

_ALB Adelaidės Apylinkės valdyba

'Vietoj 
£ėlių
pagerbdami A- A-
Vadovėj Norkų 

$10 aukojame "Mūsų Pastogei" 
Zita, Zenonas ir šeima Vičiuliai, 

Parramatta,. NSW.

Mirus mano jaunystės dienų draugui 
A. A.

Jonui Laurinaičiui 

vietoj gėlių
$25 aukoju "Mūsų Pastogei"
Dr. M. Šeškus, Lambton, NSW.

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio mokykla kviečia visus į

VAIKŲ KAUKIŲ PARADA

KARNAVALA

J. Cervin- - Secretary

SKRENDANT į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR DAUG b 
8 SUTAUPYSITE, JEI KREIPSITĖS į MUS I 8
8 Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į b 
8 mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į VUnių. V
8 Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums b 
b padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę Iš Lietuvos į Australiją b 
!į ir atgal. S
b Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų biUetus ir b 
b organizuotas keliones (Tours and Cruises). X
IBe atidėHojimo kreipkitės į jį

GATEWAY TRAVEL |
j s
Įj MES KALBAME RUSIŠKAI. »
Į> 48 THE BOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. !}
LTel.(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 b

Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.. S
•••••••••••••••••••••••••••••§ ............................................. .................

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

E Published by the Lithuanian Community Publishiny Society Ltd. = 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Redaktorius V. Augustinavičius
rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Lietuvių klube, Bankstowne.

Linksmieji broliai, muzika, kavutė, fantai.

įėjimas aukomis.

Tėvų komitetas
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 
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