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Sąryšyje su krikščionybės jubilie
jumi Lietuvoje yra Kulto Komisaro 
pavaduotojo Juzėno pareiškimas, pri
imant užsienio žurnalistus.

Juzėnas pareiškė, kad Maskva 
negalėjo leisti Popiežiui lankytis 
Lietuvoje dėl sekančių priežasčių:
1. Dėl Vatikano leidžiamos per 
radiją propagandos prieš Sovietų 
Sąjungą, ypač lietuvių kalba.
2. Dėl pasmerkimo vadinamos "iš
laisvinimo teologijos". Šitai mus itin 
stebina. Nejaugi, Maskva, išpažin
dama ir propaguodama ateizmą, 
domisi teologija? Vadinasi, Kremlius 
yra suinteresuotas net ir teologiniais 
judėjimais, kurie kokiu nors būdu 
siejasi su marksizmu ir kelia Bažny
čioje trynimąsi bei doktrinalinj pa
simetimą. Juzėno pareiškimas duoda 
pagrindą Tikėjimo Kongregacijos Įs
pėjimui, kad išlaisvinimo teologija 
siejasi su marksizmu. Tikėkimės, kad 
Įvairūs Boff ir jų gynėjai vyskupai 
šitai pagaliau supras.
3. Trečioji priežastis dėl Popiežiaus 
neisileidimo j Lietuvą pagal Juzėną 
yra Vilniaus vyskupijos atviras klausi
mas, t.y. neįjungimas de j"j-e į 
Lietuvos Bažnytine Provinciją. Ir šis 
pabrėžimas yra įdomus. Nei Kremliui, 
nei jo tarnams Lietuvoje tikrai nerūpi 
nei stiprinti bažnytine organizaciją 
Lietuvoje, nei tuo labiau yra prie 
širdies gaivinti patriotiškumą lietuvių 
tarpe. Aišku, ko Maskva siekia, 
keldama Vilniaus arkivyskupijos ofi
cialaus Įjungimo 1 Lietuvos Bažnytinę 
Provinciją klausimą, būtent, pripa
žinimo Lietuvos įjungimo 1 Sovietų 
Sąjungą de facto ir de jure. Kaip 
žinome, Vatikanas iki šiolei pripažįsta 
Lietuvą kaip savarankę valstybę ir 
turi Lietuvos diplomatinę atstovybę 
prie šv. Sosto. Oficialus Lietuvos 
sienų su Lenkija ir Rusija, kaip dabar 
yra, pripažinimas iš Vatikano pusės, 
reikštų de jure pripažinimą, kad 
Lietuva yra integralinė Sovietų Są-
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jungos dalis. Šio Kremlius tik laukia. 
Mus stebina tačiau, kaip esame kitais 
atvejais per spaudą pareiškę, kad 
mūsų kai kurie veikėjai išeivijoje šito 
nesupranta, ir, keldami Vilniaus 
arkivyskupijos oficialaus jungimo į 
Lietuvos Bažnytinę provinciją klau
simą bei prašydami ar reikalaudami, 
kad Šv. Sostas tai padarytų, pasitar
nauja Sovietų politiniams siekiams ir 
tampa įrankiais jų varomos propa
gandos.
4. Ketvirtoji Juzėno nurodyta prie
žastis, kodėl Popiežiui neleidžiama 
aplankyti Lietuvą, yra, kad šv. Tėvas 
Jonas Paulius II palaiko tamprius 
ryšius, ir visokeriopai remia lietuvišką 
išeiviją, kuri kovoja už Lietuvos 
išlaisvinimą iš Sovietų Sąjungos oku
pacijos. Nestebina, kad Maskva nepa
tenkinta dėl Popiežiaus palankaus 
atsinešimo į lietuvišką išeiviją; ste
bina tačiau, kad kai kurie lietuviškos 
išeivijos sluoksniai talkina Maskvai, 
puldami Vatikaną ir asmeniškai Po
piežių, neva dėl prolenkiškos poli
tikos. Stebina taipgi, kad kai kurie 
lietuviškieji išeivijos spaudos ir orga
nizacijų vadovai, pasireiškią sago 
antlbažnytiniame nusistatyme, noriai 
ir pernelyg artimai bendrauja su 
Maskvos patikėtiniais Lietuvoje. 
Vyksta į Lietuvą. Yra iškilmingai 
priimami ir "apšviečiami" vietinių 
aukštų komunistų pareigūnų. Noriai 
ir su entuziazmu klausosi Anilionio 
pamokslų, kad Popiežius yra nekorek
tiškas. Kas dar blogiau, kad daro 
pareiškimus, jog krikščionybė ne tik 
nieko gero neatnešė, bet tik pakenkė 
Lietuvių tautai, priversdami vietinį 
kunigą, duotą kaip palydovą prieš
tarauti tokiems atvykusių svečių iš 
Čikagos pareiškimams. Kam šie tau
tiečiai, šie žurnalai, šios organizacijos 
tarnauja?! Kas už visa moka?l Tai 
klausimai, kurie neišvengiamai kyla ir 
su pagrindu kelia susirūpinimą.

Prel. Ladas Tulaba.

MAŽYTEI ŽEMEI

Netrokštu nieko, tik tavęs, tėvyne!
Nenoriu nieko - man tavęs gana.
Gana .žvaigždžių, gana dangaus molynės----
Tu per brangi, kad būtum man maža.

Buvai kadais Europos tu valdovė
Ir savo karžygiais visam pasaulyje garsi.
Prabėgo šimtmečiai. Ir amžiai tavo aukurus sugriovė.
Ir vėl vargų dalia šiandien skaudi.

Tėvyne mano, mano vargo žeme!
Kas mūsų širdgėlą šiandieną apdainuos?
O kaip graži tu, šiaurės rytmečių žvaigždele, 
Kokia graži tu tremtinio sapnuos!..

Netrokštu nieko, tik tavęs, tėvyne!
Nenoriu nieko, - man tavęs gana.
Gana žvaigždžių, gana dangaus mėlynės - - 
Tu man šventa, tėvyne Lietuva!
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Federalinė Australijos valdžia tikisi 
susitarti su Sov. Sąjunga dėl naujų 
prekybinių gairių. Minlsteris 
pirmininkas Bob Hawke vyks j Maskvą 
spalio mėn. Užsienio reikalų ir 
prekybos departamentų oficialūs 
pareigūnai virš 18-kos mėnesių veda 
pasitarimus su Sov. Sąjunga dėl 
geresnių prekybinių ryšių, kas liečia 
Australijos biznio įstaigas.

JERUZALĖ.
įtakingas Izraelio apsaugos asmuo, 

Michael Dekel oficialiai pareiškė, kad 
1,400,000 palestiniečių turėtų būti 
deportuoti į arabų kraštus, kaip 
Jordan ir kt. Dekel pasakė: "Mes 
liekam Judėjoj, Samarijoj ir Gazoj 
visam laikui. Vakariečiai, ypač JAV- 
bės turėtų pagalvoti apie šią prob
lemą, nes tai yra nevien žydų ir arabų 
problema". Dekel yra griežtų pa
niūrų.dešinysis. Kairiojo sparno poll- 

tikai pasmerkė jo pareiškimą dėl 
deportavimo palestiniečių. Simon 
Peres pasakė, kad jis nežino kokie 
arabų kraštai priimtų deportuotus 
palestiniečius ir nežino kurie žydai 
sutiktų priversti juos išvykti.

Kitas arabiečių vadas Abba Eban 
išsireiškė: "Mes turim Dekel iškelti iš 
apsaugos ministerijos, o ne pales
tiniečius iš jų krašto.".

Nežiūrint to, Dekel pastaboms 
pradeda pritarti dauguma Izraelio 
dešiniųjų.

GRAIKIJA

Iš Graikijos - Atėnų ir Jugoslavijos 
- Belgrado buvo pranešta apie 
neįprastai karštas dienas liepos mėn. 
Jugoslavijoj žmonių aukų mažai, bet 
ligoninės pilnos žmonių. Tačiau Grai
kijoj padėtis buvo daug blogesnė. Nors 
oficialiuose Graikijos pranešimuose 
sakoma, kad nuo karščio mirė 1.000 
žmonių, bet įvairūs korespondentai 
skelbia - Graikijoj nuo karščio mirė 
2.000 žmonių. Vien Attica srityje 
mirė 800 žmonių.

Temperatūra buvo pakilusi virš 40 
laipsnių pavėsyje.

JAV-bių mokslininkai sako, kad 
temperatūra pasaulyje sparčiai kyla. 
Dabar pergyvenam taip vadinamą 
"šiltadaržio" klimatą.

SALZBURGAS
Š. m. liepos 9 d. Salzburgo 

provincijos gubernatorius Wilfried 
Haslauer įteikė Sovietų ministrų 
tarybos premjerui Nikolai Ryzhkovui 
memorandumą, kuriame buvo išreikš
tas nusivylimas tuo, kad Salzburgo 
katalikai negalėjo nuvykti į Vilnių 
atšvęsti 600 m. Lietuvos Krikšto 
sukaktį kartu su Lietuvos katalikais. 
Remdamasis 1970 m. pasirašyta 
Salzburgo - Lietuvos draugystės 
sutartim, Haslauer kvietė Ryzhkovą 
paremti Salzburgo žygius už įkalintus 
Lietuvos kunigus.

KORĖJA
Reuterio žinių agentūra praneša 

iš Tokijo, kad Šiaurės Korėja pas
kelbė, ji sumažins kariuomenės dali
nius prie pietų Korėjos sienos. Pažado 

išpildymas reikštų padėtą pagrindą 
abiejų Korėjos pusių susitarimui. Abi 
Korėjos pusės prie sienos yra sutelkę 
po pusantro milijono karių. Siena yra 
240 km. ilgio, tai zona, kuri buvo 
nustatyta po Korėjos karo.

Pasitarimas vyks Ženevoje atei
nančių metų kovo mėn. tarp abiejų 
Korėjos pusių atstovų ir JAV-bių.

Pietų Korėjoj, sostinėj Seoul, ofi
cialūs valdžios pareigūnai pareiškė, 
kad Šiaurės Korėjos pažadai esą tik 
propaganda.

ISPANIJOS DĖMESYS LIETUVAI
Ispanijos delegacija Vienoje, užgir- 

dama Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos suteiktas Lietuvą liečiančias 
Informacijas, užsisakė daugiau doku
mentinės medžiagos apie žmogaus 
teistų pažeidimus okupuotoj Lietuvoj.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
pasiuntė specialiai paruoštą informa
ciją ispanų kalba, kurią yra atspaus
dinusi ir platinusi ispaniškai kalban
čiuose kraštuose bei rajonuose JAV- 
bėse.
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ŽADA SUGRĄŽINTI K L AI PĖ DOS 
BAŽNYČIĄ

VISI KELIAI VEDĖ Į ROMĄ

Rašo Jurgis Janušaitis

Šv. Jono Laterano bazilikoje lietuviškų pamaldų metu šeši lietuviai vyskupai. 
Iš kairės: A. Deksnys, A. Vaičius, P. Baltakis, A. Salatka, V. Brizgys ir
D. Petraitis. Nuotrauka J. Janušaičio.

Istorinis, nepasikartosiantis, didin
gas Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimas, Komoje, jau 
istorinė praetis. Šiam įvykiui ruošėsi 
išeivija, pavergtosios tėvynės Katali
kų Bažnyčia. Buvo sudaryti specialūs 
tam tikslui centriniai komitetai JAV ir 
Romoje. Šalia to visuose kraštuose, 
kur tik gyvena lietuvių katalikų, buvo 
ruošiami didesnės, mažesnės apimties 
minėjimai. Dar ir dabar tokių minė
jimų sriautas tebesitęsia.

Pradėjus šiam istoriniam įvykiui 
ruoštis, išeivijos spaudoje pasirodė 
įvairių svarstymų, net piktos kritikos 
popiežiaus, komitetų ir aukštų dva
siškių adresu, teigiant, kad Lietuvos 
krikšto sukaktis nieko gero lietuviams 
ir Lietuvai neduos, kad tai esą lenkų 
popiežiaus ir pačių lenkų užgožtas 
minėjimas ir bus pasitarnauta ne 
Lietuvai, bet. lenkams.

Polemika tęsėsi iki pat minėjimo. 
Dar prieš pat minėjimą pasirodė 
spaudoje pačių pikčiausių straipsnių, 
kuriuose kategoriškai buvo teigiama, 
kad Lietuvos krikšto minėjimas esąs 
lietuviams nenaudingas, beprasmis.

Na, žinoma, nieko blogo, kad 
nuomonės buvo pareikštos, ieškant 
istorinės tiesos. O jos mums reikia. 
Tiesa, kad popiežius neatsižvelgė į 
mūsų organizacijų prašymus priskirti 
prie Lietuvos provincijos Vilniaus 
sritį, nesiteikė paskirti ir kenčiančiai, 
katalikiškajai Lietuvai kardinolo.

To mums reikia. Mes to turime 
neatlaidžiai siekti. Gi visiems neaiš
kumams išsiaiškinti ar nebūtų pra
vartu sudaryti komisiją iš tarptautinės 
teisės žinovų ir aukštosios lietuvių 
bažnytinės herarchijos. Jų studija 
būtų pagrindas tokiems prašymams 
paremti. Tai, tikėkime, ateityje bus 
padaryta. O gal susilauksime ir 
lietuvio kardinolo ir bus išspręstas 
Vilniaus krašto prijungimas prie 
Lietuvos Bažnyčios provincijos.

Nubangavo tos svarstybų bangos. 
Minėjimas Romoje įvyko. Tad bent 
trumpai stabtelėkime ties šiuo istori
niu įvykiu, pažvelkime, kokios gi 
vyravo tame minėjime nuotaikos.

Romoje iškilmės tikrumoje prasi
dėjo birželio mėn. 26 d. ir tęsėsi visą 
savaitę. Jau prieš tai visais keliais, oro 
linijomis iš viso pasaulio skrido 
lietuviai į šias iškilmes. Sunku 
pasakyti, koks skaičius lietuvių buvo 
suskridęs iš JAV, Kanados, Australi
jos, Europos, Pietų Amerikos. Tačiau 
sprendžiame, kad iškilmėse dalyvavo 
apie 4000 lietuvių. Tai, sakyčiau, 
gana įspūdmgas skaičius.

Pirmosios ir, sakyčiau, pradinės 
minėjimo iškilmės prasidėjo birželio 
mėn. 26 d. iškilmingomis lietuviškomis 
pamaldomis Šv. Jono Laterano bazili
koje. Šv. Mišias aukojo pagrindinis 
celebrantas lietuviu vyskupas Paulius 
Baltakis, koncelebruojant dar ketu 
riems lietuviams vyskupams. Iškilmių 
metu lietuviškas giesmes giedojo 
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jungtinis lietuvių choras, kuriam 
dirigavo berods Rita Kliorienė, var
gonais palydėjo Vytenis Vasiliūnas.

Vyskupas P. Baltakis pasakė lietu
viškai gilių minčių apie Lietuvos 
krikštą ir bendrai apie krikštą 
pamokslą. Šiose iškilmėse vyskupas 
Baltakis pakrikštijo (simbolika) mer
gytę Zitą Astrovaitę, atvežtą tėvelių 
iš Kanados. Taip pat vysk. Baltakis 
suteikė diakono šventinimus kanadie
čiui Pauliui Mališkai, kuris vėliau ir 
per didžiąsias iškilmes Bazilikoje 
atliko evangelijos giedojimą ir kitas 
apeigas. Šiose pirminėse iškilmių 
pamaldose dalyvavo jau apie du 
tūkstančiai lietuvių iš visų pasaulio 
kraštų. Nepaprastas iškilmingumas 
lietuviškose pamaldose. Nuostabiai 
gražiai aidėjo lietuvių giesmės, daly 
viai jungėsi į kai kurias giesmes. 
Vyskupo pamoksle ryškėjo didžioji 
deakono ir būsimo kunigo atsakomybė 
prieš bažnyčią, Dievą ir žmoniją, 
įspūdingai nuaidėjo jaunojo deakono 
iškilmingoji priesaika, visų šventųjų 
litanija ir Veni creator.

Šiomis iškilmingomis pamaldomis 
pradėjome pagrindinį Lietuvos krikšto 
minėjimą.

Po šių gražiųjų pamaldų, kiek 
atsikvėpę, po pietų skubėjome į 
Lietuvių kolegiją, kur buvo suruoštas 
iškilmių dalyviams jaukus priėmimas. 
Ir čia iš viso pasaulio sugužėjo didelės 
minios žmonių, užimdamos kolegijos 
visas patalpas ir prie kolegijos esantį 
sodą.

Lietuvių investavimo bendrovės 
Kasa dėka ir išlaidomis buvo suruoštos 
svečiams kuklios vaišės - vynas, 
sūriai, sumuštiniai, lengvieji gėrimai, 
kuriais svečiai vaišinosi. Prie vaišių 
prisidėjo ir newjorkiete laidotuvių 
direktorė Šalinienė. Ačiū jiems už 
svetingą priėmimą. Čia nebuvo jokios 
programos, o laisvas pasisvečiavimas. 
Nuostabu, koks pasaulis mažas. Štai 
netikėtai sutinku iš Sydnejaus mielą 
prelatą Petrą Butkų. Seniai jį bebuvau 
matęs. O toks mielas žmogus. Juk jis 
prieš aštuoneris metus Sydnejuje 
suteikė mano dukrelei Ramunėlei ir 
advokatui Ričardui Sadauskams mo
terystės sakramentą. Jį visada menu 
geru žodžiu, o dažnai "Mūsų Pasto
gėje" skaitau apie jo judrumą. Teko 
susitikti iš Melbourne Daną Baltutienę 
A.L.B. Krašto valdybos pirmininkę ir 
kitus. Visi tokie mieli, tarytum broliai 
sesutės sutikti tolimuose kraštuose. 
Šiame priėmime mezgėsi naujos pa
žintys, sutikti seniai matyti bičiuliai, 
atnaujinamos pažintys. O kiek prisi
minimų, įspūdžių - vargu galėtum 
išsakyti. Svečius sutinka, nuoširdžiai 
globoja šios kolegijos nariai - kunigai 
ir auklėtiniai. Kelios valandos didžioje 
lietuvių šeimoje prabėgo greitai, 
palikdamos neužmirštamą įspūdį.

Vakare jaunimo ruošti kryžiaus 
keliai. Apie tai užsiminsiu sekantį 
kartą.

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad Reuters žinių agentūra 
paskelbė sovietų valdžios ketinimą 
sugrąžinti Lietuvos katalikams Klai
pėdos bažnyčią. Taikos Karalienės 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta tikin
čiųjų lėšomis, buvo sovietų valdžios 
1961 m. konfiskuota ir paversta 
filharmonijos sale.

Sovietų žinių agentūra Tass, kuri 
pirma paskelbė šių žinią liepos 23 d., 
teigia, kad Klaipėdos bažnyčia bus 
sugrąžinta Lietuvos katalikams dviejų 
metų bėgyje.

Tass sako, kad tikintieji pakarto
tinai prašė tinkamų maldos namų. 
"Dabar tikinčiųjų prašymas išpil
dytas," tvirtina Tass. Reuters prane
ša, kad Lietuvos specialistų žiniomis, 
per pastaruosius 15 metų dešimtis 
tūkstančių lietuvių yra pasirašę 
sovietų pareigūnams skirtas peticijas, 
reikalaujančias Klaipėdos bažnyčios 
sugrąžinimo. Tai įrodo Lietuvos 
katalikų ryžtingumą, komentuoja 
Reuters.

Lietuvių Informacijos Centro ži
niomis, šimtai tūkstančių lietuvių 
okupuotoj Lietuvoj apeliavo į sovie
tinę vyriausybę, kad sugrąžintų jų 
bažnyčią.

1979 m. 150,000 pasirašė peticiją. 
1981 ir 1982 m. delegacija vyko į 
Maskvą ir (teikė peticijas Sovietų 
religinių reikalų įgaliotiniui V. A. 
Kuroyedovui, kuris pripažino, kad 
valdžia neteisėtai atėmė bažnyčią.. 
Viena iš vėliausių peticijų Lietuvoj 
dėl bažnyčios sugrąžinimo pasirodė 
š.m. sausio mėn. Ją pasirašė 76,000. 
Šios peticijos autoriai pabrėžė, kad 
būtų galėję surinkti 2-3 milijonus 
parašų, tačiau juos labai persekiojo 
saugumo ir milicijos darbuotojai.

Pasak Reuters, oficialieji sovietų 
šaltiniai negalėjo pasakyti ar maža, 
dabar velkanti bažnyčia, bus uždaryta
s rys ots &ss r<s va va t*=s va va va va va ks va re

RUSINIMO POLITIKA LIETUVOJE.

Griškevičius susirūpino per lėtu Lie
tuvos rusinimu.

Lietuvos KP vadovas P. Griške
vičius susirūpino, kad Lietuva per 
lėtai rusinama. Šis rūpestis nedvipras
miškai išreikštas kovo 13 d. Lietuvos 
KP CK VI plenume jo padarytame 
pranešime, kurį kovo 14 d. išspausdino 
"Tiesa". Plenumo darbą prižiūrėjo 
TSKP CK "ataskingas darbuotojas” N. 
Leonovas.

Lietuvos rusinimą Griškevičius, 
pagal sovietinį žargoną, vadina 
"internationalizmo procesu". Jį pa
piktino faktas, kad daugeliui minis
terijų ir žinybų vadovauja lietuviai - 
nėra nė vieno "nevietinės tarybos 
atstovo". Pedagogai kalti, kad "dalis 
besimokančių neturi nacionalinių 
santykių sferoje aiškaus klasinio 
supratimo", t.y. negalvoja sovietiškai.

Susirūpinimą Griškevičiui kelia ir 
lietuvių religingumas: "Metai po 
metų dvasinę seminariją papildo 
Prienų, Vilkaviškio ir Ignalinos ra
jonų, Kauno miesto abiturientai. Jau 
daugelį metų aktyviai reiškiasi dalies 
Vilniaus, Šiaulių, Švenčionių rajonų 
gyventojų religinės nuotaikos".
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Vakarus yra pasiekęs "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos” 73-čias 
numeris. Štai jo turinys: Šeši šimtai 
metų klūpo..., Vienybė ar vergavimas, 
Dėkojame!, Sveikiname ir dėkojame 
už auką, Kratos ir tardymai, Mūsų 
kaliniai, Žinios iš vyskupijų, Sovieti
nėje mokykloje, Nauji pogrindžio 
leidiniai.

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" 73-čias numeris Lietuvos 

nes «s r<s r<s r<s r<s «s

POGRINDŽIO LEIDINIAI

- ko bijo klaipėdiečiai. Anot lietuvjų 
Informacijos Centro, 1987 kovo 16 
datuotame pareiškime M. Gorbačevui 
ir Religinių reikalų tarybos pirmi
ninkui K. Kharchevui, dvylika lietuvių 
praneša, kad Lietuvos TSR ministrų 
taryba numato atimti veikiančiąją 
bažnyčią. Pagal šį pareiškimą pasira
šiusiuosius, net Lietuvos TSR Reli
ginių reikalų įgaliotinis Petras Anilio- 
nis pareiškė, kad jo nuomone, Klai
pėdai yra reikalingos abi bažnyčios. 
1961 m. statant bažnyčią, Klaipėdoj 
gyveno 80,000 gyventojų, o šiuo metu 
jau 200,000 - tarp jų apie 130,000 
katalikų.

Bažnyčios statybą tada vedę buvo 
areštuoti. 1962 m. bažnyčios kle
bonas, kun. Liudas Povilionis, vikaras 
kun. Bronius Burneikis ir dar kiti 5 
asmenys buvo nuteisti "dėl piktnau
džiavimų statant Klaipėdos bažny
čią". Reuters pastebi, kad kun. 
Povilionis vėliau buvo pakeltas į 
vyskupus ir dabar eina Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininko pa
reigas.

Verta pastebėti, kad Klaipėdos 
bažnyčia tapo persekiojimo simboliu. 
Vakaruose dėka įvairių šiuo klausimu 
besirūpinančių institucijų Ir asmenų: 
jų tarpe - Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa bei Interreligious Task Force 
(Tarpkonfesinė grupė), kurios akty
viai rinko parašus skleidžiamai peti
cijai, reikalaujančios Klaipėdos baž
nyčios sugrąžinimo; Čikagos kardi
nolas Bernardui, kuris parašė veda
mąjį apie Klaipėdos bažnyčią; JAV 
kunigų tarybos pirmininkas, kuris 
kontaktavo sovietų ambasadą dėl 
bažnyčios sugrąžinimo; JAV vyskupų 
konferencija, kuri paskelbė rezoliu
ciją, protestuojančią konfiskavimo 
veiksmo besitęsiantį neteisingumą.

(LIC)

Rusinimo politiką atvirai nagrinėja 
LKP CK žurnalas "Komunistas" 
(1986, 11 nr.). Latvių, estų ir lietuvių 
nuošimčių mažėjimas savo tėvynėse 
taip aptariamas: " Daugelio nacionali
nių ir teritorinių darinių gyventojų 
sudėtis, jų įsikūrimo metu buvusi 
vienalytė, tapo daugianacionalinė". 
"Komunistas" pareiškia, jog rusinimas 
plėsis ir gorbačiovinėje Sovietų Są
jungoje: "Didumos respublikų... dau- 
glatautiškumas, kaip jau buvo pažy
mėta, didėja ir didės toliau. Pavyzdys 
- Ignalinos, Mažeikių ir kai kurie kiti 
rajonai. Vien per laikotarpį, praėjusį 
nuo 1959 m. gyventojų surašymo, kitų 
tautybių gyventojų skaičius respub
likoje padidėjo 106 tūkstančiais. Kita 
vertus, daug lietuvių gyvena kitose 
sąjunginėse respublikose, ypač naujai 
įsavinamuose rajonuose".

Pastangas pasipriešinti rusinimui 
bei nutautinimui ’Komunistas" vadina 
nacionalistiniais prietarais’', "nacio
naliniu ribotumu, pasipūtimu", "prie
tarais”. Tokios ateities perspektyvos 
Lietuvai Gorbačiovo "atviroje", "de
mokratiškoje visuomenėje”.

(Elta)

pogrindyje yra išėjęs šių metų kovo 
19-tą dieną. Tai buvo kaip tik 
"Kronikos" pirmojo numerio pasiro
dymo penkioliktosios metinės, kurias 
plačiai paminėjo užsienio lietuviai ir 
Vakarų pasaulio spauda. Drauge su 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” 73-ju numeriu Vakarus pasiekė 
"Aušros" 56-tas numeris, Lietuvos 
pogrindyje išėjęs praėjusių metų 
gruodžio mėnesį.
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VAKARU DILEMA

Jau kuris laikas daug girdime apie 
Amerikoje vykstančius senato ap
klausinėjimus Baltųjų rūmų valdinin
kų, kurie dirbo prezidento Reagan 
kanceliarijoje. Daugiausia girdimos 
pavardės pulkininko leitenanto North 
ir admirolo Poindexter. Admirolas 
Poindexter buvo prez. Reagan 

patarėjas saugumo reikalams, pik. lt. 
North žemesnio rango tarnautojas, 
kuris, su prezidentu, jo paties sakymu, 
kalbėjo tik keletu kartų. Nei vienas, 
nei kitas nebuvo rinkti. Admirolą 
Poindexter prez. Reagan pasikvietė 
būti patarėju saugumo reikalams, 
North atėjo iš Laivyno pėstininkų 
korpuso, anksčiau su pasižymėjimu 
tarnavęs Vietname. Nei vienas, nei 
kitas neturėjo teisės daryti politinius 
ar militarinius sprendimus, ar veikti 
savo nuožiūra. Jų darbas buvo žiūrėti, 
kad prezidento ar jo ministerių 
sprendimai ir nutarimai būtų (vykdomi 
tuojau ir be pakeitimų.

Dar visi gerai atsimename,, kaip 
prezidento Carter laikais, 1978 metais 
Irano mulų vadovaujamos islamlnės 
vyriausybės instiguoti taip vadinami 
"Islamo gvardiečiai" jėga užėmė 
Jungtinių Amerikos Valstybių amba
sadą Teherane ir paėmė įkaitais virš 
penkiasdešimties amerikiečių amba
sados tarnautojų. Visi gerai atsime
name, kaip iš jų buvo tyčiojamasi, 
kaip jie buvo niekinami ir laikomi 
izoliuoti ir užrištomis akimis. Nega
lima užmiršti ir Irano bei jam 
simpatizuojančių kraštų vyriausybių 
šaipymosi iš amerikiečių bejėgiškumo 
padėti savo diplomatams. Tai ypač 
paaštrėjo po nepavykusio amerikiečių 
bandymo įkaitus išlaisvinti.

Ajatolos Chomeini vadovaujamos 
Irano vyriausybės elgesys sulaužė 
visas tarptautinio diplomatinio elgesio 
normas. Net ir neskelbtam karui 
prasidėjus, kaip pvz., japonams už
puolus amerikiečius Pearl Harbour, ar 
vokiečiams pradėjus karo veiksmus 
prieš Sovietų Sąjungą 1941 metais, 
abiejų pusių diplomatams buvo leista 
išvykti per neutralius kraštus be jokių 
trukdymų. Irano religiniai fanatikai, 
norėdami įspirti Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, kurias jie vadina "Di
džiuoju šėtonu", virš metų laikė 
beveik kalėjimo sąlygose oficialiai 
akredituotus diplomatus.

Toks Irano elgesys ir amerikiečių 
bejėgiškumas jam pasipriešinti, pa
skatino terorizmo bangą visame 
pasaulyje, ypač civilinio karo ir 
svetimųjų, syrljiečių ir Izraelio 
invazijų draskomame Libane. Gro
biami ne tik diplomatai, bet ir 
žurnalistai, profesoriai, bažnyčios 
žmonės. Iš pastarųjų žinomesnis yra 
Anglijos Canterbury arkivyskupo pa
siuntinys Waite, kurio misija Libane 
buvo derėtis dėl anksčiau pagrobtų 
įkaitų išlaisvinimo. Jis pats tapo 
teroristų auka. Sakoma, kad dauguma 
pagrobtųjų, kurių eilėse be ameri
kiečių yra ir anglų, prancūzų, italų 
bei vokiečių, šiuo metu yra laikomi 
Irane.

1980 metais tapęs Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu, Ronald 
Reagan pakartotinai pareiškė, kad 
JAValstybės su teroristais jokių 
derybų dėl įkaitų išlaisvinimo neves ir 
netgi grąsino sankcijomis, kai apie tai 
pradėjo kalbėti Vokietijos ir Prancū
zijos vyriausybės, norėdamos išlais
vinti savo piliečius.

Reagan bent išviršiniai pritarė 
Izraelio vedamai, linijai, kad derybos 
su grobikais juos tik dar labiau 
paskatins. Žinoma, izraelitai turėjo 
derėtis su palestiniečiais, kurie Liba
no invazijos metu į nelaisvę paėmė 
kelis jų karius. Už jų išlaisvinimą 
Izraelis paleido kelis šimtus įkalintų 
palestiniečių.

Pernai JAValstybės netgi ėmėsi 
karinės akcijos prieš Libiją, kuri ne tik 
rėmė įvairiuose kraštuose veikiančius 
teroristus, bet ir pati viešai tuo 
užsiėminėjo nušaudama Londone jų 
pačių ambasadą saugojančią anglę 
policininkę.

Praeitų metų viduryje į viešumą 
išėję žinios, kad JA Valstybių vyriau
sybė Iranui pardavė jiems kovoje prieš 
Iraką reikalingus ginklus apstulbino 
visą pasaulį. Vyriausybė, kuri viešai 
sakėsi neremianti jokių derybų su 
teroristais ir raginanti kitus to 
nedaryti, pati didžiausiems savo 
priešams pardavinėjo ginklus. Prie 
sienos prispirtas Reagan pareiškė, kad 
jis tai darė norėdamas sustiprinti 
nuosaikiąją Irano klerikalinių politikų 
fakciją, kad ji palankiau žiūrėtų į 
amerikiečius, o neišpirkti įkaitus.

Galima tuo tikėti, ar netikėti, bet 
tuo pat laiku buvo paleisti pora 
Libane laikomų amerikiečių įkaitų. 
Netrukus buvo pagrobta dar daugiau 
amerikiečių.

Dabar senatas apklausinėja adm. 
Poindexter ir pik. lt. North norint iš 
jų sužinoti ne apie įkaitų išpirkimą, 
bet kas atsitiko su iš Irano už 
ginklus gautais pinigais. Jie prisipa
žino tuos pinigus pervedę prieš 
Nikaragvos marksistinę vyriausybę 
kovojantiems "Centrams". Žestas gal 
ir kilnus, bet jie sakosi tai darę be 
pasitarimo su savo viršininkais, įskai
tant ir patį JAV prezidentą Reagan. 
Jie tai darė nepaisydami JAV senato 
nutarimo "Contrų" rėmimui neskirti 
daugiau pinigų.

Kyla klausimas, kas valdo galin
giausią pasaulyje valstybę, kuri sakosi 
vadovaujanti laisvajam pasauliui? De
mokratiškai išrinkto senato nutarimai 
nepaisomi, valstybės sekretoriai už
sienio reikalams ir gynybai sakosi 
nieko apie tai nežinoję, pats prezi
dentas ginasi, kad tai buvo daroma be 
jo žinios ir sutikimo.

Ar nėra įmanomas scenarijus, kad 
sovietai norėdami išprovokuoti kokį 
nors tarptautinį incidentą, į Baltuo
sius Rūmus infiltruotų savo agentą, 
kuris JAV įveltų į situaciją, kuri 
sukomprimituotų ir prezidentą, ir 
visas Jungtines Amerikos Valstybes. 
Prisiminkime, kad pik. lt. North yra 
palyginti maža žuvelė. Jo atlikti 
veiksmai grasina visai JAV preziden
tinei sistemai.

Ironiška, kad prieš Nikaragvos 
marksistus kovo ją "Contras" pareiškė, 
kad jie - tų milijonų dolerių visai 
nematė. Netgi paaiškėjo, kad keli 
milijonai dolerių per žioplumą atsi
dūrė vieno biznieriaus Šveicarijos 
banko sąskaitoje.

Demokratijos stiprybė yra atvirume 
ir viešume. Niekur daugiau pasaulyje 
nematome viešo tyrinėjimo valsty
binių reikalų ir vyriausybės veiksmų, 
kaip Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Valstybės tarnautojų nežiūrint kokias 
pareigas jie užimtų, veikla yra 
nuolatos stebima rinktų atstovų, 
spaudos ir įvairių organizacijų. Čia ir 
yra demokratijos stiprybė, kuri ją 
padaro pranašesne už totalitarines 
sistemas iš kairės ir iš dešinės.

Kol pagrindiniai demokratinės 
sistemos elementai nebus suvaržyti, 
tol vakarų pasaulis bus pranašesnis už 
komunistinį. Nuolatinis stebėjimas ir 
veiklos vertinimas verčia visus pasi
tempti ir ieškoti geriausių galimų 
sprendimų. Matome kur atsidūrė 
Sovietų Sąjunga, kurios niekeno 
nerinkta ir nekontroliuojama valdžia 
sauvaliauja daugelį metų.

J. Mašanauskas

POPIEŽIUS APDOVANOJO LIETUVI

DR. V.A. Dambrava apdovanotas šv. Grigaliaus didžiojo ordinu.
Iškilmingo akto dalyviai. Iš kairės: Inž. Feliks Zubr, vyskupas Miguel Delgado, 
kardinolas Jose Ali Lebrun, dr. Vytautas A. Dambrava, Unda Apolonija 
Dambravienė ir Elena Urbšytė - Gutauskienė.

1987 m. gegužės mėn. 18 d. Venezuelos Lietuvių Bendruomenės Garbės 
pirmininkas ir Lietuvių Katalikų Misijos Globėjas dr. Vytautas Antanas 
Dambrava iškilmingame akte gavo iš Caracas arkivyskupo kardinolo Jose Ali 
Lebrun dokumentus, kuriais Šventasis Tėvas Jonas Paulius II jį skiria Šventojo 
Grigaliaus Didžiojo Ordino riteriu - vadu ("Eųuitem Commendatorem 
Ordoinis Sancti Gregoril Magni"). Paskyrimas padarytas š. m. kovo mėn. 3 d., 
kurį popiežiaus vardu pasirašė ir per Nunciatūrą atsiuntė kardinolas Casaroll.

Iškilmingas aktas vyko arkivyskupijos rūmuose. Be kardinolo Lebrun, 
dalyvavo vyskupas Miguel Delgado, Venezuelos Vyskupų Konferencijos 
socialinės komunikacijos departamento direktorius kun. Amador Merino; SDB, 
rašytojas, TV religinių programų vedėjas ir žurnalistas Tėvas kapucinas 
Manuel Diaz, lenkų Katalikų Misijos atstovas iN.. Feliks Zubr, Unda 
Apolonija Dambravienė, Elena Urbšytė- Gutauskienė, Inž. Bronius Deveikis 
bei spaudos - televizijos atstovai.
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RUOŠIAMAS AMERIKOS ĮSTATYMO
RAKEI TI MAS

Ryšium su nupilietinto ir ištremto 
Amerikos piliečio Karlo Linno mirtimi 
ruošiamas įstatymo pakeitimas.

f-. ? t- - .■■■■■ '

1987 m. liepos 2 d. Leningrade mirė 
JAV-bių nupilietlntas ir karo nusi
kaltimais apkaltintas estų kilmės 
amerikietis Kari Linnas. Vieniems jis 
paliks tautos herojus, kovojęs dėl 
Estijos laisvės, kitiems - žmonių 
naikintojas, karo nusikaltėlis. Tas 
skirtingas požiūris prasitęs į tolimą 
ateitį ir ilgai drums kai kurių tautinių 
grupių santykius.

Mes manome, kad to buvo galima 
išvengti. Jei Linnas iš tikro buvo karo 
nusikaltėlis, tai turėjo būti įrodyta 
Amerikos teismuose, prisilaikant A- 
merikos teisinės procedūros. Linno 
atveju to nebuvo. Kriminalinis kalti
nimas buvo sprendžiamas civiliniame 
teisme, o nusikaltimo įrodymui buvo 
naudojama sovietų KGB pateikta 
medžiaga. Hitlerio sąjungininkei, Es
tijos pavergėjai ir estų tautos 
naikintojai Sovietų Sąjungai Amerikos 
teisingumo departamentas atidavė 
savo pilietį.

Kas su Linnu atsitiko sovietų 
kalėjimuose, spėti gali tik tie, kurie 
patys yra buvę KGB tardymo kame
rose. Tik vienu atveju sovietai parodė 
daugiau žmoniškumo už JAV teisin
gumo departamento agentūrą OSI, jei 
teisingai informuoja jų TASS, kai 
sovietų gydytojai rado Linną, sergantį 
septyniomis sunkiomis ligomis, o tuo 
tarpu OSI perdavė jį sovietams su 
pilvo žaizdų diagnoze. Ilgą laiką iki 
deportacijos Linnas buvo laikomas 
kalėjime, ir teisingumo departamentui 
jo sveikatos būklė visai nerūpėjo.

Nežinoma kas iš tikro buvo Kari 
Linnas - tauros didvyris ar karo 
nusikaltėlis, tačiau jam nebuvo leista 
apsigynimui naudotis civilizuotame 
pasaulyje praktikuojamais teisiniais 
procesais, tuo paneigiant jam žmo
gaus teises, ir jis tapo įtartinos 
konspiracijos auka.

Kari Linnas nebuvo pirmoji bal- 

tiečių auka. Pirmoji auka buvo prof. 
Juozas Brazaitis. Tos pačios jėgos, 
kurios sukūrė OSI, buvo apkaltinusios 
ir Juozą Brazaitį karo nusikaltimais. 
Kaltintojai niekad nepasirodė dienos 
šviesoje. Brazaitis, didysis humanis
tas, literatūros mokslininkas, peda
gogas, antinacinės ir antlbolševikinės 
rezistensijos vadas, sunkiai pergyveno 
tą baisią neteisybę. Serija širdies 
smūgių 1974 m. lapkričio 28 d. nuvedė 
jį į kapus. Kai Algimantui Gečiui atėjo 
kongresmano Jushua Eilberg 1975 m. 
sausio 13 d. rašytas laiškas, kad dėl 
įrodymų stokos Brazaičiui byla nu
traukiama, jo jau nebebuvo gyvųjų 
tarpe. Brazaitis buvo pirmoji įtartinos 
konspiracijos auka.

Baltiečių ir ukrainiečių organi
zacijos niekad nesipriešino karo 
nusikaltėlių aiškinimui ir teisimui. 
Buvo tik priešinamasi netobulam 
įstatymui ir piktnaudiškam netobulo 
įstatymo taikymui apkaltintųjų karo 
nusikaltimais bylose. Kad nebūtų 
naujų aukų, kurias OSI jau rikiuoja į 
eilę, 95-jo kongreso priimtas "Public 
Law 95-549", kitaip vadinamas 
"Holtzman Amendment", turi būti 
papildytas ar pakeistas. Apkaltintųjų 
bylos turi būti sprendžiamos krimina
liniuose Amerikos teismuose pagal 
teisines Amerikos normas. Už tokius 
pakeitimus pilnai pasisako visos Koa
licijai (CCJS) priklausančios organi
zacijos ir taip pat centrinės lietuvių 
bei kitų baltiečių ir ukrainiečių 
organizacijos.

Koalicija su ekspertų talka " Holtz
man Amendment" pakeitimus ruošia. 
Reikės sunkaus darbo bei moralinių ir 
medžiaginių išteklių, kad tie pakei
timai taptų tikrove. Šiuo metu iškilo 
reikalas skubiai pasipriešinti netei
sybei. Tikime, kad visuomenė šio 
momento svarbą. supras.

Antanas B. Mažeika 
Koalicijos (CCJS) pirmininkas 
ir akcijos koordinatorius.
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Ilgai lietuvių tauta neturėjo savo 
rašto. Nesukūrė patvarių architek
tūrinių paminklų, kurie būtų liudiję 
apie mūsų tautos žilą praeitį. Daugelį 
šimtmečių mūsų pilys buvo statomos 
medinės ir jos išnyko vykusių karų 
audrose.

Tad žymi dalis mūsų tautos 
praeities nepateko į rašytinę istoriją, 
neišliko ir fizinėj kūryboj. Išliko 
žodinė kūryba apie mūsų tautos 
praeitį, - tautosakoje ir papročiuose. 
Tarpusavi santykiai taipgi vyko daž
niausiai gyvu žodžiu. Dėl tos 
priežasties ir čia rašytinių liudininkų 
randame gana ribotai. 0 vienok ir 
anais pačiais seniausiais laikais vyko 
žmonių tarpusavis santykiavimas.

Žmogus yra socialus sutvėrimas. Jis 
nemėgsta vienatvės ir atsiskyrėlio 
gyvenimo. Siekiant pilnutinio gyveni
mo, jam nebeužtenka vien savosios 
šeimos, su kuria bendraujama nuola
tos. Jį vilioja platesni horizontai, 
noras sužinoti, kas vyksta toliau nuo 
gimtosios sodybos, gretimam vien
kiemy, už horizonto vos įžiūrimame 
sodžiuje. Bet žmogų vilioja ne tiek 
gamtinė aplinka ar naudojami pasta
tai, kiek artimi ir tolimesni kaimynai, 
gyvenantieji panašų gyvenimą su 
savais rūpesčiais ir džiaugsmais. 
Vilioja ne tiek nauji veidai, kiek noras 
patirti, kaip kitur gyvenama. Noras ko 
nors iš kitų pasimokyti.

Lietuviai nuo seniausių laikų ver
tėsi žemdirbyste, kuri laikė juos 
pririšusi prie darbo visą, lauko 
darbams tinkamą, laikotarpį. Visus 
žemės ūkio darbus atliekant rankomis, 
primityvių įrankių pagalba, šiame 
laikotarpy mažai belikdavo laisvų 
valandų tarpusaviam pabendravimui. 
Ilgos vasaros dienos ir sunkus darbas 
žmones fiziniai nualindavo, trumpos 
naktys vos suteikdavo reikalingo 
poilsio, atstatyti jėgas sekančiai 
darbo dienai.

Beskubant laiku atlikti pavasario ir 
vasaros darbus, nepastebimai priartė
davo ruduo, pagaliau ir žiema su 
trumputėm dienom ir, rodos, nesibai- 
giančiom naktimis. Lietuvoj vidur
žiemy saulutė tekėdavo maždaug 9 
valandą, leisdavosi 3 valandą. Naktis 
trukdavo 18 valandų. Šitiek valandų 
lovoj neišsivoliosi. Ilgą naktį tekdavo 
trumpinti, susirandant kokio nors 
užsiėmimo ar darbų, kurių kaimo 
buityje niekuomet netrūksta.

Gyvendami uždarą ūkinį gyvenimą, 
žemdirbiai turėjo pasigaminti viską, 
kas jų buičiai buvo reikalinga: maistą, 
apdarą, įrankius ir pastogę. Vėlyvas 
ruduo ir žiema kaip tik ir buvo tas 
laikotarpis, kada laukuose nėra kas 
veikti. Visi darbai apie namus, o ilgais 
vakarais laikas leidžiamas šiltoje 
troboje. Prasidėdavo tradicinio vaka
rojimo laikotarpis. Geriausia man 
pažįstamas vakarojimas, Žemaitijos
kaime, kame aš praleidau savo 
vaikystę ir pačias sunkiausias pirmojo 
pasaulinio karo dienas.

Žemaitijoje visa šeima vakarodavo 
vadinamoje didžiojoje arba prastojoje 
troboje. Tai buvo pats didžiausias 
kambarys, kuriame buvo įrengta 
virykla ir per visą sieną išmūrytas 
didelis pečius. Virykla nuolatos kūre
nosi, todėl šis pečius per visą dieną iki 
vėlyvos nakties būdavo karštas.

Todėl šiame kambaryje, kame visa 
šeima praleisdavo vakarą, būdavo 

šilta ir jauku. Prie pečiaus stovėjo 
ilgas ir platus stalas ir abiejose jo 
pusėse du, tokio pat ilgumo, suolai. 
Aplink šį stalą buvo pakankamai 
vietos susėsti Visiems šeimos nariams. 
Bet ir pripuolamas svečias ar pašalinis 
darbininkas prie jo galėdavo susirasti 
sau vietos. vėjo stūgavimo, nei langinių klabe

Vasaros metu mūsų senelis sėdėdavo verandoje ir laukdavo sugrįžtančių iš 
laukų.

Varginga buvo šviesa tame darbo 
avilyje. Šiame elektros naudojimo 
amžiuje sunku ir įsivaizduoti, kaip 
mūsų protėviai galėjo be jos apsieiti, 
ir kaip jie apsišviesdavo savo gyvena
mas patalpas ilgais žiemos vakarais. 
Greičiausia dūminėse pirkiose, plūkti
nėje asloje nuolatos degė ugnis, kuri 
ne tik šildė, bet ir švietė. Kuro anuo 
metu turėta apsčiai. Vėliau atsirado 
lajinės spinksulės, o pagaliau ir 
moderniškos žibalinės lempos, kurios 
išstūmė ilgai naudotas balanas.

Kai lauke žliaugdavo nesibaigiantys 
rudens lietūs, o žiemos metu už langų 
stūgaudavo sniego pūgos, pokšėdavo 
speigo spaudžiamos tvoros, tvenkinio 
ledas, šeimyninė patalpa buvo tikra 
Dievo palaima. Per dieną (šalus, 
betriusiant apie namus ir gyvulius, čia 

galėjai nusimesti sunkią skrandą ar 
net po ja dėvimą sermėgą ir 
vienmarškinis lepinti sušalusius sąna
rius ir galūnes. Vėjo ir sniego nuplakti 
veidai pražįsdavo bijūnais. Šios jau
kios vakaro valandos prie baltai 
nušveisto nedažytų lentų stalo, aplink 
kurį susėsdavo visi šeimos nariai, 
vėliau į pasaulį išklydusiems kaimo 
vaikams, visą gyvenimą palikdavo 
gražiausius atsiminimus. Čia būdavo 
apšnekami visi praėjusios dienos 
įvykiai, susitikimai su kaimynais, ar 
giminėmis bei pažįstamais, nuvykus į 
miestelį ar bažnyčią, o taip pat 
aptariami ir rytojaus darbai.

Vien pasišnekėjimais vakarojant 
nebuvo pasitenkinama. Liežuvis nors 
ir užimtas, bet rankos laisvos ir su
jomis per vakarą galima daug ką 
padaryti. 0 tų darbų darbelių, 
niekuomet nesibaigiančių, kiek nori. 
Ir mama ir tėtis jų šeimynai 
parūpindavo, kaip iš gausybės rago. 
Šeima didėja ir auga reikia ją 
aprengti, papildomai padaryti pagal
vių ir patalų. Tik mažiuliai ir tėvai 
lepinosi už pečiaus esamame šiltame 
alkėriuje. Paaugusieji eidavo miegoti į 
kamarą ar į svirną, kame viešpatavo 
lauko temperatūra. Baugu būdavo 
pasiryžti eiti miegoti. Paskubom 

nusimeti viršutinius drabužius vien
marškinis, tik su apatinėm kelnėm
neri, tartum po ledu, po patalais. ri
ll žsi trauki juos virš galvos ir, dantis
kalendamas, bandai sušilti. Palengva 
imi atšilti. Iškiši tik nosies galą, kad 
neuždustum po plunksnų kalnu. Tokie 
buvo žemaičių patalai. Po jais dingsta 
visi aplinkos garsai. Nebegirdi nei 

nimo. Apima saldi poilsio palaima ir 
nepajunti, kaip iškeliauji į sapnų 
karalystę. Rodos vos tik užsnūdai, o 
jau girdi tėvo balsą, raginantį keltis. 
Vėl lendi į įšalusius drabužius ir bėgi į 
šeimyninį kambarį, kame jau linksmai 
spraga įsidegusi krosnis ir mama 
triūsia apie kunkuliuojančius puodus.

Vakarais mama iš kažkur ištrauk
davo didžiulį plunksnų maišą ir po 
gerą saują apdalindavo visus aplink 
stalą sėdinčius. Nebuvo daroma išim
tis nei mažiesiems, nei seniems. 
Nemalonus tai buvo plunksnų piėšymo 
darbas. Suaugusiems ir vyrams per 
vaikiškas, net įžeidžiantis, o vaikams 
ir seniems, perdaug nuobodus. 0 kad šį 
nuobodulį išblaškius, atsirišdavo lie
žuviai. Kiek čia atsiskleisdavo kai
miško sąmojaus, pasakojimų apie 
neregėtus ir negirdėtus nutikimus. 
Arba kitą vakarą, kampe pasikabinęs 
linų ar kanapių saują šeimos galva, 
samdytas berns ar jau į vyrus išaugęs 
sūnus, vydavo virves. Reikia ateinan
čiai vasarai prisivyti vadžių, pava
džių, pakinktams strangų (viržių), 
šienui vežti virvių, pančių ir kitokių 
kitokiausių ūkyje reikalingų virvių. 0 
kur visokie medžio įrankiai ar įrankių 
dalys, kaip kirvakočiai, grėblių gal
vos, grėbliadančiai.

B. Straukas

^Vietoj gefiy
pagerbdami 

A. A.
Karoliną Kaciunlenę

aukojame "Mūsų Pastogei"

S.S.E.D. Sagačiai - $20,
O. ir A. Kudžiai - $20,

Brisbane

A. A. PETRUI BRŪZGAI

mirus, jo liūdinčią žmoną ir artimuosius giliai užjaučiame.

Newcastle Apylinkės valdyba

Brangiai ir mylimai

A-A. KAROLINAI K AGI O NI E N EI

mirus, jos vyrą Vladą skausmo valandoje užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Salomėja Zablockienė Sydney, NSW.
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SyiD^lEJiUJIE
D U R Z I E JVLI O
VAKAR AS

Tradicinis Dainos choro Vi
duržiemio vakaras įvyko rugpjūčio 1 
d. Lietuvių klube, Bankstowne. Šįmet 
Dainos choras į talką pasikvietė 
Sūkurio tautinių šokių grupę, taigi 
vakaras tapo dviguba šventė. Publikos 
buvo daug.

Svečius lietuvių ir anglų kalbomis 
pasveikino Danutė Anklenė.
Justinui Ankui diriguojant Ir Broniui 
Kiveriui akompanuojant Dainos cho
ras padainavo dvi dainas. Po to 
Sūkurio grupė pašoko du tautinius 
šokius.

Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus 
dirigavo dviem dainom. Sūkurys vėl 
pašoko du šoklus.

Programa buvo baigta Birutei 
Aleknaitei diriguojant dviem dainom.

Po to simbolinėm dovanėlėm buvo 
apdovanoti: Birutė Aleknaitė, Jus
tinas Ankus, Danutė Ankienė, B. 
Kiveris, Marina Cox ir Jonas Biretas ( 
M. Cox padėjėjas).

Buvo suruošta loterija, kuriai fan
tus dovanojo: S. Abramavičius, B. ir 
T. Amberiai, p. Andriuškienė, Z. 
Čilvinienė, Laurinaitis ir P. Žemai
tienė.

Dainos choro Viduržiemio vakaras 
- koncertas buvo puikiai pavykęs.

Kor.

Sydnejaus lietuvių teatras Atžala 
ruošia premjerą "Vardan Dievo", tai 
drama, kurios autorius yra Adelaidėje 
gyvenąs Pranas Pusdešris.

Premjera įvyks rugpjūčio 30 d. 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Lietuvių 
klube, Bankstowne.

Pavergtų Tautų Komiteto paren
gimai įvyks šia tvarka:
Rugpjūčio 19 d. ketvirtadienį, 6 vai. 
vak. iš Overseas Terminal, Circular 
Qay išvyksta "turistinis" Rusų laivas 
"Puškin” su Australų ir kitų "turistų" 
grupėmis į Hong Kongą.

Tautiečiai kviečiami tą "turistinį" 
laivą palydėti su plakatais ir atitin
kamais šūkiais.

Rugpjūčio 20 d. "Juodo Kaspino" 
diena, minint Molotovo - Ribbentropo 
paktą.
Veiks informacijos stalai prie Town 
Hali, George Street. Žmonės aptar
naują tuos stalus, nešios juodus 
kaspinus.

Pavergtų Tautų vakaras - Balius 
įvyks lenkų klube, Ashfield 31-10- 
1987.
Laukiama visų tautybių dalyvavimo 
šiame vakare. Platesnė informacija 
bus paskelbta vėliau.

A. Kramihus
Lietuvių bendruomenės atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete.

Mylimam vyrui

A. A. JONUI LAURINAIČIUI 
mirus, jo žmoną Eleną giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Tamara ir Benius Vingiliai ir šeima
E. Blioklenė.
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A UST R AL IJ OJE

"kovų" su G. Whitlamo valdžia dėl 
Pabaltijo valstybių de jure pripa
žinimo aprašymu. Šių faktų Ir 
nuotaikų plačiau neperduoda nei 
latviai, nei estai. Gerai, kad autoriai 
šiuos įvykius atpasakojo neprasi
lenkdami su tiesa. Skyriaus pradžioje, 
tarsi įvade, tačiau kalbama apie 
lietuvių politines pažiūras, ir čia 
kurjoziškai prasikiša pačių autorių 
politinė pakraipa. Štai duodu ištrau
ką:

Like other refugees from Eastern 
European countries, they were incli
ned to be receptive to the Cold War 
hysteria of the 1950s, and to the use 
made-often cynically of that hys 
teria, to align the Australian Labor 
Party in the public mind with a 
'communist menace' in Australia.

Tokia terminologija, kaip Cold War 
hysteria, "communist menace:, "Cold 
War fanatics" (žr. 44 pusi.) tikrai nėra 
būdinga Australijos lietuviams. 
Communist menace mes visuomet 
rašome be kabučių...

The Aftermath" skyrius baigiamas 
paaiškinimu apie lietuvių kalbą. 
Visiškai priimtina ir pagirtina 
pabaiga, bet, atrodo, yra pora klaidų. 
Birškietė (unmarried feminine) turi 
būti Birškytė. Gal čia korektūros 
klaida? Blogiau su sekančiu teigimu: 
"Names are then submitted to the 
normal case derivatives, making a 
multitude of proper names!" Jokiu 
būdu nepasidaro "daugybė" vardų ar 
pavardžių. Vardai ir pavardės links
niuojami, kaip ir bendriniai daikta
vardžiai, atseit, priima atitinkamas 
galūnes, bet nesikeičiant žodžio 
šakniai, pagrindinė reikšmė pasilieka 
ta pati. Dėl galūnių pasikeitimo juk 
nesusidaro naujos pavardės, ar žo
džiai. Baigdama noriu pabrėžti, 
kad rašydama apie šios knygos 
lietuviškąjį skyrių, neturėjau noro 
"sudirbti" autorius ar pradėti berei
kalingus ginčus. Ši knyga - jau įvykęs 
faktas, ir, kaip sakoma, "šaukštai po 
pietų". Rašinio intencija tėra tik 
atkreipti visuomenės dėmesį, kad 
ateityje, spausdinant panašios apim
ties informaciją apie Lietuvą ir 
lietuvius Australijoje, reikėtų suda 
ryti iš kelių žmonių redakcinę 
komisiją, kuri turėtų prieš knygos 
spausdinimą kartu su autoriais peržiū
rėti rankraštį. Leidinys anglų kalba 
apie lietuvius ir Lietuvą yra labai 
svarbus, reprezentatyvus - ir turėtų 
būti išleistas, kiek įmanoma, be 
priekaištų.
P. S. Šis rašinys, originalioje formoje 
platesnis,’ nurodant daugiau atrastų 
netikslumų, buvo išverstas į anglų 
kalbą ir jų pačių pageidavimu, 
nusiųstas leidėjams.

V. A. Vitkūnienė

LIETUVI AI 
Tęsinys

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.

Poskyris "Achievements", tačiau, 
nepilnai išnaudota.
Malonu, kad jame daug vietos užima 
mūsų menininkai. Būtų buvę gera 
bent vienų-, dvi geras nuotraukas įdėti. 
Pasigendu taip pat ir kelių kitų 
kultūros sričių atstovų: H. Bakaičio, 
A. Butavičiaus (australų teatre), J. 
Janušaičio (balete) ir keletos kitų.

Apie akademikus tik tiek tepara 
šyta: "From these two sources, the 
first generation and the new, many 
unmistakably Lithuanian names began 
to appear on University Pass and 
Honours lists, and in academic rolls". 
Tai ir viskas... Čia labai būtų 
reikalinga truputis statistikos. J. 
Riaubos (Adei.) dėka turiu šiuos 
duomenis: nuo 1954 iki 1986 metų 
imtinai, vien Adelaidėje aukštuosius 
mokslus baigė 151 lietuvis ir lietuvių 
kilmės australas. Iš jų 6 įsigijo 
daktaratus. Turint omenyje, kad pagal 
Statistikos Biuro duomenis, 1961 m. 
Pietų Australijoje tegyveno 1,431 
lietuvis - tai neblogas skaičius! Būtų 
priderėję pavardėmis paminėti lietu
vius profesorius, pa v. Z. L. Budrikį^. 
Donielą, A. Kabailą.

Netikslu skirti visą poskyrį "Con
servationist" kad ir puikiai jo nusipel- 
nusiam O. Truchanui, bet gal dėl 
vietos stokos išleisti kitus Australijos, 
lietuvių atsiekimus ir nuopelnus. Apie 
0. Truchaną juk jau yra išleista 
puikiai iliuostruota knyga angliškai, 
tad jo nuopelnus paminėti būtų užtekę 
kelių paragrafų, o ne viso skyriaus.

Gaila, kad skyriuje "Achieve
ments" neliko vietos mūsų sporti
ninkų atsiekimams, ypatingai krepši- 
nyje. A. Ignatavičius ir S. Dargina- 
vičius dar 1956 m. žaidė pasaulinėje 
olimpiadoje Melbourne už Australiją, 
E. Palubinskas atsiekė puikių rezul
tatų Muenchen'o ir Montreal'io olim
piadose; Aldona Snarskytė (stalo 
tenisas) 6 metus iškovojo Pietų 
Australijos čempionės titulą. Turime 
ir vienintelį pasaulyje lietuvį šach
matų didmeisterį R. Arlauską. Svarbu 
nurodyti, kadlietuviaigerai reprezen- 
tuojasi ir australų tarpe.
Taip pat pasigendu užuominos apie 
mūsų gerai žinomus, O.B.E. apdova
notus mons. P. Butkų ir O.Baužienę. 

Juk anglosaksų kraštuose šie atžymė- 
jimai daug reiškia, ir pritiktų juos 
paminėti.

5-tasis skyrius "The Trauma of 
1974 - and After" įdomūs mūsų

R E IM K I ME

AUSTRALUOS LIETUVIŲ

FONDĄ.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

OIKIUIPUCTOJIIE
IL II IE ir ILIV O JI IE
"BALTARAGIO MALŪNAS"
Žemaitės kolchozas Kapsuko (Ma

rijampolės) rajone, Kūlokų kaime 
gimusį ir augusį rašytoją Kazį Boru
tą įamžino prie Dovinės upelio 
išaugusiu "Baltaragio malūnu". Toje 
vietoje kadaise buvo tik apgriuvusios 
seno malūno liekanos. Visuotiniame 
susirinkime buvo nutarta atstatyti tą 
senąjį malūną Ir jame įrengti Žemai
tės kolchozo poilsio centrą, pavadintą 
"Baltaragio malūnu". Mat Kazys 
Boruta, net ir gyvendamas miestuose, 
atvažiuodavo į gimtąjį kaimą pas brolį 
Petrą, vaikštinėdavo Dovinės ir Še
šupės pakrantėmis. Malūno atstatymo 
ir . aplinkos sutvarkymo projektą 
paruošė architektas Jonas Putna. 
Statybos darbus atliko visi bendromis 
jėgomis, pagerbdami Kazio Borutos 
atminimą, tik apdailai buvo pakviesti 
"Dailės" įmonės specialistai iš Kauno. 
Trijų aukštų "Baltaragio malūnas", 
tapęs poUsio centru, turi erdvias 
sales, jaukius poilsio kambarius, 
baseiną ir pirtį. Dovinės upelio šlaite 
įrengtus laiptus, vedančius į "Balta
ragio malūną", puošia kauniečių 
skulptorių Sigito Straigio ir Petro 
Amankevičiaus iš ąžuolo išskobtos 
Girdvainio, arkliavagio Kaupio, sen
mergės Uršulės, žaviosios Jurgos, 
klastingojo kipšo Pinčiuko skulptūros. 
Trūksta tik paties malūnininko Balta
ragio, kurio skulptūra bus pastatyta 
garbingiausioje vietoje. Jį dabar 
pakeičia laikiniu malūno šeimininku 
tapęs pensininkas Alfonsas Juš- 
kauskas, svečius linksminantis armo
nika ir akordeonu. Žemaitės kolchozo 
nariai "Baltaragio malūne" kelia 
vestuves, švenčia gimtadienius ir 
vardines ar.šiaip susirenka laisves
nėmis dienomis.

KAI SUDŪŽTA AKINIAI

Zigmas Liubikis, gyvenantis Kap
suku pavadintoje Marijampolėje, dar
bovietėje netyčia sudaužė akinius: 
vienas stiklas visai subiro, o iš antrojo 
ištrūko atplaiša. Be akinių negalė
damas dirbti, nedelsdamas kreipėsi į 
optikos parduotuvę. "Tiesos" birželio 
10 d. laidoje jis skundžiasi redakcijai: 
"Deja, ten pasakė, jog reikia turėti 
gydytojo receptą, kuris galioja metus, 
arba sudužusių akinių stiklus. Išėjau 
ir galvoju, ką daryti? Mano receptas 
jau negalioja, pas gydytoją greičiau 
kaip per savaitę nepateksiu, belieka 
važiuoti ir ieškoti akinių stiklo šukių. 
Laimei, pusę duženų radau, nors ir 
sugaišau gerą pusdienį. Nunešęs į 
optikos parduotuvę, paprašiau, kad 
priimtų skubų užsakymą, nes be 
akinių negaliu dirbti. Man atsakė, kad 
skubių užsakymų nebūna ir teks 
laukti. Ir štai gaunu kvitą nr. 789414, 
kuriame aiškiai parašyta, kad akinius 
gausiu tik po dešimties dienų. Tokia 
yra nustatyta tvarka. Tačiau tas, kas 
ją nustatė, matyt, akinių nenešioja. 
Pasidalijau savo nesėkme, kad kitus 
(spėčiau: jei sudužo akiniai, kruopš
čiai surinkite stiklelius, jie reikalingi- 
perkant naujus". ^.Ž. V.Kst.

Mūsų Pastogės" 
Spaudos balius 
rugsėjo 26 d.

A. A.
Jonui Laurinaičiui

pagerbti, vietoj gėlių Lietuviškosios 
Skautybės Fondui aukojo:

Bronius ir Lidija Žaliai $ 
Balys ir Valentina Barkai

TRUMPAI 
IS VISUR

Norvegijos užsienio reikalų minis- 
teris Thorvald Stoltenberg paskelbė, 
kad ištremiamas Sovietų ambasados 
Oslo antrasis sekretorius bei du 
Sovietų prekybinės atstovybės nariai, 
bandę išgauti povandeninių laivų 
technologijos paslaptis. Ištremiamieji 
esą KGB valdininkai, prisidengę 
diplomatiniais postais.

Sovietai reagavo, tuoj paskelbdami 
pore norvegų diplomatų "nepriim
tinais". Nežiūrint į šį santykių 
įsitempimą, Norvegija sutiko su So
vietų Sąjungos pasiūlymu leisti sovie
tų min. pirm. Nikolai Ryžkov atsilan
kyti Oslo mieste sekančių metų sausio 
mėnesį.

Rugpjūčio 2 dieną SSSR pravedė du 
branduolinių ginklų bandymus. Spro
gimai įvykdyti po žeme, vienas 
Kazakstane netoli Semiplatinsko, 
antrasis Arktikoje, Novaja Zemlia 
salyno srityje.

Ginkluoti užpuolikai nužudė Fili
pinų savivaldybių minister! Jaime 
Ferrer, kartu su jo šoferiu. Jie buvo 
užpulti, grįždami namo iš pamaldų 
Maniloje.

Komunistų pogrindis buvo įtraukęs 
Ferrer į likviduotinų asmenų sąrašą.

Indijos min. pirm. Radživ Gandhi 
atsiekė kompromisinio susitarimo tarp 
Šri Lanka vyriausybės ir tamilų 
sukilėlių. Sukilėlių vadovybė sutiko 
įsakyti savo šalininkams padėti gink
lus, už tai gaudami vadovaujančių 
postų šiaurinės ir rytinės Šri Lankos 
sričių administracijoje.

D. Britanija, Vakarų Vokietija, 
Prancūzija ir Olandija neigiamai 
atsakė į JAV prašymą padėti išlaikyti 
normalų naftos pristatymą iš Kuwai- 
to, siunčiant savo minogaudžius laivus 
į Persų įlanką. Nei viena iš šių 
valstybių nenori rizikuoti savo laivais.

Kanados miesto Edmonton prie
miesčius nusiaubė keletas suktukų 
(tornado) ciklono metu. Neskaitant 
didžiulių medžiaginių nuostolių, žuvo 
27 žmonės, gi 350 sužeisti.

Irano lyderis Ajatola Khomeini 
paragino 155000 iraniečių, nuvykusių 
į Mecca musulmonų šventėms suruošti 
masines demonstracijas prieš ameri
kiečių laivyno įsimaišymą Persų 
įlankoje. Saudi Arabija pareiškimu, 
per šių iraniečių sukeltą sąmyšį minia 
sumindžiojo negyvai 275 iraniečius, 85 
Saudi arabų ir 42 kitų kraštų 
maldininkų. Iranas skelbia, kad Saudi 
Arabija bandė sustabdyti demonstra
ciją, šaudant į minią. Teherane 
sukurstytos iraniečių minios užpuolė 
ir išplėšė Saudi Arabijos, Kuwaito ir 
Prancūzijos atstovybes.

Australų Qantas oro bendrovės 
lėktuvas, su 328 keleiviais skrisdamas 
iš Tokijo į Sydnejų pateko į oro duobę. 
Neprisirišę keleiviai atsimušė į lėktu
vo lubas. Sužeisti 26 japonai turistai.

Sovietų prezidentas Andrey Gro
myko atmetė totorių atstovų prašymą 
grąžinti jiems atimtą gimtinę Krime.

Policija pradėjo suiminėti į Maskvą 
suvažiavusius totorius ir grąžinti juos 
į jų nuolatines gyvenamąsias vietas.

!

Vienos konferencija Helsinkio nu
tarimams peržiūrėti išsiskirstė vasa
ros atostogoms. JAV ambasadorius 
Warren Zimmerman įspėjo Sovietų Š-

»

gą, kad konferencija bus be vaisių, jei 
20> Sovietai pagrindinai nepagerins savo
$ 30. žmogaus teisių traktavimo.
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Mirė Karolina Kaciūnienė.
Liepos 28 d. Brisbanėje mirė mums 

visiems gerai pažįstama Karolina 
Kaciūnienė - Vaineikytė. Po šv. Mišių 
St. Marys bažnyčioje, jos karstas buvo 
palydėtas į Nudgee kapines, kur jau 
turėjo pasistačiusi sau paminklų. 
Susirinkus daug lietuvių draugų ir 
pažįstamų, atsisveikinimo žodį tarė 
valdybos pirmininkas B. Butkus ir V. 
Bagdonas. Po laidotuvių visi buvo 
užkviesti pietums į lietuvių namus.

Karolina Kaciūnienė - Vaineikytė 
buvo gimusi 1909 metais kovo 14 d. 
Joniškio valsčiaus, Skribakių kaime, 
pasiturinčio ūkininko didelėje šeimoje. 
Augo septynios dukterys ir du sūnūs. 
Lietuvoje Karolina priklausė Joniškio 
šaulių moterų būriui. Paliko Lietuvą 
viena, užtai čia giminių neturėjo. 
1950 metais Brisbanėje ištekėjo už 
Vlado Kaciūno. Buvo darbšti šeimi
ninkė, labai vaišinga. Ji mokėjo priimti

A. A. K A R. O EI ĮSI AI K A CI U NI E N EI 
mirus, liūdesyje likusį vyrą Vladą giliai užjaučiame ir kartu liūdime 

Vanda ir Jonas Zablockiai, Hurstvllle, NSW.

į jos namus neišėjo nepavaišintas. 
Mėgo lankytis į lietuviškus paren
gimus. Kai po ligos buvo amputuota
koja, vistiek su šypsena ir lazdele 
pasirodydavo mūsų tarpe. Buvo susi
pratusi lietuvė, daug aukodavo lietu
viškiems reikalams. Savo testamente 
paskyrė po $100 abiem laikraščiams. 
Buvo Australijos lietuvių metraščio 
rėmėja paaukojusi $100.
Iškentėjus! daug ligos kančių - ilsėkis 
ramybėje Karolina.

R. Platkauskienė.

BRISBANAS
Kapeliono P. Bačlnsko sveikatai 

susilpnėjus, lietuviškos pamaldos lai
komos tik pirmą mėnesio sekmadienį. 
Po pamaldų ruošiami pietūs lietuvių 
namuose, kur susirenka geras būrys 
tautiečių.

Tautinių šokių grupė padidėjo iki 
dvylikos mergaičių - vadovauja Kat
rina Milvydienė. Jau pasirodė keliuose 
australų parengimuose, ruošiasi Wa- 
rana festivaliui.

Choras repetuoja šeštadieniais, 
ruošiasi tautos šventės minėjimui. 
Apylinkės vadyba nutarė sujungti 
tautos šventės minėjimą su 600 metų 
krikščionybės jubiliejum. Daug darbo 
ir planavimo bus reikalinga įdėti, kad 
kuo iškilmingiau atšvęstumėm šią 
šventę.

Krepšinio komanda "Baltija" treni
ruojasi kas savaitę ir ruošiasi dides
niems turnyrams. Šie metai jiems 
sėkmingi - nėra dar pralaimėję nė 
vienų rungtynių.

Rugpjūčio 1 dieną, šeštadienį 
jaunimas suruošė pasiliksminimą lie
tuvių namuose. Prie smarkios muzi
kos, virš 50 jaunuolių pasišoko, 
pabendravo savų tarpe. Viską suorga
nizavo jaunimo valdybos pirm. V. 
Stankūnas ir Katrina Milvydienė.

Mūsų ligonys:
Janina Perminienė paguldyta į "Cano
ssa" nursing Home, B. Pareigis 
apsigyvenęs "Cintra" nursing Home, 
P. Ramanauskas dažnai lanko ligoninę 
bet gydosi namuose.

Brisbanietė

Vietoj 
cjefiij 
Pagerbdama

A. A.
Karoliną Kačiūnienę

$20 aukoju "Mūsų Pastogei"

Salomėja Zablockienė, 
Sydney, NSW.

E K SK URSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS 
K R AŠT US

Marija Reinienė

Sekmadieni rytas daug šiltesnis. 
Telefono skambutis prikelia visus tuoj 
po 6 vai., nes neatvažiavome čia 
ilsėtis, Po ankstyvų pusryčių vėl visi 
važiuojame pro senąją Jeruzalę į 
Siono kalną. Pravažiuojame Kedro 
pašlaitę, o toliau matyti Alyvų kalnas, 
kurį vakar lankėme. Čia yra pėdsakai 
surasti seniausios gyvenvietės Jeru
zalėje, maždaug 3000 metų prieš 
Kristaus gimimą. Iš tolo matyti 
seniausios žydų kapinės, kurios buvo 
išniekintos jordaniečių (dabar atgau
tos po 6 dienų karo). Dar žemiau 
gidas rodo didžiulį mauzoliejų - 
pranašo Zacharijo kapą, nors pa
tikimų žinių nėra. Dar toliau pava
žiavus, buvęs nedidelis miestelis 
vadinamas Karaliaus Dovydo miestu. 
Pagal legendą čia buvo palaidotas 
karalius Dovydas, kuris prieš 3000 
metų įsteigė žydų valstybę. Ši vieta 
žydams yra šventa ir laikoma didelėje 
pagarboje. Visi vyrai lankytojai turi 
užsidėti kepures. Kiek stabtelėjom 
prie Dovydo kapo. Mauzoliejus tikrai 
yra didelis, o ant jo viršaus uždėta 
žydų Thora. Aplinkui keli pastatai 
priklauso žydų teologijos - rabinų 
mokyklai, kur suvažiuoja studentai iš 
(vairių kraštų. Pati vieta vadinama 
Cenacle - priklauso visoms trims 
pagrindinėms tikyboms: žydams - 
Dovydo kapas; krikščionims - antras 
aukštas, kur Kristus su apaštalais 
valgė paskutinę vakarienę, o pats 
pastatas iš lauko pusės - pastatytas 
arabų.

Lipame į kalniuką pro arabų 
kvartalą Siaurėja gatvelė, maži na
meliai. Kieme stovinėja arabės mote
rys. Bandom kalbinti angliškai. Kai 
kurios šypsosi, bet varžosi turistų. 
Prašome parodyti savo gyvenvietę o 
už dolerį įeiname į vidų. Mažas vienas 
kambarys, kuriame gyvena devynių 
asmenų šeima. Prie sienos tik viena 
lova, kurioje miega motina, o visi kiti 
šeimos nariai pasitiesia nakčiai ant 
grindų. Parodo savo virtuvės rakan
dus, vaizdas liūdnas. Mūsų vizitas 
padarė ją kiek turtingesne. Pasirodo, 
ka'd šioje apylinkėje daugumas arabų 
yra krikščionys.

Kitoje gatvelės pusėje nedidelė 
anga. Gidas nurodo visiems sekti jį. 
Nusileidžiame į gana gilų požemį. 
Šiame požemyje buvo palaidotas 
Lozorius, kurį Kristus prikėlė po trijų 
dienų. Čia gyveno Marija Magdalena, 
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jos sesuo Morta ir jų brolis Lozorius. 
Manoma, kad šioj vietovėj Kristus 
dažnai lankydavosi.

Šalia uolos yra moderni pranciš
konų bažnyčia, kur kun. J. Duoba 
mūsų grupei atnašavo šv. Mišias. 
Sutapimu to sekmadienio evangelija 
kaip tik buvo apie Lozoriaus prisikė
limą iš numirusių.

Nuo Jeruzalės jokios gyvenvietės 
nematyti. Dykuma ir žemės raukšlės - 
kalnai; Viskas pageltę, jokios augme
nijos. Tik arčiau Mirties jūros yra pora 
stebuklų - Kibbutz arba mūsiškai 
pavadinti būtų sovchozai. Tose vie
tose žydai augina įvairias daržoves, 
auga datulių palmės, gėlynai. Viską 
jie eksportuoja ir iš to pragyvena.

Iš lango abiejose kelio pusėse 
pamatom nemažą lietuviškų gandrų. 
Gidas pajuokavo: "Tai turistai, ku
riems nereikia leidimo čia apsistoti". 
Nors balandžio mėnesio galas, bet jie 
dar neišskridę į savo tėvynę, į šiaurės 
kraštus.

Toliau autobusas kelia pro uolėtą 
dykumą. Kelias naujas, ištiestas po 
1967 metų karo. Tose dykumose kur 
ne kur gyvena arabai ir beduinai. Jie 
klajokliai. Jiems svarbiausias gyve
nimo draugas yra jų kupranugaris. 
Kaip jie pragyvena, tai jų reikalas. 
Gal panašiai kaip Kristaus laikais 
Jonas Krikštytojas - uolose. Žydai ir 
arabai yra Abraomo vaikai, tik 
skirtingų motinų. Jie labai panašūs 
vieni į kitus ir kalba mažai skiriasi, 
bet yra didžiausi priešai. Gidas mums 
aiškino, kad žydai ir arabai Izraelyje 
yra lygiateisiai piliečiai. Tik bedu
inams nėra privaloma karo tarnyba, 
nebent jie savanoriškai stoja. Kiek
vienas žydų pilietis, tiek vyras, tiek 
mergaitė sulaukę 18 metų amžiaus 
yra šaukiami į kariuomenę.

Pravažiuojame kalnų vietovę, kur 
1947 metais beduinų buvo atrasta 
Mirties jūros Qumran raštai (scrolls), 
seniausi vertimai iš aramajų kalbos į 
senovės žydų ir graikų kalbas. Čia 
gyveno vienuoliai esenai, kurie pasky
rė savo gyvenimą maldai ir studijoms. 
Jie ten pragyveno ūkininkaudami ir 
studijuodami Šv. Raštą. Netoliese 
matyti didingas uolėtas Kristaus 
gundymų kalnas.

Po vidudienio pasiekėm gerą vieto
vę poilsiui ir užkandžiams. Netrūko 
narsuolių, kurie užsikėlė i tvirtovę 
Masadą.

Šioje vietoje 73 metai po Kristaus 
romėnai buvo apsupę šią tvirtovę ir 

išlaikė trejus metus. Žydai, negalė
dami gauti nei vandens, nei maisto 
užuot pasidavę romėnams, jie visi 
nusižudė.

Po geros poilsio valandos autobusas 
skubėjo į Mirties jūrą. Mirties jūra yra 
žymiausia vieta žemės paviršiuje. 
1500 pėdų žemiau jūros - tai pasaulio 
dugnas. Joks gyvis negali gyventi toje 
jūroje, nes vandenyje yra 33 proc. 
mineralų (druskos ir kt.). Tai keiste
nybė, nes toje jūroje žmogus negali 
paskęsti, tik plūduriuoti jos paviršiuje. 
Kiekvienas lankytojas nori tai išmė
ginti. Atsirado ir iš musu keliautojų, 
kurie pabandė plūduriuoti .

MODERNIOJI JERUZALĖ IR 
RAUDŲ SIENA

Balandžio 25 d., pirmadienis

Mūsų gidas Jokūbas ne tik puikus 
vadovas, bet ir geras kalbėtojas, 
humoristas ir visų pirma tikras savo 
tėvynės patriotas. Vieną dieną jis 
paskyrė žydiškai Jeruzalei, nors kai 
kas ir nebuvo įrašyta į mūsų 
dienotvarkės planą. Tačiau mes visi 
sutikom su jo planu.

Žydai labai jautriai išgyveno nacių 
"holocaust". Toms aukoms pagerbti 
yra pastatytas Specialus muziejus, 
kuris apsuptas sodu. Medžius sodina 

'tie kraštai, kurie prisidėjo prie žydų 
gelbėjimo nuo nacių žudynių. Prie 
kiekvieno medelio yra valstybių 
pavadinimai, kurių tarpe yra lietuvio 
ir Lietuvos vardas. Tai salezietis kun. 
B. Paukštys, kuris išgelbėjo nemažai 
žydų nuo mirties. Dabar žydai 
visokiais būdais ir visokiom progom 
neleidžia pasauliui pamiršti jiems 
padarytų nacių skriaudų. Ar mes 
galėsime kada nors kokiu būdu 
parodyti pasauliui lietuvių komunizmo 
aukas?

Pravažiuojame platesnėmis gat
vėmis pro moderniąją Jeruzalę, pro 
moderniškus parlamento rūmus. Ki
toje gatvės pusėje nuo parlamento 
rūmų būrelis demonstrantų. Vėl gidas 
mums pakartoja jau kelis sykius 
minėtą faktų, kad Izraelis tvarkosi 
demokratiškai. Kiekvienas gali kri
tikuoti ir pasisakyti prieš valdžią, 
prieš santvarką. Tuo kartu tie matyti 
demonstrantai protestavo prieš užim
tų žemių grąžinimą. Toje pat aikštėje 
prieš parlamento rūmus, apsuptus 
rožių alėjomis, gražus paminklas - 
miranda - žydų septynių žvakių 

žvakidė. Tai Didžiosios Britanijos 
dovana - nuo seniausios valstybės 
jauniausiai.

Vėl autobusas veža mus prie 
muziejaus, kur yra sudėti naujausi ir 
seniausi archeologiniai radiniai - 
šventojo Rašto pergamentai. Jie buvo 
atrasti netoli Mirties jūros. Muziejuje 
lankytojų ne daug, gal dėl to, kad 
darbo diena. Perbėgame ir mes, 
turistai. Ilgiau pasivaikštom po gra
žųjį rožių sodą, kuriame išstatyta 
nemaža skulptūrų. Tai vieno turtingo 
amerikiečio žydo dovana Jeruzalei,

Kai Jeruzalė po 1967 metų karo 
buvo sujungta, tuomet žydai perkėlė 
sostinę iš Tel Avivo į Jeruzalę. Tačiau 
kitos valstybės nenori pripažinti ir 
savo ambasadas paliko Tel Avive, jų 
tarpe ir amerikiečiai. Dabar Jeruza
lėje yra saugu, nors ginkluotų karių 
matyti svarbesnėse vietose . Rytų 
Jeruzalės daly, buvusioj Jordano 
valdomoj, daugiausiai gyvena arabai, 
nors į buvusius tėvų namus sugrįžo 
vaikai - žydai. Tai miestas aplaistytas 
krauju, ilgesiu ir džiaugsmu.

Vakarais Jeruzalėje nėra kas veikti, 
nėra klubų ir pramogų. Vietos 
gyventojai moka didelius mokesčius 
(didžiausius už kitas valstybes), 
nebeina j restoranus, o vakarus 
praleidžia šeimoje, dažniausiai prie 
televizijos. Miesto gatvėse nematyti 
didelių puošnių vitrinų. Žmonės 
rengiasi įvairiai, nesimatė, kas akį 
patrauktų.

Nors nuolatinių pramogų vakarais 
nėra, bet turistus nori kaip nors 
užimti. Vieną vakarą po vakarienės 
autobusu nuvykome į autentišką žydų 
šokių ir dainų vakarą. Protarpiais 
ateidavo geras humoristas kalbėtojas. 
Jis mokėjo interpretuoti žydų tarmes 
iš įvairių kraštų. Mūsų grupė paprašė 
jį pakalbėti lietuvišku akcentu, kas 
jam buvo didelė staigmena. Jis mokėjo 
vieną žodį lietuviškai "šaukštas". 
Užkalbinom jį po programos ir 
pasirodo, kad jo tėvas buvo atvykęs iš 
Vilniaus, o motina iš Lenkijos. Jis 
sakėsi kad turįs giminių Lietuvoje, 
Linkuvoje. Apie kitus žydus iš 
Lietuvos jis nieko nežinąs. Tą vakarą 
ir mūsų grupės narys Stasys gavo 
progą parodyti savo artistinius gabu
mus scenoje, o mes jį palydėjom 
gausiais plojimais.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 32
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KOVO KLUBE VI PLJK - SYNNEJAUS 
SKYRIAUS SKELBTO AUKU 
VAJAUS REZULTATAI.

B. ir V. Barkai $200
M. Vaškevičienė $ 70
J. Bliokas ir G. Kovalskienė $ 30 
V.J. Patašius $120
A. Adomėnas $100
J.P. Kedys $ 10
A. Zienius $ 10
B. ir T. Vingiliai $ 20
S. ir E. Baltrūnai $ 10
M. Šidlauskienė $ 10
L. Pukys $ 20
S. ir A. Montvidai $ 10
A. Lingė $ 20
I. Vait $ 10
Dr. V. Doniela $100

AUTOS FONDUI

SYDNEJUJE

V. Varnas... $ 5
G. ir L. Petrauskas $100
A. Vagusevičius $100
J. Baikovas $ 10
P. ir M. Mikalauskai $200
B. Wunderlich $ 20
E. Baueris $ 10
S. Venskus $100
V. ir E. Ladygos $ 50
J. Grybas $ 20
H. Meiliūnas $ 50
V. Simanavičienė $ 20
J. Šidlauskienė $ 10
V. Jaras $ 10
V. Kazlauskas $ 20
B. ir J. Jablonskiai $ 20
M. Milla $ 20
D. Meškėnas $ 10
J. Penkaitienė $ 20
A. Ladyga loter. bilietas ir $ 50

Iš viso: $1595.
Sydnejaus VI PLJK komitetas 

dėkoja visiems aukotojams už 
dosnumą.
Sydnejaus Jaun. Sąjungos 

sekretorė Marina Coxaitė.

Vietoj gėlių: Pagerbdamas A.A., 
Joną Laurinaitį aukojo $ 20 Alfonsas 
Venclova.

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" valdyba. IS kairės: M. Atkinson, L. Belkienė. 
Stovi: R. Eismontas, V. Burokas, E. Lašaitis - pirm, ir D. Atkinson.

KREPŠINIS
Sydnejaus sporto klubo Kovas 

valdyba įregistravo vyrų krepšininkų 
komandą į valstijos pirmą diviziją. 
Varžybos prasidės rugpjūčio 3 dieną, 
Alexandria stadione, Maddox gatvėje.

Komanda žaidžia kiekvieno pirma
dienio vakarą. Pradžia 8 vai. v. Kovą 
reprezentuoja:
R. Šliteris, G. Atkison, A. Svaldenis, 
M. Wallis, M. Šepokas ir E. Kasperai- 
tis.

Antroji Kovo komanda kurią sudaro 
jauniai krepšininkai žaidžia trečioje 
divizijoje, Bankstowno stadione, 
antradienio vakarais.

Jaunių vienetas: S. Ankus, D. Siutz, 
D. Stasiūnaitis, R. Gaidžionis, P. 
Burokas, P. Šumskas, E. Vaičiurgis, P. 
Vaičiurgis ir A. Lašaitis.

Vyrų krepšininkų veteranų koman
da savo grupėje dalyvauja turnyruose 
Bankstowno rajone.

Neatsilieka ir Kovo krepšininkės 
vadovaujamos ir treniruojamos Snai
gės Gustafson reprezentuoja Kovą 
žaisdamos turnyre.

TINKLINIS

Vyrai tinklininkai yra prisiregis
travę į pavasario turnyrą ir greitu 
laiku pradės žaisti. Komandai vado
vauja Jr ją treniruoja A. Zduoba.

GOLFAS
Kovo golfininkai vadovaujami J. 

Belkaus jau yra pasiruošę išvykai į 
J.A.V-bes išbandymui savo pajėgų 
prieš ten gyvenančius lietuvius. Suda
rytas sekantis kelionės ir žaidynių 
maršrutas: Honolulu, Los Angeles, 
Cleveland, Chicago, Las Vegas ir San 
Francisco.

Kovą reprezentuos: J. Belkus, D. 
Atkinson, V. Burokas, Dr. L. Petraus
kas, Dr. K. Bagdonavičius, R. 
Jurkūnas, J. Liutikas ir J. Pocock. 
Kartu su golfininkais vyksta šeši šios 
sporto šakos mėgėjai.

Išvežimų minėjimo proga Sydnejaus 
ir apylinkių tautiečiai aukojo Lie
tuvos laisvės reikalams:
Po $ 50 - J. ir V. Venclovai ir Alfonsas 
Venclova. $ 25 - J. ir E. Černiauskai. 
Po $ 20 - T. ir B. Vingiliai, V. 
Patašius, B. ir V. Barkai, A. Jokantas, 
B. Dambrauskas, V. ir E. Ladygai, Dr.
I. Venclovas, E. Stankienė, A. 
Giliauskas ir R. Dičiūnas. $ 15 - K. 
Astrauskas. Po $ 10 - E. Belkienė, J. 
Zinkus, J. Vaičlurgienė, E. Jonaitienė, 
V. Šidlavičius, St. Skorulis, Z. 
Storpirštis, A. Giniūnas, K. Butkus, D. 
Bartkevičienė, V. Juzėnienė J. Sa
kalauskas, S. ir A. Montvidai, V. 
Rušienė, V. Petniūnienė, V. ir P. 
Žitkauskai, 0. ir V. Jonušiai, L. 
Simanauskas, A. Žilys, A. P. Pečiulis, 
P. Armonas, N. Celkienė, A. Skirka, P. 
Burokas, J. Rakauskas, A. Lingė, J. 
Paltanavičius, J. Makūnas, E. Dryža, 
V. Kondrackas, J. Bužinskas, P. 
Nagys, D. Bižienė, P. Antanaitis, V. 
Vilkaitis, A. ir I. Milašai, A. Leveris ir 
V. Augustinavičius. $ 6 - J. Rama
nauskas. Po $ 5 - J. Šuopys, P.

A Sakalauskas, A. Dičiūnas, O. Kava
liauskienė, J. Šatkauskienė, A. Kutka,
J. Barila, V. Šliogeris, A. Juodgalvis, 
L. Cox, A. Žilys, P. Armonas, V. 
Doniela, A. Savickienė, V. Račkaus
kas, P. Andriukaitis, O. Lašaitienė, V. 
Jasiūnienė, J. Grybas, A. ir I. 
Dudaičiai, M. Migevlčienė, M. Labu- 
tienė, A. Kramllius, J. Gatavlčius, O. 
Palaitienė, J. Koliavas, J. Jablonskis, 
J. Sirutis, J. Skuodas, O. Karkaus- 
kienė, A. Lokys. Viso: $915.00.

VIETOJ GĖLIŲ:
5 metų mirties metinėse savanorio- 
kūrėjo Vinco Juzėno, jo atminimui 
aukojo $200 - našlė Veronika, dukra 
Danutė ir žentas Edvardas Bartke- 

vičiai.
Mirus Vytautui Simniškiui, vietoj 

gėlių, jo atminimui aukojo $ 30 - V. 
Juzėnienė ir D. ir E. Bartkevičiai.

Išskrenda iš Sydnejaus aerodromo 
rugpjūčio 22 dieną, šeštadienį, Conti
nental lėktuvu 4 vai. 30 m. p.p.

Tai pirmoji Australijos lietuvių 
golfininkų išvyka į Ameriką. 
Pagarba Sydnejaus lietuvių sporto 
klubo valdybai, ypač energingam 
dabartiniam jos pirmininkui Edvardui 
Lašaičiui. Tai didelių gabumų, pilnas 
energijos visuomet besišypsantis mūsų 
kolonijos veiklos darbuotojas. Jo 
vadovaujama "Linksmųjų brolių" 
grupė, pobūvių, balių metu pra
linksmina dalyvius iki ašarų apdai
nuodami mūsų pasekmes ir paklaidas. 
Kartu priklauso nuopelnas energin
gam golfo sekcijos vadovui Jeronimui 
Belkui.

Pirmiesiems golfininkams pasiryžu- 
siems vykti į tolimą kelionę kurią visi 
savomis lėšomis apsimokėjo., linkime 
gero vėjo ir daug laimėjimų prieš 
užjūrio lietuvius.
A T V Y K S T

Rugpjūčio mėnesio pradžioje at
vyksta į Australiją Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinė, kurios sudėtyje 
matysime tris Kauno Žalgirio geriau
sius žaidėjus: Valdemarą Chomičių, 
Rimą Kurtinaitį ir Stasį Marčiulionį. 
Apgailėtina, kad neatvyksta Žalgirio 
pagrindinė komandos ašis - Arvydas 
Sabonis, kuris, šiuo metu, yra skai
tomas vienas iš geriausių vidurio 
puolėjų pasaulyje. Trūkus kojos saus
gyslei, Arvydas dabar gydosi Kaune.

Sov. Sąjungos rinktinė Australijoje 
žais šešias rungtynes prieš Australijos 
krepšinio rinktinę sekančia tvarka: 
Rugpjūčio mėn. 16-tą dieną - Perthe, 
18 - Adelaidėje, 19 - Canberroje, 21 - 
Brisbaneje, 22 - Sydnejuje ir 23-čią 
dieną - Melbourne.

Melbourne rungtynės vyks Enter
tainment Centre (buv. olimpiados 
plaukimo stadione prie Yarros upės). 
Rungtynių pradžia - 1.30val. p.p.

L. B.

A.A. KAROLINAI KACIŪNIENEI

mirus, jos vyrą Vladą Račiūną liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Jonas ir Joana Markūnai ir šeima,
Dr. Juozas ir Robin Žiukeliai ir šeima,
Drs. John ir Mida Mc.Grath ir šeima, iš Londono,
Elena Vilkinienė ir sūnus Lucius, 
Brisbane Qld.
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AD ELAID ĖJĘ
Savo žmonos Aldonos Žakienės 

atminimui, vyras Edvardas paskyrė $ 
50 auką.
Išvežimų minėjimo proga aukojo: Po $ 
20 - J. Abukevičius, V. Kiverienė. K. 
Raznauskas, J. ir J. Vosyliai. Po $ 10 - 
V. Stalba, L. Radzevičienė, M. 
Gavėnienė, E. B. Dukas, J. Langevi- 
čius, B. ir A. Budriai, S. ir P. 
Pusdešriai, M. Intienė, T. ir V. 
Vasiliauskai, K. Karpienė ir A. ir P. 
Dancevičiai. Po $ 5 - A. Šerelis, A. 
Lendraitis, J. Siurblys, O. Riškienė, A. 
Plokštienė, J. Lapšys, V. Janulis, 
Juciai, J. Poškus, S. Libikienė, E. ir V. 
Petrėnal, V. Gudišklenė, B. Masionis, 
L. Plmpė, ir J. Stankevičius. Po $ 2 - 
V. Germanas, ir O. Gudaitienė.
Už gausias aukas ir mirusių atminimui 
nevystančias gėles Tautos Fondo 
Atstovybės vardu nuoširdus ačiū.

Antanas Kramilius 
Tautos Fondo iždininkas

:es ms t«s nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes &

A. A.
■Jonui Normantui

mirus, jo pagerbimui vietoj gėlių 
aukojo Geelongo Bendruomenės na
mams šie asmenys:
K. Lynikas - $10, S. Lipčius - $10. 
Geelongiškiai: M. Davalga - $20, A. 
Jakubauskas - $20, R. Skėrienė - $ 5, 
V. Aukštėjus - $ 5, O. Schrederis - 
$10, M. Kymantas - $ 5, ir B. 
Starinskienė - $ 5.

A.A. PRANUI LAŠAIČIUI

Anglijoje mirus, jo brolį Edvardą Lašaitį - sporto klubo "Kovo" 
valdybos pirmininką ir artimuosius giliai užjaučiame.

Sydnejaus L.S.K. "Kovo" valdyba ir sportininkai.

7



Informacija
Aukos SYDNEJUJE

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

Vincas Stagis Vic. $100
P. Dranginis Vic. $ 25
V. Čerakavičius Vic. $ 5
J. Gailius Vic. $ 10.50
St. Stropus Vic. $ 20
M. Krupavičienė NSW. $ 5
S. Zablockienė NSW. $ 20
L. Šilas NSW. $ 5

PER T H E
Pertho "Ramovė " suruošė Dariaus

ir Girėno minėjimą birželio 12 d. Po 
pamaldų bažnyčioje, Lietuvių na
muose minėjimą pravedė B. Steckis, 
"Ramovės skyriaus pirmininkas. 
Trumpą skridimo istoriją angliškai 
apibūdino P. Čekanauskas.

Lakūnų testamentą lietuviškai per
skaitė E. Stankevičius ir pakvietė 
Tautos Didvyrius pagerbti tylos 
minute. Po to kalbėjo svečias E. 
Hardy; bendruomenės vardu kalbėjo 
pirmininkė E. Petrukėnienė.

Buvo pravesta loterija, kuriai 
tautiečiai suaukojo daug fantų.

Minėjimo organizatorius B. Steckis 
padėkojo visiems, paminėdamas ir 
darbščias šeimininkes.

Perthe staiga mirė a.a. Gintas 
Gelažius. Palaidotas Karrakatta kapi
nėse.

ŽOLINIŲ ŠVENTĖ.

Kaip kasmet yra švenčiama Marijos 
dangun paėmimo šventė - rugpjūčio 
15 d., šiais metais ji išpuola šeštadienį.

Lietuviškos pamaldos bus Engadi- 
nėje, Lietuvių sodybos salėje, 12 vai. 
Kviečiami ir kitų apylinkių tautiečiai, 
ypač artimesnieji, bei draugai sody- 
biečių.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS.

Su J. E. vysk. P. Baltakiu pavyko 
susitarti, kad atvykęs į Sydnejų prieš 
Jaunimo Kongresą - gruodžio 19 d., 
šeštadienį (3-6 vai. p.p.) galės 
suteikti sutvirtinimo sakramentą lie
tuviams jaunuoliams ar vaikučiams St. 
Joachimu bažnyčioje Lidcombe.

Tad maloniai prašau tėvelius, kuo 
skubiau užregistruoti kandidatus pas 
mane ar kun. P. Martūzą, ypač 
paskubėkite toliau gyvenantieji!

Registracija baigsis lapkričio 1 d. ir 
tuojau prasidės paruošimas konfirma
cijai: pamokomis ir knygutėmis ar 
kitaip susitarus su tėvais.
Tai džiaugsminga žinia tik darykime 
nuoširdžias pastangas ta proga pasi
naudoti. Gali būti konfirmuoti ir 
vaikučiai nuo 7 metų amžiaus.

Platesnė informacija bus suteikiama 
bažnyčioje ir spaudoje.
Skambinti: 560-8989, arba 527- 3889 
arba laišku įrašant visas žinias.

Prel P. Butkus

........

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

SMORGASBOARD

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

Kaina tik $ 4.00.

v****************************************************************************
Rugpjūčio 23 d., sekmadienį 2.30 vai. popiet

Turgus! Turgus!
Puiki nuotaika, geri laimikiai.

Ateikit ir paremkit savo klubą.

KLUBUI REIKALINGI KANDIDATAI

Liepos 4 d. susižiedavo P. ir E. Plučų 
dukra Angelė su Paul Hughes. Angelė 
aktyviai reiškėsi lietuviškoj veikloj: 
Šoko tautinius šokius, priklausė lietu
vių radijo valandėlės grupei, skaity
davo bažnyčioje šv. Raštą. Angelė 
mokytojauja Collie mieste.

Tautos Fondui aukojo po $25 - J. Ir 
E. Petrukėnai ir V. ir L. Skroliai.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 16 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p. šaukiams ALB Sydnejaus 
Apylinkės visuotinas susirinkimas 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

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

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 sutikimas 
yra atspausdintas pareiškimo formoje ir turi būti kandidato pasirašytas.

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

J. Gervinąs - sekretorius

SYDNEY LITHUANIAN ČLUB LTD.
NOTICE: NEW DIRECTORS REQUIRED

GEELONGE
Susirinkimui numatyta sekanti 

DIENOTVAKRKĖ

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.

Geelongo apylinkėje gyvenantieji 
lietuviai parėmė kongreso ruošą 
paaukodami:
$105 - J. Sedliorius, $ 40 - S. 
Karpalavičienė, $ 30 - A. Jančiaus
kienė, po $ 20 - V. Aukštiejus ir B. 
.Starinskienė, po $ 10 - J. Gailius, p. 
Lipšienė, V. Mačiulis ir K. Starinskas, 
po $ 9 - V. Čerakavičius, po $ 5 - p. 
Andrlukonienė, F. Andriukonis, p.p. 
Jankienė, Miežienė, Skėrienė, Skrups- 
kienė, Vaicekauskienė, A. Obeliūnas, 
Petras, O. Schrederis, S. Valaitis ir 
N.N., $ 2 - p. Volodkienė.

V. Grigonis iš Moe, Vic. kongresui 
paaukojo $200, J. Balbata, Melb. - 
$100.
Sveikiname naujus kongreso Garbės 
rėmėjus ir nuoširdžiai visiems dėko
jame už paramą.

VI PLJK Org. komitetas.

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.
ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Staiga sunkiai susirgo sporto veik
los nuolatinis rėmėjas Valentinas 
Gulbinas.

J. Cervin - Secretary

MELBOURNE
VISI x KAUKIŲ BALIU I

Paskutinis prieškongresinis balius 
Melbourno Lietuvių namuose įvyks 
rugpjūčio 22 ir prasidės 7 vai. Jį ruošia 
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
organizacinio komiteto parengimų 
komisija, vadovaujama Petro Kružo. 
Petras žada visą eilę Melbourne dar 
nematytų ir negirdėtų naujovių.

Svečius prie durų pasitiks - 
muzikantai, kurie palydės juos per 
gėlėmis išpuoštą prieangi ir galo 
neturintį koridorių iki Jubiliejinės 
salės, kur su šampanu lauks žaviosios 
Melbourno merginos.

Švedišką stalą paruoš Katalikių 
moterų draugija, vadovaujant Kon

greso finansų komisijos narėms H. 
Statkuvienei ir B. Mackevičienei.

Visi kviečiami ateiti su veido 
kaukėmis, bet jei kam reikės, Petras 
pažadėjo parūpinti kaukę prie durų.

Šokiams gros puikus orkestras, o 
svečiams palinksminti ir užimti jauni
mas išpildys niekur iki šiol dar 
nematytą programą.
Ateikite - nesigailėsite!

Paskutinį prieš kongresą balių 
jaunimas žada padaryti ilgai neuž
mirštamu!
Bilietus įsigykite kuo greičiau skam
bindami P. Rubienei tel. 560 8783.

V. R.

VISI į KAUKIŲ BALIŲ 1
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį Melbourno Lietuvių namų Jubiliejinėje 

salėje jaunimas ruošia grandijozinį Kongreso

KAUKIŲ BALIŲ
Apsirengimas pagal jūsų pasirinkimą. Jei patys sau nepatinkate, 
ateikite su veido kaukėmis, jei kitiems nepatinkate, kaukes gausite 
vietoje!

►
►
►

Geras šokių orkestras, puikus švediškas stalas ir jaunimo išpildoma 
programa užtikrins linksmą ir (domų vakarą.

Įsigyti bilietus skambinkite P. Rubienei 560 8783.
Vakaro pradžia 7 vai.
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