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Gražiame Žemaitijos kaime Leka

vę, 1914 metais, Veronikos ir Juozo 
Butkų šeimoje gimė sūnus Petras. 
Augo kaip ir visi vaikai, perdaug tada 
dar nemastydamas kokie gyvenimo 
keliai jo laukia ateityje. Augo tėvų 
meilės globojamas, tėviškės grožio 
auklėjamas, mokomas mylėti viską kas 
lietuviška, kilnu ir gražu.

Paaugęs baigė Raseinių gimnaziją. 
O po to, pajutęs nenugalimą pašau
kimą tarnauti Dievui ir žmonėms, 
įstoja į Telšių kunigų seminariją. Ją 
baigia Petras Butkus 1938 metelis. Tų 
metų pavasarį, Telšių šv. Antano 
bažnyčioje J. E. Vyskupas Justinas 
Staugaitis įšventino Petrą Butkų 
kunigu. Praėjus savaitei, kunigas 
Butkus gimtųjų Nemakščių Švento
sios Trejybės bažnyčioje atlaikė savo 
pirmąsias Primicijų mišias.

Vėliau dirba kapelionu Tauragės, 
Telšių mokytojų seminarijoje ir Telšių 
amatų mokyklose.

Atūžus karo audroms viskas kei
čiasi, viskas susimaišo. Žlunga ne 
viena jauna svajonė ir ateities siekiai, 
kurie nesiskyrė tada su žodžiu 
Lietuva. Bet karo keliai išveda kunigą 
Butkų iš Lietuvos ir veda net į 
Vokietiją. Nerimo širdis, dar karui 
vykstant organizuoja ten gyvenan
tiems lietuviams pamaldas, vėliau 
studijuoja filosofiją ir lituanistiką 
Tiubingeno universitete. Dirba kape
lionu ir mokytoju lietuvių gimnazijoj, 
bei Reutlingeno lietuvių kolonijoj. Ir 
taip iki 1949 metų.

O 1949 metais gyvenimas nuveda 
kunigą net į Australiją. Gyvena ir 
dirba Cowra šeimų stovykloje kape
lionu. Po metų pakviečiamas į 
Sydnejų. Ir čia pasilieka ilgam. Visu jo 
gyvenimu, veikla, visais rūpesčiais ir 
džiaugsmais kunigui tampa - Sydne- 
jaus lietuviai. Sunku, dabar būtų 
suskaityti kiek per visus ilgus, 38- 
erius metus Sydnejaus lietuvių kape
lionas Petras Butkus pakrikštijo lietu
vių vaikų , kiek sutuokė jaunų šeimų 
ir kiek senelių palydėjo į amžinąjį 
gyvenimą, kiek laimino, pašventino, 
kiek sakramentų suteikė. Visą šią 
daugybę metų buvo nepavargstantis 
mūsų bendruomenės dvasios vadovas 
ir pats visa širdimi visada atsirėmęs į 
kiekvieną lietuvį, kėlęs mūsų dvasią ir 
raminęs širdis Australijos gyvenimo 
pradžioje, dalinęsis džiaugsmais ir 
pasiekimais, kurie ateidavo vėliau. Ir 
ne kur kitur, o čia, Sydnejųje Petras 
Butkus įsteigė savišalpos fondą "Cari
tas", lietuvių savaitgalio mokyklą. Ir 
ne kur kitur, o čia, Sydnejųje kunigui 
Petrui Butkui Jos didenybės Anglijos ir 
Australijos karalienės Elžbietos II 
buvo suteikta The Most Excellent 
Member of British Empire, Jo švente
nybė popiežius Jonas Paulius II 
paaukštino į prelatus.

Ir nepajuto kunigas, kaip atėjo jo 
kunigystės auksinis 50-ties metų 
jubiliejus, kurį atšventė su juo drauge, 
jo didelė lietuvių šeima.

Nors sekmadienis pasipuošė rudens 
pilkumu, į lietuvių pamaldas Sydnejųje 

suvažiavo daug tautiečių iš įvairių 
priemiesčių ir net iš Canberros, 
Newcastlio ir Wollongongo. Balan
džio 17 d. St. Joachim bažnyčioje 
Lidcombe buvo iškilmingos jubiliejinės 
padėkos šv. Mišios. Visi susirinko 
pagerbti mūsų mylimą sielovados 
kapelioną prelatą Petrą Butkų M.B.E. 
ir atšvęsti jo 50 -ties metų kunigystės 
jubiliejų.

Sugaudė vargonai ir "Dainos" 
chorui giedant prie altoriaus artėjo 
iškilmių palyda -- klapčiukai, tauti
niuose rūbuose savaitgalio mokyklos 
mokinės su Popiežiaus palaiminimo - 
sveikinimo paveikslu, "Sūkurio" jau
nimas, St. Joachim parapijos klebonas 
mgr. Meany, jo pavaduotojas kun. 
Mason, jo ekscelencija vyskupas J. 
Heaps, Episcopal Vicar for Immigra
tion ir šių iškilmių kaltininkas - 
jubiliatas prelatas Petras Butkus.

Šv. Mišios ir skaitymai lietuvių 
kalboje. Skaitymus skaitė jaunimas - 
R. Gervinąs ir L. Stasiūnaitytė. 
Koncelebrantas vysk. Heaps pasakė 
sveikinimo pamokslą, iškeldamas pre
lato Butkaus asmenybę, jo ištikimybę 
ir tarnybą Dievui, tautai ir žmonėms. 
Jubiliatas padėkojo jo ekscelencijai už 
nuoširdžius sveikinimus ir prisiminimui 
įteikė Lietuvos Krikšto 600 metų 

sukaktuvinį medalį. Vyskupas atsipra
šė, kad dėl kitų įsipareigojimų negali 
pabūti šiose iškilmėse ilgiau. Palydi
mas susirinkusiųjų plojimu atsisvei
kino. Tikinčiųjų maldose Marina 
Coxaite prašė Viešpaties globos ir 
palaimos prelatui Butkui. Suskambo 
vargonai ir giesmė "Panis Angeli- 
cum", kurią giedojo Gražina Zigaitytė 
- Hurba.pritariant Birutei Aleknaitei. 
Šv. Mišių maldoje už mirusius.sukak
tuvininkas meldėsi už savo mirusius 
tėvus ir gimines, Nemakščių kleboną, 
Telšių kunigų seminarijos mokslo 
draugus, mokytojus bei vyskupus ir 
Australijoje mirusius lietuvius kuni 
gus. Maldas už mirusius palydėjo 
"Dainos" choras,jautriai giedodamas 
"Nuliūdo kapai". Šv. Mišios buvo 
užbaigtos giesme "Apsaugok Aukš
čiausias" ir Tautos Himnu. Pabaigoje 
Sydnejaus lietuvių parapijos komiteto 
pirmininkas B. Genys perskaitė pre
lato P. Butkaus 50 -ties metų 
kunigystės sveikinimuo aktą ir per 
mgr. Meany perdavė Popiežiaus palai
minimą.

Po iškilmingų pamaldų daugumas 
sugužėjo į parapijos salę, kur visi 
susėdo prie papuoštų ir valgiais bei 
gėrimais apkrautų stalų.

Salėje susirinko apie 350 žmonių, 
neskaitant vaikų. Bažnyčioje buvo 
virš 400. Prie garbės stalo susėdo mgr. 
Meany, Christian Brothers -Lewisham 
Superior P. M. Me. Keow, St. Benedict 
mokyklos, kur yra mūsų savaitgalio 
mokykla, vedėjas, NSW parlamento 
narys Bryan Vaughan ir iš Canberros 
Marija ir Albertas Balsiai.

Mūsų mielą ir brangų sukaktuvi
ninką susirinkusieji pasitiko atsisto
jimu ir plojimu.

Šventės organizatorių vardu, įžan

ginį žodį ir bendrą sveikinimą tarė A. 
Vinevičius, pakvietė prelatą P. Butkų 
sukalbėti maldą prieš valgį.

Programai vadovavo E. Lašaitis 
talkininkaujant D. Ankuvienei.

Poetas J. Almis Jūragis, pagrin
dinis kalbėtojas, savo kalboje davė 
išsamią prelato Petro Butkaus gyve
nimo apybraižą, kurią sutrumpintai 
anglų kalboje perskaitė V. Juška. 
Visų organizacijų bendrą sveikinimą 
skaitė A. Vinevičius, po jo trumpai 
šnekėjo parapijos komiteto pirminin
kas B. Genys. Savaitgalio mokyklos 
sveikinimą mokyklos globėjui per
skaitė Audra Dičiūnaitė ir Daina 
Šliterytė, o "Dainos" choro dovaną 
įteikė Pr. Nagys. Po šampano tosto 
"Ilgiausių Metų" ir "Valio" vėl sekė 
dovanėlės, sveikinimai iš Lietuvos ir 
kitų vietovių. Daugybę sveikinimų 
gautų paštu,su gražiausiais linkėji
mais iš įvairių pasaulio kampų laiškais 
bei telegramomis,skaitė D. Anku- 
vienė.

Meninę pagerbimo dalį pradėjo A. 
Juškienė savo kūrybos eilėraščiu 
jubiliatui. Gražina Hurba padainavo 

prelato Butkaus "Domine Exaudi", 
"Kaip obelis", o Loreta Šarkauskaitė 
padeklamavo jubiliato eilėraštį. Mgr. 
Meany ir NSW opozicijos atstovas Mr. 
Bryan Vaughan pasveikino angliškai. 
Vyt. Mačernio eilėraštį "Laiškas 
Kristui" deklamavo A. Šarkauskas. 
Pabaigoje "Sūkurio" dainininkės gra
žiai padainavo " Norėčiau aš keliauti", 
"Dar nejok" ir pašoko "Blezdinginį 
Jonkelį", "Kepurinę".

Artėjant minėjimo ir pagerbimo 
šventei prie galo, susijaudinęs jubili
atas padėkojo visiems lietuviškai ir 
angliškai, apgailestaudamas, kad ne
gali visus išvardinti, nes tai užtruktų 
keletą dienų.

Tikrai visų padėkos yra verti šios 
šventės organizacinis komitetas ir 
vaišių šeimininkas su savo talkininkais 
- talkininkėmis.

Mūsų visų dėkui jiems!
Gaila, kad šioje įspūdingoje prelato 
Petro Butkaus 50 - ties metų 
kunigystės šventėje negalėjo daly
vauti kitų vietovių lietuviai kunigai 
Australijoje.

Balys Barkus
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RUSAMS LAIKAS

Maskvos imperialistinė utopija val
dyti visą pasaulį po marksistinės 
skraistės priedanga, atrodo, bus 
atgyvenus savo amžių, kaip jį 
atgyveno ir pati komunistinė ideologi
ja. Gorbačiovas turėtų žiūrėti, kaip 
gelbėti Rusiją, vietoje to, kad kasti 
duobę Vakarams, kurių pagalbos 
Maskvai netrukus gali prireikti.

Kaip tik prieš 10 metų, ispanų 
žurnale, nagrinėdamas Maskvos impe 
rializmą, išreiškiau tą pačią mintį, 
kuri dabar, berods, žada virsti 
tikrove. Nuolatinės Rusijos pastangos 
palaidoti kapitalistus, atseit, demo
kratinį pasaulį, kainavo Sovietų 
Sąjungai daug bilijonų dolerių ir 
nekaltų žmonių gyvybių. Aišku, 
laisvasis pasaulis, mėgindamas apsi
saugoti nuo komunistinės grėsmės, irgi 
kalė ginklus. Net ir paskutiniu metu 
vien š. Amerika išleidžia kas metai po 
300 bilijonų dolerių apsiginklavimo 
reikalams. Ir tai vien dėl Maskvos 
užmačių. Kas suskaitys komunistų 
partizanų revoliucinių kovų aukas 
abejose pusėse?

Masinio karinio pasiruošimo, pasau
linio masto propagandos ir slaptų 
agentų veikimas nedaug ką laimėjo, 
nes kol kas dar sovietų kontroliuojami 
kraštai, kaip Abisinija, Mozambikas ir 
Angola, jau slysta iš rusų rankų. 
Norom ar nenorom jau reikia ir iš 
Afganistano, po skaudžių nuostolių ir 
militarinės garbės praradimo. Gi ir 
imperijos viduje padėtis tik blogėja. 
Reformos jau ne ištaigos, bet gyvybi
nio reikalingumo dalykas. Niekas iš 
žinančių tikrą rusų imperijos vidaus 
padėtį netiki, kad Gorbačiovo supla
nuota ekonominė reorganizacija galė
tų pasisekti ir duoti kokių nors 
radikalių rezultatų be dabartinės 
marksistnės sistemos panaikinimo.

Sovietų vadovybė tikisi, kad su 
Vakarų ekonomine ir technologine 
pagalba, jiems pavyks pakelti gyveni
mo lygį. Paprasti sovietų piliečiai to 
nesupranta. Jie laukia stebuklų iš 
naujo vado. O pavergtieji tikisi teroro 
sušvelnėjimo prie Gorbačiovo peres- 
troikos. Vakarai, savo ruožtu, turi 
viltį, kad naujas vadas bus sukalba
mesnis.

O realiai galvojant, visų šių 
perestroikų prasmė glūdi tik tame, 
kad jau atėjo tas laikas, kai Rusija be 
Vakarų pagalbos neišsiverčia. Jai jau 
reikia Vakarų pagalbos. Dar daugiau

APIE BENDRAVIMĄ SU LIETUVA

A. Zubras
Visiems žinomas lietuvių spyrioji- 

masis dėl bendravimo su tėvyne, dėl 
lietuvių išvykų į okupuotą Lietuvą, 
dėl santykių su atvykusiais svečiais iš 
ten. Tuo ypač išgarsėjo JAV lietuviai. 
Ilgus metus Australijos lietuviai dėl to 
buvo santūrūs. Atvykusius akademi
kus bei šiaip profesinius žmones 
priimdavo savo butuose, atsivesdavo į 
bendruomeninius lietuvių namus. Dėl 
privačiai atsilankiusių šeimos giminių, 
žinoma, nebuvo daroma jokių prie
laidų, įtarinėjimų bei užuominų. Kiek 
kitaip su scenos žmonėmis,, su 
solistais. Jausta, kad jie yra atvykę su 
oficialių įstaigų palaiminimu, kad jų 
kelionė apmokėta. Jų pasiklausyti, 
tačiau, visada susirinkdavo mažesnis 
ar didesnis skaičius žmonių. Išimtis 
gal tik buvo antrą kartą atskridusiam 
Virgilijui Noreikai. Ignoravimą paty
rė, tačiau, ne Noreika solistas, bet 
Noreika politikas, Noreika Vilniaus 
operos administratorius. Šiaip jau visi 
kiti dainininkai po koncertų būdavo 
pakviečiami į lietuvių namus, pavaiši
nami, draugiškai su jais pasikalbama. 
Šeimininkai dažnai pareikšdavo ap
gailestavimą nesudarę svečiui progos
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IEŠKOTI DRAUGU

- jai reikia demokratinio pasaulio 
tikros draugystės, kurios Maskva 
neturės be atsisakymo nuo pasaulinės 
diktatūros pretenzijų ir be Rytų 
Europos išsilaisvinimo. Rusija yra 
rimtame pavojuje, jei ne šiandien, tai 
artimoje ateityje. Nauja ekonominė 
galybė atsirado prie Vladivostoko 
pakrančių. Tai yra Japonija, kurios 
milžiniška industrijos mašina, kartu su 
Kinijos 1000 milijonų gyventojų su jų 
aprūpinimo rinka, neužilgo žada tapti 
pasaulio centru.

Pustuščiai Azijos plotai yra natūrali 
erdvė geltonosios rasės žmonių per
tekliaus apgyvendinimui. Rusų im
perija viena šito antplūdžio negalės 
atlaikyti. Jai reikės pagalbos. O ją 
galima gauti tik iš draugų, bet ne iš 
priešų, kuriuos Maskva yra prisiekusi 
palaidoti. Neis mirti už savo okupantą 
nei Pabaltijo bei Rytų Europos tautos.

Dabar dar laikas Maskvai atitaisyti 
savo klaidas, bent iš dalies ir įsigyti 
Europos ir Amerikos pasitikėjimą ir 
draugystę. Marksistų ir imperialistų 
sapnus apie pasaulio valdymą reikėtų 
pamiršti laiku, dabar, kol nevėlu. 
Pačios Rusijos saugumas turėtų rūpėti 
rusų tautai ir pačiam Gorbačiovui 
daugiau, negu neįvykdomos svajonės. 
O naujas Kremliaus vadas yra rusas 
patriotas, kitaip vadinamas naciona
listas, kuris net Ukrainą vadina 
Rusija. Būtų logiška, kad jis su 
Reaganu paliestų ir šitą jo kraštui 
gyvybinę problemą. Vis kartojami 
mėginimai pagerinti santykius su 
Kinija rodo, kad Maskva tą pavojų 
jaučia. Tą patvirtina ir atvažiavę iš 
Sovietų Sąjungos žmonės. Tik Mas
kvos noras bent pratęsti keliems 
metams ar dešimtmečiams dabartinės 
imperijos egzistavimą, neleidžia ru
sų vadams grįžti į realybę. O gal 
kiniečiai bus tokie geri ir taps rusų 
draugais be teritorinių reikalavimiĮ,. 
galvoja jie. Deja, politikoj sentimen
tams vietos nėra. Nėra jos nei 
pasaulio istorijoje.

Kad rusams laikas ieškoti draugų, 
vietoje neapykantos ir keršto žadini
mo, abejonės nėra. Ar Maskva 
prisivers nugalėti imperialistinį ego
izmą ir padarys tą žingsnį laiku, prieš 
geltoniesiem;,'beldžiantis į Kremliaus 
duris - reikia manyti netolimas laikas 
parodys.

Dr. Jonas Kunca

su daina pasirodyti televizijoje. Žiną 
mat, kad Sovietų Sąjungos valdžia 
neleidžianti į viešą sceną Lietuvos 
dainininko vardu, tegalima tik S.S. 
vardu. Tam reikia net S.S. atstovybės 
sutikimo. Svetys, tą girdėdamas, 
nutylėdavo, lyg ne su juo kalbėta. Na, 
ką padarysi, taip jau yra! Tas pats juk 
ir su sportininkais. Tarptautinėje 
arenoje ir jie sutinkami tik S.S. vardu. 
Ir keistai sovietinė konstitucija for
maliai federalines respublikas vadina 
suvereniomis, o nei dainininkui nei 
sportininkui nevalia pasirodyti etninių 
respublikų vardu. Britanijoje škotų ir 
velšų futbolo komandos žaidžia tarp
tautinėse varžybose savo etniniais 
vardelis, nors Škotija ir Vali ja nevadi
namos suvereniomis kunigaikštijomis 
Britų karalijoje.

Dar labai neseniai net ir mūsų 
savaitraščiuose be jokių užuominų 
buvo rašoma apie Vasario 16-sios 
gimnazijos mokinių viešėjimą Lietu
voje, apie čionykščių išvykas į vasaros 
lituanistinius kursus Vilniuje, apie 
tokio vieno išvykėlio pasilikimą litua
nistikos studijomis Vilniaus universi
tete. Pskutiniu laiku tačiau įvyko 

lūžis. Nuo praeitų metų lapkričio 
mėnesio, kai Australijoje viešėjo 
artistas bei dainorius Vytautas Ker
nagis ir Žemės Ūkio Akademijos 
vicerektorius Stanislovas K ašys. At
vykę jie buvo su sovietų kultūrininkų 
ekskursantų grupe. Ar tos ekskursijos 
nariai, kaip dalis mūsų tvirtina, turėjo 
kokius nors iš namų ar iš Maskvos 
pavestus uždavinius, sunku spręsti. 
Nieko ypatingo neteko girdėti apie 
kitų tautybių sovietinių svečių san
tykius su jų išeivių bendruomenėmis. 
Buvo ir vienas latvis, bet jis jokių 
kontaktų su čia gyvenančiais latviais, 
kiek žinoma, neieškojo ir neužmezgė. 
Lietuviai, tačiau, iš privačių šaltinių 
Lietuvoje buvo painformuoti apie 
Kernagio asmenį ir jo skridimą į 
Australiją. Jam įvairiose lietuvių 
kolonijose buvo suruošti sceniniai 
pasirodymai. Tos iniciatyvos visur 
ėmėsi jaunesniosios kartos žmonės. Jų 
ir klausytojų dauguma buvo. Ir turbūt 
todėl, kad buvo susidarę nuomonę 
Kernagį esant naujojo pop-muzikos 
žanro dainininką. Čia gal jie klydo, 
bet tai jau kitas reikalas. Koncertas 
Melbourne įvyko ne lietuvių namuose, 
o greta, samdytoje miesto savival
dybės salėje.

Po pasirodymų, kaip jau žinome, 
mūsų savaitraščiuose susilaukta kri
tiškų rašinių. Pro redaktorių korek
tūrą ar cenzūrą (ji reikal inga ir 
liberaliausioje demokratijoje) praėjo 
ir tokie daug implikuojantys spaudinti 
teigimai: už jaunimo buvę "okupan
tams paslaugūs patamsių intelektu
alai”; V. Kernagio koncertas būtų 
buvęs pusė bėdos, "jei būtų įvykęs be 
KGB organizavimo ir dalyvavimo 
programos išpildyme." Iš kur duome
nys tokiems tvirtinimams, nei rašeiva 
nei redaktorius nepaaiškino. įspūdis, 
kad tai lakios fantazijos prielaidos. 
Bet ar tokios spausdintos piktybės 
nenaikina mūsų; tarpusavio bendra
vimo, ar nepaskatina vieni kitų 
pirštais badymo, ar neatgrasina jau
nimo nuo lietuvių organizacinės 
veiklos? Jei to siekė KGB, šį kartą su 
V. Kernagio išvyka, tai ji susilaukė 
talkos iš tokių recenzijų rašytojų. 
Negi to nejaučia redaktoriai bei 
savaitraščių leidėjai?

Tai ne galas. Melbourne kovo 20 d. 
lietuvių Apylinkės susirinkime, 
dalyvaujant tik 70 asmenų, pačioje 
susirinkimo pabaigoje, kai daugelis jau 
buvo išėję (susirinkimas užtruko 4 
valandas) buvo priimta rezoliucija dėl 
bendravimo su kraštu ir ten gyvenan
čiais lietuviais, su tauta. Rezoliucijos 
įžanginiais sakiniais lyg ir pritariama 
bendravimui su tautiečiais, bet beveik 
viskas sugriaunama 3-ju paragrafu, 
kur sakoma: "Bendruomenė nepritaria 
bet kokiam pavienių asmenų ar 
organizacijų savanaudiškam bendra
darbiavimui, kurio rezultate ar tai 
kultūros, ar tai sporto, ar tai 
giminystės priedangoje būtų aiški 
moralinė ir politinė pergalė okupan
tams". Rezoliucija buvo atspausdinta 
"Mūsų Pastogės" balandžio 4 d. 
numeryje. Manyčiau, kad:

1) Tokie svarbūs sprendimai turėtų 
būti priimami, Bendruomenę atatin
kamai painformavus, klausimą iš kalno 
bent "Mūsų Pastogėje" iškėlus, narius 
paskatinus pagalvoti.

2) Rezoliucijos, bent jau tretysis 
paragrafas nevykusiai suredaguotas, 
nes panaudota neaprėpiamo turinio 
apibendrinimai: "savanaudiškas ben
dradarbiavimas", "moralinė ir politinė 
pergalė okupantams". Kas bus tas 
teisėjas, kokiais kriterijais jis remsis 
tardamas, kad tas ar kitas paskiro 
asmens ar organizacijos pasielgimas 
yra savanaudiškas, kad suteikiama 
okupantui moralinė bei politinė per
galė? Rašai laišką, turi adresuoti 

Lietuvos TSR. Nori aplankyti gimines, 
tenka kreiptis į TSRS konsulatą. Tuo 
jau lyg pripažįsti okupaciją bei 
okupanto potvarkius. Bus jau ne tik 
moralinė, bet ir politinė okupanto 
pergalė. Nori, kad tavo paauglys ne 
tik žinotų, bet ir pajaustų priklauso
mybę lietuvių tautai, tai pasiunti jį ar 
ją pas gimines į Lietuvą, į Vilniuje 
veikiančius vasaros lituanistinius kur
sus. Pagaliau kad ir baltistikos 
studijoms Vilniaus universitete? Pagal 
melburnišką rezoliuciją elgiesi sava
naudiškai. Patiki savo dukrą ar sūnų 
sovietinės santvarkos . aplinkai, jos 
sukurtoms institucijoms. Tai jau 
moralinė ir politinė nuolaida okupan
tui.

3) Iš viso klausimas dėl išeivijos 
bendravimo su kraštu bei tauta turėtų 
būti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
centro ar vadinamo išeivijos seimo 
prerogatyva. Žinoma, paskiri asmenys 
ar Bendruomenės skyriai gali išeiti su 
kritika bei pasiūlymais. Kuo plačiau 
reikalas gvildenamas, tuo geriau. Tik 
tokiems klausimams, to turinio rezo
liucijoms ir yra atatinkama siūlomoji 
forma. Kartais ji gali būti ir 
ultimatyvi, tačiau vis dėlto siūlomoji.

Dabartinėje tarpautinėje situaci
joje mūsų mažai tautai, pakliuvusiai į 
didžiulio kaimyno politines ir kultū
rines reples, pragiedrulių apčiuo
piamai nesimatant, pagrindinis bei 
pirminis uždavinys yra išlikti tautai 
gyvai, atsispirti asimiliacijai bei 
svetimo gaivalo infiltracijai. Jos 
išeivijos atskalai - padėti tautai 
kovoje, morališkai ir idėjiškai ją 
paremti. Tik tam reikia ir tautai 
užsiangažavusios išeivijos.

Dalis jaunosios kartos, deja, lietu
vybei gana abejingi. Neturint tautinės 
religijos bei ryškiai iš gyvenamosios 
aplinkos išsiskiriančio kultūrinio bei 
paprotinio apvalkalo, išeivijos antra
jai bei trečiąjai kartai kiek efektin
gesnio poveikio tegalimą tikėtis tik iš 
bendravimo su tauta krašte, iš 
lankymosi bei viešėjimo sentėvių 
žemėje. O to jau kai kas ir bijo. Negi 
tokia veiksminga sovietinio totali
tarizmo, tegu ir komunizmo bakte
rija? Iki šiol ant pirštų suskaičiuojami 
nuolatiniam gyvenimui grįžimai ar 
išvykimai į S.S., o gausybė perbėgėlių 
į Vakarus, net per didžiai saugomą 
Berlyno sieną dabar jau sunkiai 
besuskaitoma.

Pažinimas platesnio pasaulio, ryšiai 
su išeivija, trumpalaikiai kontaktai su 
sąmoningais išeivijos lietuviais yra 
naudingi bei reikšmingi krašte gyve
nantiems, totalitarinės santvarkos 
prislėgtiems žmonėms. Tuo pačiu 
naudinga ir tautai kaip visumai bei jos 
išlikimui. Tauta išliks tik krašte, o ne 
išeivijoje. Poveikio neišvengia ir tie, 
kurie dėl įvairių motyvų yra patekę į 
krašte dominuojančius sovietinės san
tvarkos kultūrinius bei politinius 
voratinklius. Per išvykas ir jų hori
zontai prasiplečia, gal ir pakinta. 
Daugelis jų, vis dėlto, yra širdyje 
lietuviai ir sielojasi lietuviškais reika
lais. Tik kiek pakitus krašte politiniam 
klimatui, ėmėm ir susilaukėm rašytojo 
J. Avyžiaus labai lietuviškai prakal
bėjusios apysakos "Sodybų tuštėjimo 
metas" (Pergalė, Nr. 8-11, Vilnius, 
1987). Stalino laikais už tokio turinio 
veikalą (tik už rankraštį) būtų 
pašalintas iš rašytojų sąjungos, gal 
net kalinams ar tremiamas.

Kiekvieną iš Lietuvos atvykusį 
tautietį turėtumėm mielai priimti be 
įtarinėjimų (negi jis mus užkrės?!); jei 
jis scenos žmogus ar solistas, suorga
nizuoti jo pasirodymą lietuvių ben
druomeniniuose namuose. Pavežioti 
po miestą bei kraštą. Tegu mato, kaip 
čia laisvai be jokių leidimų ir pasų 

Nukelta į 3 pusi.

2



MŪSŲ tėvynę

Velykų Švenčių proga, kiek atsidu
sęs nuo kasdieninių darbų naštos, 
besirausdamas stalų stalčiuose, radau 
laikraščio "Užuolanka" 1961 metų 7- 
10 numerių iškarpas. Šiose iškarpose 
Bronius Kviklys rašo apie "Lenkijos 
Ultimatumą Lietuvai". Gerai prisime
nu tas dienas, nes aš pats pakartotinai 
buvau mobilizuotas į Lietuvos kariuo
menę. Tuo metu teko su dviguba alga 
ištisas dvi savaites prasėdėti Kauno 
Teismo rūmuose, apie to meto įvykius 
kalbėti ir skaityti. Šiais metais, kovo 
mėnesį suėjo lygiai penkiasdešimt 
metų, nuo įvykio, kuris tada taip 
skaudžiai sujaudino visą mūsų tautą, 
sukeldamas didžiausią liūdesį ir pasi
piktinimą. Šio liūdno jubiliejaus proga, 
noriu pasidalinti prisiminimais apie 
mūsų kaimynų lenkų išsišokimą prieš 
mūsų tautą.

Kada 1920 metais, Lenkija užėmė 
net visą trečdalį Lietuvos teritorijos 
su sostine Vilniumi, Lietuva negalė
dama rasti tiesos nei tarptautinėse 
institucijose, nei jėga išstumti stip
resnio tuo metu kaimyno, protesto 
vardan, uždarė visą susisiekimą su 
Lenkija, įskaitant, tame tarpe, ir 
tarptautinį.

Nei savas, nei svetimtautis, norė
damas keliauti per Lietuvą į kitą 
kraštą, negalėjo nepastebėti to fakto, 
kad šioje vietoje ne viskas gerai. 
Lenkijai tai nepatiko, net labai. Bet 
ilgus metus, jie negalėjo rasti būdo, 
galinčio priversti Lietuvą tokį susisie
kimą atidaryti. Per šį laiką, ant 
geležinkelio bėgių einančių iš Lietu
vos į Vilnių, spėjo užaugti jau gana 
aukštos pušelės.

Lenkijos ponai nerimo. Jie ilgą laiką 
ieškojo priekabių prieš Lietuvą. Per 
visus 1920-1939 metus Lietuvos - 
Lenkijos pasienyje padėtis buvo 
įtempta, nerami. Ir viena ir kita pusės 
nejuokais saugojo laikiną sieną (admi
nistracinę liniją). Lenkai pastoviai 
kėlė incidentus, grobė mūsų sargybi
nius, kalino juos ir žudė. Pastoviai 
kilnojo į Lietuvos pusę šiaudines 
gaires. Priedangoje, vieno iš tokių 
incidentų, ir kilo garsusis 1938 metų 
kovo mėnesio ultimatumas.

Štai kaip viskas įvyko...
Aštuoni kilometrai nuo Merkinės, 

Alytaus apskrityje, prie administraci
nės linijos, netoli Merkio upės yra 
Trasnykų kaimas. Per jo laukus kaip 
tik ir ėjo administracinė linija. Tykus, 
ramus, niekuo nedėtas kaimas. Ir štai, 
kovo mėnesio 11 dieną pasienio 
sargybinis Justas Lukoševičius 4 
valandą 50 minučių, ryte, eidamas per 
kaimą į savo sargybos vietą, išgirdo 
porą šūvių lenkų pusėje. Šiek tiek 
vėliau dar trys šūviai. Buvo panašu,

API E BENDRAVIMĄ SU LIETUVA
Atkelta iš 2 pusi.

keliaujama, kokios perpildytos krau
tuvės ir virtuvės. Buitinė gerovė bei 
laisvė ryškiau ir patraukliau prabyla

LIETUVOS VYSKUPU
D V ASIŠ KI IJ 
ATVYKO Į

(Roma, balandžio 8 d. LIC) 
Lietuvos vyskupų ir dvasiškių delega
cija atvyko į Romą balandžio 13 d. 
privalomam ad limina (prie slenksčio) 
pasimatymui su Popiežium Jonu Pau
lium II. Delegacijos sąstatą sudaro:

Arkivyskupas Liudvikas Povilonis, 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pir
mininkas, vyskupas Antanas Vaičius, 
Telšių vyskupijos apaštalinis adminis
tratorius, vyskupas Juozas Preikšas, 
Kauno arkivyskupijos apaštalinio ad
ministratoriaus augziliaras ir general
vikaras, vyskupas Vincentas Sladke-

PRISI MENANT

kad šaudoma dviejų, trijų žmonių, 
netoli administracinės linijos 16-17 
sargybos postų. Sargybinis J. Lukoše
vičius apie tai tuoj pat pranešė vyr. 
policininkui Vaitkui. Šis įsakė polici
ninkui Lukoševičiui nedelsiant ištirti 
šaudymo priežastį. Netrukus atvyko ir 
policininkas Meškys. Neužilgo Luko
ševičius šioje administracijos linijos 
pusėje, krūmuose pamatė besislaps
tantį žmogų ir suriko jam "Stok!" 
Tačiau, iš tos vietos kur krūmuose 
slapstėsi įtartinas žmogus, pasigirdo 
šūvis nukreiptas į J. Lukoševičių. Jam 
atsakydamas, J. Lukoševičius paleido 
vieną šūvį, vėliau dar tris. Iš lenkų 
pusės sekė vėl trys šūviai. Iššovė ir 
policininkas Meškys. Vėliau išaiškėjo, 
kad šiame susišaudyme, buvo smarkiai 
sužeistas lenkų policininkas Serafi
nas. Lenkų kareiviai klausė, kodėl 
pastarasis perėjo administracinę liniją 
ir šaukė grįžti atgal. Šis atsakė esąs 
sunkiai sužeistas, todėl negalįs šliauž
ti atgal į Lenkijos pusę. Visa tai įvyko
tarp 5.15 vai. - 5.25 vai. ryto. 
Sužeistas lenkų kareivis buvo atvež
tas į Trasnykų kaimą. 5.50 valandą 
lenkas buvo perrištas. Skubiai iš 
Merkinės iškviestas medicinos felče
ris. 7.20 vai. lenkui suteikta pirmoji 
medicininė pagalba. 0 8 valandą 
atvažiavo iš Alytaus apskrities gydy
tojas Sukarevičius, apžiūrėjo sužeis
tąjį ir dar kartą perrišo. Žaizda buvo 
mirtina ir sužeistasis 8.40 vai. mirė.

Tame rajone buvo jaučiamas didelis 
lenkų jaudinimasis, grąsinama, kad už 
Serafiną būsią nušauti penki lietuvių 
sargybiniai.

Taip sakė ir lenkų kuopos vadas 
kovo mėnesį 11 dieną, 17.20 vai. Šis 
pareiškimas buvo padarytas Alytaus 
baro viršininkui Januškevičiui, daly
vaujant mūsų valstbės saugumo poli
cijos viršininkui Gimžauskui ir Aly
taus apskrities policijos nuovados 
viršininkui Vabolių!. Jie kalbėjosi su 
lenkų 23 bataliono vadu pulkininku - 
leitenantu Žibinskiu, kuris domėjosi 
kareivio Serafino padėtimi. Baro 
viršininkas pasiūlė p.- 1. Žibinskiui 
dalyvauti kvotos vedime, taip pat ir 
sekančią dieną daromam mirusiojo 
kūno skrodime. Pulkininkas - leite
nantas nuo šių siūlymų atsisakė, tik 
prašė grąžinti mirusiojo kūną. Karei
vio Serafino lavonas lenkams buvo 
atiduotas kovo mėnesio 12 dieną, 
mūsų sargybiniams iškilmingai ger- 

negu agitpropų ar Kremliaus valdovų 
kalbos, žadančios komunizmą, bet vis 
ateityje, vis po mūsų ateities. 

I R
DELEGACIJA

R OMĄ
vičius, Kaišiadorių apaštalinis admi
nistratorius, vyskupas Vladas Miche
le vičius, Kauno arkivyskupijos apašta
linio administratoriaus augziliaras, 
prelatas Algirdas Gutauskas,Vilniaus 
arkivyskupijos kapitulinis vikaras, 
prelatas Kazimieras Dulksnys, Pane
vėžio vyskupijos kapitulinis vikaras, 
Monsinjoras Antanas Bitvinskas,Kau
no arkivyskupijos kancleris, kun. dr. 
Pranciškus Vaičekonis, Kauno kunigų 
seminarijos dėstytojas.

Delegacija išvyksta iš Romos ba
landžio 27 d.

§

$

§

§

biant ginklu. Su p.-l. Žibinskiu buvo j 
susitarta susitikti kovo mėn. 13 d. 14 
vai. ant Varėnos tilto. Šis susitikimas | 
buvo skirtas įvykio aplinkybėms jį, 
išaiškinti. Deja, mūsiškiai nuvykę į jį 
sutartą vietą, lenkų ten nesulaukė. §

Lenkų kareivio Serafino sužeidimas § 
įvyko mūsų pusėje, 17 metrų nuo 
administracinės linijos. Lietuvių pa
sienio sargybinis iššovė tik po to, kai į 
jį buvo lenko paleistas pirmasis šūvis. 
Visa tardymo medžiaga parodė, kad 
mūsų sargyboms nebuvo galima prie
kaištauti. Lietuvių kaltės čia nebuvo: 
jie elgėsi teisėtai, tiek mūsų įstaty
mų, tiek tarptautinės teisės ribose.

Tuo metu iš Varšuvos į Vilnių 
atvyko lenkų kariuomenės vadas 
maršalas Smigly - Rydzas. Varšuvoje, 
Krokuvoje, Vilniuje ir kituose Lenki
jos, bei lenkų užimtuose miestuose, 
valdžios nurodymu, buvo vykdomos 
didžiulės demonstracijos, nukreiptos 
prieš Lietuvą, šių demonstracijų 
oratoriai kaltino Lietuvą, kaip neva 
tai norinčią sukelti karą Europoje. 
Lenkų spaudoje ir per radiją buvo 
vedama arši akcija prieš Lietuvą, 
prašant maršalą Smigly organizuoti 
žygį i Kauną. Lenkijos karinės pajėgos 
Lietuvos pasienyje buvo sustiprintos. 
Pagaliau kovo mėn. 17 dieną, Lenkijos 
pasiuntinys trečioje valstybėje įteikė 
Lietuvos pasiuntiniui ultimatumą, ku
riame Lenkija reikalavo atidaryti 
sieną, atnaujinti Lietuvos - Lenkijos 
diplomatinius ryšius ir kt. Priešingu 
atveju, ultimatume buvo grasinama 
karu..

Karo, kaip žinome, tada neįvyko - 
Lietuva ultimatumą priėmė. į Lietuvą 
atvyko lenkų pasiuntinys Charvatas 
su visu pasiuntinybės personalu. Iš 
Lietuvos į Varšuvą išvyko mūsų 
atsargos gen. štabo: pulkininkas K. 
Škirpa. Buvo užmegzti konsulatų 
lygio diplomatiniai santykiai. Prasidė
jo abiejų šalių įvairios derybos. 
Lenkams spaudžiant, Lietuvoje užda
ryta Vilniaus Vadavimo Sąjunga. O 
lenkai Lietuvoje vėl pradėjo sukti 
įvairiausius šnipinėjimo lizdus. Tuo 
metu jau nejuokais buvo planuojamas 
žygis į "Kauno Lietuvą". Likimas 
lėmė kitaip - atsirado kiti, kurie 
atlygino lenkams tuo pačiu ką jie 
ruošė Lietuvai. Tas pats likimas lėmė 
jiems, kad kiek vėliau buvo priversti 
nukabinę nosis, užplūsti mūsų kraštą 
tūkstančiais, prašydami mūsų prie
glaudos, pagalbos ir duonos kąsnio. 
Lietuvis šioje nelaimėje užjautė 
lenką, pamiršo tam laikui skriaudas - 
svetingai priėmė ir priglaudė. Nežinia 
- gal bėgantis laikas nuneš į užmarštį 
amžiais darytas jų klaidas Lietuvai.

§

§

§ 
§

§

§

§

§ 
§

§

J. Krupavičius

CANBERRA

Kariuomenės daliniai, ištikimi Fili
pinų vyriausybei, sutrukdė besislaps
tančio pulk. Gregorio Honasan pasi
ruošimus - upe prisiartinti prie 
prezidentūros ir ją šturmuoti. Suimti 
aštuoni narai, kadaise išėję specialų 

§ britų apmokymą povandeninėms 
§ operacijoms. Šie aštuoni jūreiviai 
§ buvo dalis 14 sargybinių grupės, 

pabėgusios kartu su jų saugojamu 
kaliniu pulk. Honasan.

Vadovaujantis turimomis žiniomis, < Pulk. Honasan, slaptęsis tame 
galima manyti, kad "karo nusikalti- jį pačiame name su suimtaisiais narais, 
mų" įstatymas dar gali nebūti § pabėgo paskutiniu momentu, 
patvirtintas, nežiūrint, kad Valdan • § 
čioji darbiečių partija žada padaryti § 
pakeitimus, kurių reikalauja .opozici
ja.

Liberalų senatorius iš Pietų Au
stralijos Robert Hill balandžio 15 
dieną pareiškė spaudai, kad tariami 
karo nusikaltėliai, pagal šiuo metu 
ruošiamą įstatymą, nėra apsaugoti 
nuo vienašališko teismo proceso.

Liberalų partijos opozicija gavusi
Demokratų pritarimą ir palaikymą,.§ naikintuvo pilotas^ Policija praneša? 
įstatymo patvirtinimą Senate gali § kad iėktuVas nukrito už dviejų 
SUS?a^^’,.l l _ „ . ^kilometrų nuo atominės elektrinės.

Bavarijos vidaus reikalų ministerijos 
atstovas pranešė, kad ši katastrofa 
elektrinei jokių nuostolių nepadarė.

Vakarų Vokietijoje, Bavarijoj visai 
netoli atominės elektrinės nukrito ir 

§ sudužo prancūzų gamybos lėktuvas 
§ "Miražas". Katastrofos metu žuvo

sustabdyti. §
Toliau liberalų senatorius Tate 

pareiškė, kad įstatymas turi būti $ 
pakeistas ir papildytas, 
Attorney - General galią, 
teikti finansinę paramą.

duodant 
leisti ?

Mūsų Pastogė" Nr. 16 1988. 4. 25 pusi. 3

§

TRUMPAI 
IS VISUR

Kanados sostinės Otavos miesto 
taryba, griežtai nusistačiusi prieš 
aparteidą, svarsto pasiūlymą pava
dinti vieną iš miesto gatvių kalinamo 
Pietų Afrikos negrų lyderio Nelson 
Mandela vardu. Numatytoji gatvė yra 
Sussex Drive, kurioje randasi Kanados 
min. pirmininko rezidencija bei Pietų 
Afrikos ambasada.

Profesionaliai pravestame užpuo
lime Tuniso priemiestyje nužudytas 
Palestinos Laisvinimo Organizacijos 
karinis viršininkas Kalid Vazir, geriau 
žinomas savo slapyvardžiu Abu Dži- 
had.

Užpuolimą pravedė speciali Izra
elio žvalgybos agentūros Mossad 
komanda.

Žinios apie atentatą iššaukė masi
nes demonstracijas Gazos ruože ir 

§ Izraelio okupuotame Jordano dešinių 
jame krante. Riaušes malšinant žuvo 
apie 14 palestiniečių.

> Prie klubo amerikiečių kariams 
•• Neapolyje, teroristai susprogdino Fiat 

automobilį. Sprogimo metu žuvo 5 
asmenys ir sužeista 15. Aukų tarpe 
yra amerikiečių. įtariama japonų

§ teroristų Raudonosios armijos grupė.

$ Povandeninio sprogimo metu,Persų 
$ įlankoje, sužalota amerikiečių frega- 
§ ta "Samuel Roberts", grįžtanti paly- 
| dėjusi Kuveito tanklaivį. Po keletas 
2 dienų Amerikos karo laivas reagavo į 
£ šį užpuolimą apšaudydamas dvi Ira

no naftos platformas.
Prieš apšaudant platformų įgulos 

buvo įspėtos evakuotis. Išsilaipinę 
marinai sunaikino platformas.

Tuoj prasidėjo jūrų mūšis su
§ išplaukusiais Irano karo laivais ir 
§ atskridusiais lėktuvais. Nuskandintas 
$ Irano karo laivas, ginkluotas radiju 

vairuojamomis raketomis.

Australijos užsienio reikalų minis - 
teris Bill Hayden lankosi Filipinuose. 
Ten jam įteikta įrodomoji medžiaga, 
kad dalis kairiųjų unijų siunčiamos 
paramos atsiduria komunistų sukilė- 

§ lių rankose. Australijos užsienio 
§ reikalų ministerija stengiasi išaiškinti, 
§ kiek šie kaltinimai teisingi.

Australijos baleto trupė išvyko į 
koncertinę kelionę po užsienio šalis, 
ši trupė pabuvos Graikijoje, Anglijoje 
ir Sovietų Sąjungoje. Trupės sudėtyje 
60 šokėjų.
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POLITINĖ I ND O K T RI N ACI JA 
SOVIETINĖJE TEISINGUMO

SISTE
Tęsinys iš "M.P". Nr. 15

šių metų laikraštyje Nr. 15 įvyko 
klaida - buvo praleista dalis A. 
Mauragio straipsnio "Politinė indok- 
trinacija sovietinėje teisingumo siste
moje".

Dėl šios klaidos, atsiprašome 
straipsnio autoriaus A. Mauragio ir 
visų skaitytojų. Toliau spausdiname 
praleistą dalį ir šio straipsnio pabaigą.

Jie pramogauja ir pasitenkina tik 
kerštu, krauju, jie visi yra robotai 
komunistų partijos generalinio sekre
toriaus, kuriame sukoncentruota visa 
diktatoriaus valdžia, ir jie tokį režimą 
vadina demokratija!

Kas yra demokratija ir kas yra 
Sovietų Sąjunga?

Iš praktikos žinau, kad ne kiekvie
nas demokratas galėtų atsakyti į šį 
klausimą. Sovietų teisė yra taip 
suredaguota, kad gali kiekvieną, 
nepažįstantį sovietinės realybės, 
lengvai suklaidinti, pav.: sovietų 
konstitucija suteikia kiekvienai fede- 
ralinei respublikai teisę išstoti, išeiti 
iš Sovietų Sąjungos, tačiau ne tik 
respublikos, bet ir kiekvienas pilietis 
apsisprendęs palikti Sovietų Sąjungą 
be leidimo, yra laikomas išdaviku ir 
jam gręsia mirties bausmė. Arba vėl, 

♦ visiems yra gerai žinomas faktas, kad 
Sovietų Sąjunga persekioja religijas, o 
konstitucija garantuoja visoms religi
joms laisvę.

Kai sovietai okupavo Lietuvą pirmą 
kartą, tauta verkė netekusi nepri
klausomybės, o Maskva skelbė pasau
liui, kad mes džiaugiamės išsivadavę iš 
buržuazinės vergijos. Ir taip visame 
sovietiškame gyvenime teisinės 
sąvokos yra praradusios savo prasmę. 
Juridinių sąvokų maišatis turi gyvybi
nės reikšmės sovietinėje sistemoje, 
nes jas galima lengvai panaudoti kaip 
teroro priemonę. Kaip sovietinis 
pilietis bepasielgtų, sovietinis saugu
mas visados ras kaip prikibti ir 
terorizuoti, persekioti jį.

Sionizmas, bolševizmas, komuniz
mas yra viena grandinė ir viena idėja, 
kuri sukūrė Sovietų Sąjungą, kad toji 
apsiginklavusi priverstų Vakarų pa
saulį kapituliuoti. Tas turėjo ir galėjo 
įvykti karo metu, arba tuoj po karo, 
jei konspiratoriams būtų pavykę, 
Hitleriui žuvus, sukelti Europoje 
pasaulinę komunistų revoliuciją, ta
čiau Hitleris, supratęs konspiratorių 
tikslą, sunaikino Europos žydus ir dėl 
to revoliucijos negalėjo įvykti.

Sionistinė konspiracija prarado re
voliucinę jėgą, prarado ir Stalino 
malonę, o tai reiškė žydų dominavimą 
Sovietų Sąjungoje. Kodėl žydai pra
rado Stalino pasitikėjimą, nėra mūsų 
temos uždavinys, tačiau galime prisi
minti, kad Stalinas buvo priverstas 
kreiptis į rusų tautą, žadindamas 
patriotizmą ir atgaivindamas senas 
kariuomenės tradicijas, prikeldamas 
karo didvyrius, prikėlė ir seną kario 
dvasią. Tad suprantama, kodėl jis 
apsisprendė už "motiną Rusiją".

Ši ius didelius pralaimėjimus Sovie
tų Sąjungoje sionistai kompensavo 
dideliais laimėjimais Amerikoje, jie 
paėmė politinį vairą iš prezidento 
Ruzvelto rankų, jie suorganizavo 
Nurnbergo karo nusikaltėliams teis
mus, jie atstatė Amerikos ginklais ir 
pinigais Izraelį, jie vadovauja Ameri
kos užsienio politikai, jų spauda ir 
kapitalas formuoja nuotaikas pasauly
je. Pusė šmto metų baigiasi nuo II 
Pasaulinio karo pabaigos, tačiau 
kraujas nenustoja lietis, karo gaisrai 
visose pasaulio šalyse tebeliepsnoja, 
taikos nėra ir negali būti, nes karai ir 
"Mūsų Pastogė" Nr. 16 1988. 4. 25 

politinis chaosas tarnauja ir Sovie
tams ir sionistams (kur jis bebūtų) 
laisvojo pasaulio pavergimui; jie gi 
nuo savo tikslų neatsisakė, jie jų 
siekia įvairiais būdais, nesiskaitydami 
nei su priemonėmis, nei su aukomis. 
Viena iš tokių priemonių yra morali
nės ir teisinės sąmonės, (naujam 
pasauliui reikalinga naujos normos), 
sužlugdymas. Šitokioje situacijoje bū
dami, esame terorizuojami atominių 
ginklų karu, ieškome nuolaidų iki 
pavojingos ribos ir leidžiame priešui 
įsistiprinti, Trojos arklys yra jau mūsų 
tvirtovėse. Toks Trojos arklys yra ir 
Nurnbergo teismų grandinė, kuri jau 
pasiekė ir Australiją.

Norėdami apsiginti nuo priešo, 
turime jį gerai pažinti. Pirmųjų 
bolševikų dvasia tebėra gyva Sovietų 
Sąjungos teisės pagrinduose.

Sovietų Sąjunga yra sukurta idea- 
loginiais tikslais ir ji tebėra tokia, 
nors jos įstatymai ir keitėsi pagal 
laiko reikalavimus, tačiau ideologija ir 
tikslai pasiliko tie patys. Tas mesijo- 
nizmas, bolševikų sukurtas, tebėra 
gyvas sovietinės teisės dvasioje, 
paragrafuose ir pačioje sistemoje. Tad 
mums ir tenka peržiūrėti jos įstaty
mus, kad suprastume tą dvasią, kuria 
Sovietų Sąjunga gyvena ir skleidžia 
pasaulyje siekdama pergalės.

Didžioji spalio revoliucija 1917 m. 
pagimdė Sovietų Sąjungą ginklų ir 
kraujo sąmyšyje, kaimiečių Rusijo
je. Keturis metus siautė pilietinis 
karas, revoliuciniai organai patys 
leido potvarkius, patys baudė ir šaudė 
savo politinius priešus, taip vadina
mais karo tribunolais.

Pirmasis sovietų baudžiamasis ko
deksas pasirodė tik 1922 m. birželio 1 
d., kurio paruošime dalyvavo ir pats 
Leninas. Apie tai rašo rusų rašytojas 
Aleksandras Solženicinas savo knygo
je "The Gulag Archipelago".

Autorius pateikia Lenino laišką, 
rašytą tuometiniam teisingumo komi
sarui Kursky:

Kiekvienam yra suprantama, kad 
įstatymui turi paklusti visi - ir 
valstybė ir kiekvienas individas, 
tačiau sovietinis pilietis ir sovietinis 
teismas, be viso šito,yra įpareigotas 
ištikimai tarnauti socialistinei san
tvarkai ir marksistinei - komunistinei 
ideologijai, nes to reikalauja įstaty
mas. Šioje situacijoje nei teisėjas, nei 
priesėdos (tarėjai) negali būti neutra
lūs, neužtenka teisingumo, orumo, 
negali vadovautis savo sąžine, nes 
įstatymas iš jų reikalauja ideologinės 
ištikimybės. Tuo būdu, ne tik teismas, 
bet ir visa sovietinė visuomenė 
atsiduria Viduramžiuose, kada buvo 
prievarta krikštijamos tautos ir žmo
nės. Teismų santvarkos įstatymo 3 
str. - teismo uždaviniai, štai ką sako: 

"Visa savo veikla teismas Sov. 
Sąjungos piliečius auklėja atsidavimo 
dvasia tėvynei ir komunizmui, tikslaus 
ir nenukrypstamo įstatymų vykdymo 
dvasia, socialistinės nuosavybės tau
sojimo, darbo drausmės paisymo, 
valstybinių ir visuomeninių pareigų 
gerbimo dvasia, piliečių teisėms, 
geram vardui ir orumui bei socia
listinio sugyvenimo taisyklėms pagar
bos dvasia. Taikydamas kriminalinio 
baudimo priemones, teismas ne tik 
baudžia nusikaltėlius, bet taip pat turi 
tikslą juos taisyti ir perauklėti...?” 
Viskas pakartota iš senojo įstatymo 
(1922) 3 str., tik sukeistos vietomis 
pastraipos.

Iš to straipsnio matome, kad pati 
bolševikinė esmė, Lenino dvasia, 
tebėra nepasikeitusi sovietų įstaty- 
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muose ir tiksluose.
čia verta pažymėti, kad sovietiniai 

teisėjai ir tarėjai yra renkami liaudies 
susirinkimų, kuriems vadovauja vietos 
komunistų partija, iš teisėjų nereika
laujama profesinio mokslo, tik komu
nistinės ištikimybės, jie renkami 5 
metams (senąjame įst. 3 m.), jie 
privalo duoti ataskaitą iš savo veiklos 
ir gali būti atšaukiami iš teisėjų 
pareigų.Tokiu būdu, teisėjas yra 
nuolat kontroliuojamas komunistų 
partijos (plyg. 33,34,35 str.).

Dabar pažvelgiame į sovietų bau
džiamos teisenos (proceso) pagrindus, 
ten rasime tą pačią dvasiąką matėme 
ir Teismų santvarkos įstatymų 
pagrinduose. Pav. 2 str. 
"baudžiamosios teisenos uždaviniai", 
antroje pastraipoje sakoma: "Bau
džiamoji teisena turi stiprinti socia
listinį teisėtumą, įspėti ir išnaikinti 
nusikaltimus, auklėti piliečius sovieti
nių įstatymų nenukrypstamo vykdymo 
ir socialistinio bendravimo taisyklių 
gerbimo dvasia.

Volens nolens - nori nenori - 
teisėjai turi laikytis tokios dvasios, 
kitaip bus pašalinti, nesulaukus savo 
kadencijos pabaigos.

Teismų kokybei ir teisėjo nepri
klausomybei turi didelės reikšmės 
teisėjo tarnybos pastovumas. Nepri
klausomas teisėjas gali būti tik tas, 
kuris skiriamas teisėjo pareigoms iki 
amžiaus galo. Teisėjas, kuris nuolat 
turi drebėti dėl savo tarnybos, 
verčiamas taikytis prie sąlygų, ne
gali spręsti bylų užrištomis akimis, 
kaip to reikalauja teisingumo deivė 
Temidė. Antra esminė teismo nepri
klausomybės sąlyga yra valstybės 
valdžios funkcijų išskaidymas trimis 
savarankiškomis valdžiomis: įstatymų 
leidžiamąja, vykdomąja ir teisingumo 
vykdymo valdžia. Tačiau totalitarinė
je santvarkoje, kokia yra Sovietų 
Sąjunga, visa valdžia - vienose 
rankose. Kompartija per sovietinę 
prokuratūrą vykdo savo politinius 
uždavinius ir neleidžia nukrypti nuo 
partijos linijos.

Apie sovietinių teismų priklauso
mybę rašo Maskvos universiteto 
žinynas (Vestnik Moskovskogo Uni
versitetą 1950.11 nr.) gana platų 
komentarą, kurio santrauka mes čia 
pasinaudosime.

Tiesioginė ir arčiausioj! teismų 
darbo priežūros institucija yra proku
ratūra, - rašo Žinynas - sovietų 
prokuratūra budi, kad teismai be 
klaidų taikytų įstatymus ir vykdytų 
tik partijos bei valstybės politiką. 
Sprendimas yra neleistinas ir netei
singas ne tik tada, kai jis prieštarauja 
įstatymo raidei, bet ir tada, kai jis 
neatitinka įstatymo politinės prasmės 
arba nusikaltimo politinės reikšmės. 
Dėl to generalinis prokuroras gali 
protestuoti ir aukščiausio teismo 
sprendimus. Pagal Stalino konstituci
jos 112 str., rašo tas Žinynas, - 
"teisėjai yra nepriklausomi ir paklūsta 
tik įstatymui". Šis apibrėžimas įrodo, 
kad ta pati sąvoka Sovietų Sąjungos 
įstatyme ir buržuazinio pasaulio 
įstatyme gali turėti skirtingą, net ir 
diametralią prasmę. Sovietinis teis
mas esąs dalis sovietinės valstybės 
politinio vadovaujančio aparato, fak
tiškai yra komunistų partijos ir 
sovietinės vyriausybės politikos įran
kis.

Lenino posakis: "Mūsų teismas yra 
klasės teismas prieš buržuaziją", 
tebegalioja ir suteikia sovietiniam 
teismui politinį pobūdį. Sovietinis 
teisėjas yra palenktas įstatymui, tuo 
pačiu jis yra palenktas ir kompartijos 
politikai, nes jokio prieštaravimo tarp 
įstatymų ir kompartijos politikos 
negali būti jau vien todėl, kad 
kompartija griežtai reikalauja iš 

teisėjų teisėtumo. Konstitucijos 112 
str. nuostatas dėl teisėjo nepriklauso
mybės, nereiškia, kad teisėjas būtų 
nepriklausomas ir nuo partijos direk
tyvų. Spręsdamas konkrečią bylą, 
vertindamas įrodymus, nustatydamas 
kaltę švelninančias aplinkybes, teisė
jas turi žiūrėti ne tik savo sąžinės, bet 
taip pat ir partijos bei vyriausybės 
nustatytos linijos.

Kokia yra sovietinės teisingumo 
politikos esmė? - klausia "Vestnik 
Moskovskogo universitetą" teisinin
kas pats duoda atsakymą, kad tai yra 
niekas daugiau, kaip teisminių formų 
ir priemonių pritaikymas kompartijos 
ir sovietinės valstybės politikai reali
zuoti praktikoje. Komunistų partijos 
politika teisminę veiklą apsprendžia 
per partijos direktyvas ir per sovieti
nės santvarkos specialius organus 
(prokuratūra). Sovietinio teisingumo 
politikai turi reikšmės kompartijos 
direktyvos: (a) direktyvos apie bau
džiamąją atsakomybę (kas, už ką, kaip 
baustinas) ir (b) bendrosios direkty
vos pagal sovietinės vyriausybės 
politikos kryptį.

Ką dar galima būtų pridėti prie to, 
ką patys sovietų teisininkai komen
tuoja? Iš tikrųjų nieko, viskas aišku, 
tik, deja, tos sovietinės teisės 
nepažįsta Vakarų demokratijų parla
mentarai, jie jos nesupranta, ir 
nejaučia pareigos į svetimą teisę 
gilintis, tačiau, kaip realybė rodo, 
lengvai pasiduoda svetimai įtakai, 
neapskaičiuodami kiek žalos gali 
padaryti savo krašto žmonėms.

Mums dar tenka trumpai susipažinti 
su vienu specialiu įstatymu, kuris 
pavadintas - Priešsovietiniams nusi
kaltimams bausti įstatymu (Zakon ob 
ugolovnoi otvetstvennosti z a gosu- 
darstvennye prestuplenija); šiuo įsta
tymu galima kiekvienam gyvenančiam 
Sovietų Sąjungoje ir užsienyje išpro
vokuoti bylą ir patraukti teismo'9" 
atsakomybėn. Šio įstatymo 1 str. - 
išdavimas, sako: " Tėvynės išdavi
mas tai yra Sovietų Sąjungos piliečio 
tyčios veiksmas valstybinės nepri
klausomybės, teritorinės neliečiamy
bės ar Sovietų Sąjungos karinio 
pajėgumo nenaudai: pereinant pas 
priešą, šnipinėjant, perduodant vals
tybines ar karines paslaptis, pabėgant 
užsienin arba iš ten negrįžtant, 
dirbant svetimai valstybei, priešiškoje 
Sovietų Sąjungai veikloje, taip pat 
sąmokslaujant užgrobti valdžią, - 
baudžiamas laisvės atėmimu nuo 10 iki 
15 metų arba mirtimi su turto 
konfiskavimu."

Kadangi mes esame atvykę į 
Australiją kaip politiniai imigrantai, 
negrįžę po karo į savo tėvynę dėl to, 
kad Sovietų Sąjunga ją okupavo, ir 
kadangi tebesame sovietų piliečiai, ir 
kadangi vedame kovą dėl savo tautos 
išlaisvinimo iš sovietinės okupacijos, 
tai mūsų veikla yra antisovietlška ir 
todėl, pagal įstatymą, baustini iki 
mirties bausmės paskyrimo. Mūsų visa 
bendruomeninė veikla gali būti ko
mentuojama kaip antisovietinė, ir 
todėl kiekvienam iš mūsų gali būti 
iškelta byla. Kadangi sovietai tiesio
giai negali pasiekti savo • politinių 
priešų, tai susitarė su Izraeliu, 
mėgina apkaltinti kaip karo nusikaltė
lius, kai tuo tarpu iš tikrjųjų, esame 
tik to karo aukos. Deja, dabartinio ji 
Australijos darbiečių vyriausybė ne- 
davertina tikrosios padėties, gerai 
nepažindama nei Sovietų Sąjungos 
tikslų, nei jos teisės, nei tų užkulisių, 
kuriuose pasislėpę dirba jos agentai. 
Šioje didelėje žmonijos kovoje, dėl 
tautų ir žmonių laisvės, Vakarų 
demokratijos yra pasimetusios savo 
kultūrinėse vertybėse ir nemoka jų 
apginti.

Nukelta į 7 puslapį
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LIETUVIŠKAS M A ŪMI ESTI S

Gyvenimas yra pilnas netikėtumų. Sadauskaitė. Draugijos įteisinimas 
Kai kurie gali būti malonūs, kai kurie valstybės įstaigose jau eina prie galo.
tragiški. Prieš pusmetį susirgo ir į 
ligoninę patęko vienas tautietis. 
Kadangi, jau ir prieš tai jautėsi 
nekaip, pats negalėjo atlikti įvairių su 
kasdieniniu gyvenimu susijusių reika
lų, daugelis jo sąskaitų buvo apleis
tos, nesumokėtos. Viena iš jų tai 
bendros nuosavybės priežiūros mo
kestis, kuris mokamas daugiabučiuose 
namuose byvenančių. Toks mokestis 
imamas iš kiekvieno savininko, pri
klausančio grupinei nuosavybei (Stra
ta title). Už jį pjaunama žolė, 
prižiūrimas kiemas, apmokama ben
drai naudojama elektra, atliekami 
namo išorės priežiūros darbai, valomi 
bendrai naudojami praėjimai ir laipti
nės.

Mūsų tautiečiui esant ligoninėje, 
namo valdyba, kuriame gyveno,už 
nesumokėtą mokestį nutarė jį pa
duoti į teismą. Teismas priteisė skolos 
išieškojimą ir teismo bei advokato 
atlyginimo išlaidas. Mūsų tautiečio 
butas buvo parduotas, iš gautos sumos 
atskaityta skola ir išlaidos, likutis 
perduotas saugoti Valstybiniam pati
kėtiniui (Public Trustee). 0 iš 
ligoninės išėjęs mūsų tautietis dalį 
savo pinigų atgavo, bet buto ne. Kur 
jam gyventi?

Beveik prieš keturiasdešimt metų, į 
Australiją atvykusi vedusių pora, 
išėjusi į pensiją gražiai gyveno savo, 
prieš didešimt penkerius metus pir
ktame, name. Jau perkant namas 
turėjo dešimt metų. Buvo statytas 
pokario metais, kada dar trūko 
medžiagų ir darbo jėgos. Dabar jų 
namui jau reikėjo remonto, bet 
būdamas nagingu, vyras pats viską 
pasitvarkydavo. Staiga širdies smūgis, 
po kurio vyras lieka suparalyžuptas, 
nepajėgus ne tik namą aptvarkyti, bet - ' 
ir apie save apsižiūrėti. Jo žmona ir 
pati neperstipriausia, vos bepajėgia 
vyrą prižiūrėti. Namas ir daržas, visai 
suprantama, apleisti, neprižiūrėti. Iš 
pensijos ir kokią nors pagalbą nelabai 
pasisamdysi. Geriausiai gal būtų namą 
parduoti, nusipirkti butą, bet ten irgi 
vyrą prižiūrėti nebus lengviau. Ką 
jiems daryti?

Vyrui mirus, moteris gyveno viena 
nedideliame priemiesčio namelyje. 
Sveikata nesiskundė, retkarčiais at
važiuodavo sūnus, kuris pataisydavo 
ką reikėjo name, žolę nupjaudavo, 
daržą apvalydavo. Atrodė, kad galės 
sau ramiai užbaigti gyvenimą. Sūnus, 
tarnybos reikalais, staiga perkeliamas 
gyventi į kitą miestą. Motinai parduoti 
namą ir pirkti kitame mieste, kur 
perkeltas sūnus, neišeina - pardavus 
namą, neužtenka pinigų. Be to, čia 
lieka draugai, pažįstami. Tik bėda su 
namu, daržu, kas prižiūrės? Pasi 
samdyti iš pensijos brangu. Naujas 
butas taip pat sunkiai beįkandamas. 0 
ir nežinai kokie bus nauji kaimynai. 
Ką jai daryti?

Atsakymo į šiuos klausimus ieško 
Danos Jokubauskaitės- Levickienės iš 
Melbourne, vadovaujamos draugijos ( 
kol kas žinomos vardu "Lithuanian 
Friendly Society") komitetas. Yra 
lietuvių Sodyba Sydnejuje. Panašus 
dalykas įsisteigė Adelaidėje, bet nei 
vienas iš jų nėra pritaikytas priežiūrai 
tokių žmonių, kaip nurodyta pirmąja- 
me atvejyje. Nėra lietuvių išlaikomos 
ir vadovaujamos vietovės, kur fiziškai 
nepajėgūs, vieniši ar vedę lietuviai 
galėtų būti prižiūrėti, pavalgydinti, 
apskalbti, kur būtų teikiama medici
ninė pagalba per visą parą, kur būtų 
rūpinamasi ne vien jų materialiniais, 
bet ir dvasiniais reikalais.

Į Danos Levickienės pirmininkauja
mą komietą įeina Viva Alekna, Juozas 
Petrašiūnas, Rasa Lipšienė ir Dona

Patvirtinus įstatus, bus šaukiamas 
narių susirinkimas juos galutinai 
priimti. Tada prasidės konkretus 
lietuviškos gyvenvietės įkūrimo dar
bas.

Komitetas turi numatęs du tikslus: 
įkurti pagalbos ir priežiūros reikalin
giems žmonėms, motelio tipo bendra
butį ir privačiam įsigijimui pastatyti 
atskirus butus.

Bendrabutis, kad jis būtų pajėgus 
išsilaikyti su iš valdžios gaunama 
parama, turi turėti maždaug 30 
kambarių. Toks žmonių skaičius būtų 
pats ekonomiškiausias išlaikymo at
žvilgiu. Negalvojama, kad tiek prie
žiūros reikalingų žmonių atsirastų 
Melbourno lietuvių bendruomenėje, 
tad bendrabučio durys bus atdaros 
priežiūros reikalingiems lietuviams iš 
visų Australijos valstijų. Kiekvienas 
bendrabučio gyventojas turės atskirą 
kambarį su patogumais. Bus bendras 
valgomasis ir didelis pramogų kamba
rys, kuriame visi gyventojai galės 
kada tik norės susitikti su savo 
kaimynais, priimti svečius, dalyvauti 
bendruose žaidimuose ir pramogose. 
Čia taip pat bus nuolatinė slaugė, 
admininstracija, virtuvė ir kiti reika
lingi patarnavimai. Šiam pastatui 
pastatyti bus galima gauti didelę 
valstybinę paramą.

Nepajėgumas save prižiūrėti nebus 
sąlyga gyventi bendrabučio pastate. 
Jame galės gyventi finansiniai nepajė
gūs žmonės, kuriems atskiras butas 
gal bus neįkandamas, o gal ir visai 
nereikalingas - ne visi nori gyventi 
atskirai ir kiekvienas sau gamintis 
valgyt. Bendrabutis, ypač, turėtų būti 
geriausia išeitis vienišiems vyresnio 
amžiaus vyrams.

Antras draugijos tikslas yra paleng” 
vinimas privačiam atskirų butų įsigi
jimui. Nors šie butai ir bus statomi 
vienoje vietoje, kiekvienas iš jų turės 
atskirus nuosavybės dokumentus.

Butus įsigyti bus siūloma visoms 
mūsų bendruomenės kartoms iš visos 
Australijos ir Naujosios Zelandijos. 
Ypač tai turėtų patraukti žmones 
gyvenančius nuošaliau nuo didesnių 
lietuvių bendruomenių, kurie savo 
gyvenimo saulėlydį norėtų praleisti 
savųjų tarpe. Reikia įsidėmėti, kad 
perkant žemę ir organizuojant staty
bą, draugija veiks kaip projekto 
vykdytojas. Privatūs projektų vykdy
tojai (Developers) parduodami pasta
tytus namus, prie kainos prideda savo 
pelną ir taip pat kainą, dėl infliacijos 
paprastai aukštesnę, pirkimui žemės 
sekančiam projektui. Draugijos atveju 
to nebus: pastatyti namai bus 
parduodami savikaina, t. y. kaina 
žemės, kiek už ją mokėta perkant 
(atitinkama dalis), statybinės išlaidos 
ir draugijos administracinės išlaidos. 
Tad pardavimo kaina draugijos na
riams, tikimasi, bus žemesnė, negu 
privačiai parduodamų butų. Šis pra
našumas turėtų patraukti ne tik 
vyrenės kartos žmones, ieškančius 
ramaus kampo praleisti užtarnautam 
poilsiui, bet ir vidurinės, bei jaunes
niosios kartos žmones. Viduriniokams 
būtų gera proga investuoti pinigus, 
kartu užsitikrinant vietą ateičiai. 
Jaunoji, gyvenimą kurianti karta, 
palankiomis sąlygomis įsigytų savo 
pirmąjį namą.

Namų aplinka, kaip ir bendrabučio, 
už mažą užmokestį bus prižiūrima 
gyvenvietės administracijos. Jei bu
tuose gyventų kelių kartų žmonės, 
apie butus esanti erdvė, paverssta į 
gražiai prižiūrimą parką aikštelę, 
būtų ideali vieta jaunoms šeimoms su 
vaikais. O ir senelių vaikų priežiūrai 
tikrai netruktų!

Šiuo metu, draugija jau turi virš 
šimto narių, kurių piniginis įsipa
reigojimas yra 10 dolerių įstojimo 
mokestis. Iš jų šešiolika yra pareiškę 
susidomėjimą butų įsigijimu. Prieš 
įsipareigojant toliau, daugeliui kyla 
įvairių klausimų. Svarbiausiais i^ jų, 
kaip bus saugūs narių investuoti 
pinigai? Kaip jau anksčiau minėta, 
draugija bus registruota valstybinėse 
įstaigose ir turės duoti metinį piniginį 
atsiskaitymą ne tik susirinkimui, bet ir 
paskirų tikrintojų (Auditors) praneši
mas bus peržiūrimas valstybinių 
kontrolierių. Taip bus daroma, tuo 
labiau, kad draugija tikisi paramos iš 
valstybės: jau dabar yra paduotas 
pareiškimas pradinės piniginės para
mos gavimui, kuri bus skirta organi
zaciniams reikalams. Visi svarbūs 
nutarimai, išskyrus administracines 
išlaidas, kaip žemės pirkimas, staty
bos projekto priėmimas ar statybinės 
sutarties pasirašymas, bus pristatoma 
visų narių susirinkimui. Ypač yra 
svarbu turėti daugumos sutikimą 
perkant žemę. Kol kas dar nėra 
nustatyta, kuriame priemiestyje ar 
vietovėje žemės bus ieškoma. Svarbu, 
kad netoliese būtų viešo susisiekimo 
priemonės, kurios veiktų ir savaitga
liais. Latvių sodyba (Latvian Vi
llage), pastatyta Scoresby priejnies- 
tyje, nuo transporto yra toloka. 
Tačiau, jie turi savo keliolikos vietų 
autobusą, kuris, reikia manyti, aptar
nauja gyvenančių poreikius.

Kitas svarbus nutarimas bus daro
mas priimant statybinį projektą. 
Draugijos valdyba, pasitarusi su 
įvairių sričių žinovais, parinks mūsų 
reikalavimams tinkamiausią projektą. 
Bendrabučio pastatas turės atitikti 
valstybinius reikalavimus tos rūšies 
pastatams, paskiri butai turės visus 
tuo laiku priimtus ir reikalingus 
patogumus. Laike projektavimo, 
draugijos valdybai bus galima duoti 
pasiūlymus, kurie, kiek įmanoma galės 
būti inkorporuoti į galutinį projektą.

Sumokėjus pinigus ir pastačius 
atskirus butus, kiekvienas iš jų turės 
atskirus žemės dokumentus - kiekvie
nas buto savininkas bus pilnas savo 
nuosavybės valdytojas pagal Strata 
Title Act. Kad išlaikyti sodybos 
lietuvišką pobūdį, draugija pardavimo 
ar perleidimo atveju, pasilieka sau 
tam tikrų teisių, kurios nepakeis 
nuosavybės vertės. Norint parduoti, 
pirmiausiai reikės ieškoti nuosavybę 

- Onute, jau greit gyvensime Sodyboje!

norinčio pirkti draugijos nario. Jam 
neatsiradus, draugija turi teisę pati 
atpirkti butą už sutartą kainą arba, 
išvedus kainos vidurkį tarp dviejų 
nepriklausomų nuosavybės vertintojų, 
pasamdyto pardavėjo ir draugijos. 
Draugijai nenorint buto atpirkti, 
savininkas turės teisę jį parduoti bet 
kokiam jo pasirinktam asmeniui.

Sakoma, reikėjo tai daryti prieš 
penkiolika, dešimt, penkis metus, 
dabar, esą, jau per vėlu, daug kam jau 
dabar reikia kur nors prisiglausti, 
dabar jau dauguma per seni. Atsaky
mas - niekad ne per vėlu, niekad ne 
per anksti. Stipriai imantis, pirmoji 
projekto dalis gali būti įvykdyta per 
tris metus. Su Lietuvių kooperatinės 
kredito draugijos "Talka" pagalba, o ji 
sudarytų sąlygas laikiniems finansams 
(Bridging Finance), suma, reikalinga 
žemės pirkimui, gali būti sutelkta 
labai greitai. Reikia tik tvirto narių 
įsipareigojimo.

- Kuo toliau nuo lietuvių, tuo 
geriau! - dažnai išgirsti apie bendrą 
gyvenimą. Ką gi mes norime apgaudi
nėti? Patys save? Gal yra tokių, kurie 

.nenori bendrauti, jie nebendrauja ir 
dabar, užteks tų, kurie nori bendrauti, 
nori arčiau savų gyventi. Neteko 
girdėti, kad Sydnejuje ar Adelaidėje 
būtų problemų dėl nesugyvenimo. 
Savo bute kiekvienas galės išsaugoti 
privatumo jausmą. Susitikimui su 
kitais galima bus naudotis bendru 
pastatu, kuriame bus progos didesnio 
masto pramogoms.

Arčiau prie organizacinio darbo 
esantiems matosi, kad energingai 
vadovaujant dabartinei pirmininkei 
Danai Levickienei, projektas pasistū
mėjo gana toli. Visiems, ypač dabarti
niu laiku išeinantiems į pensijas ir 
gaunantiems vienkartines pensijines 
pinigų sumas (Lump Sum), verta 
rimtai pagalvoti, kaip susitvarkyti 
savo ateities gyvenimą ir pinigus. O 
dabar draugija (Lithuanian Friendly 
Society) tikisi, kad ne tik Melbourno, 
bet ir visos Australijos lietuviai 
parems ją aukomis, pirks loterijos 
bilietus, neužmirš savo testamentuose 
ir dalyvaus draugijos naudai suruoš
tuose pasirodymuose. Prieš trisdešimtį 
metų, opus reikalas buvo įsigyti 
lietuvių namus, šiandien tiek pat opus 
yra reikalas - Melbourne įsigyti 
lietuvišką sodybą.

J. Mašanauskas
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1988-tais, III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių metais, sukanka 50 
metų nuo Lietuvos Tautinės Olimpia
dos, kuri vyko Kaune ir Klaipėdoje 
1938 m. liepos 16-31 dienomis. Joje 
dalyvavo 2000 Lietuvos ir išeivijos 
sportininkų iš JAV, Anglijos, Brazili
jos, Latvijos ir tuo metu okupuotos 
Lietuvos sostinės Vilniaus.

Olimpiadoje buvo pravestos šios 
varžybos: lengvoji atletika, plauki
mas, sunkumų kilnojimas, boksas, 
žirginis sportas, dviračių lenktynės, 
sklandymas ir motorinis skraidymas, 
šaudymas, krepšinis, tinklinis, futbo
las, lauko ir stalo tenisas, irklavimas ir 
buriavimas.

Šios reikšmingos sukakties proga, 
III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
rengėjai nori pagerbti buvusius mūsų 
Tautinės Olimpiados dalyvius - vete
ranus, kurie III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių metu viešės Adelai

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių organizacinis komitetas 
apgailestauja, kad ruošiant komiteto loterijos bilietus, nurodant Sydnejaus L. 
S. K. "Kovas" loterijai skirtą fantą, per neapsižiūrėjimą buvo išleista Jolantos 
Janavičienės pavardė, kuri paaukojo loterijai savo darbo keramikos vazą. Už 
tai Janavičienės atsiprašome.

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

.ORGANIZACINIS KOMITETAS
SBORTO PASAULYJE

FUTBOLAS

Australijos futbolo federacija ruo
šia Bicentennial aukso taurės turnyrą. 
I šį turnyrą jau yra pakviestos 
Argentinos, Brazilijos ir Saudi Arabi
jos vienuolikės. Turnyras, kuris kai
nuos apie du milijonus dolerių, įvyks 
šių metų liepos mėnesį.

KREPŠINIS

Australijos olimpinė "Wang Boo
mers" krepšinio komanda intensyviai 
ruošiasi artėjančiai olimpiadai.

Šiuo metu Australijoje lankosi 
Čekoslovakijos krepšinio rinktinė su 
kuria numatyta sužaisti penkerius 
rungtynes.

Čekoslovakija dar 1987 metais 
išsivežusi iš Australijos 4 pergales iš 
penkių susitikimų, šį kartą gerokai 
nustebo pralaimėjusi pirmąsias varžy
bas Brisbanėje rezultatu 91 - 79.

Antrąjame susitikime, kuris įvyko 
Sydnejaus krepšinio stadione, čeko- 
slovakai vėtbuvo nugalėti rezultatu 
102 - 85. Po rungtynių čekoslovakų 
treneris Jąn Brobovski pareiškė, kad 
pralaimėjimą nulėmė vienašališkas 
australų teisėjavimas. 1985 metais 
Čekoslovakijos rinktinė buvo antroji 
Europoje.

Šveicarijos istorikai tvirtina, kad 
tolimi jų protėviai, gyvenę dar olose, 
jau sportuodavo... O, galimas dalykas, 
tai buvo pirmieji žemdirbiai, valę nuo 
savo laukų akmenis? Nuo tų laikų 
Alpėse ir liko tradicija mėtyti 
akmenis. Neseniai vykusiose varžybo
se 83,5 kg. sveriantį akmenį tik dviem 
sportininkams pavyko numesti už 3,5 
m. ribos. Vienas akmenį nustūmė 3,53 
m., o nugalėtojas - 2cm. toliau.

Vakarų Berlyno gyventojai savo 
miestą pradėjo vadinti - dviratininkų 
miestu. Iš visų transporto rūšių, jie 
dabar labiausiai gerbia dviračius.
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dėje. Jie bus žaidynių organizacinio 
komiteto svečiai ir dalyvaus jų 
pagerbimo priėmime, kurio metu jiems 
bus įteikti, sukakties prisiminimui 
specialiai pagaminti medaliai.

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nių rengėjai kviečia buvusius Lietuvos 
Tautinės Olimpiados dalyvius, kurie 
žaidynių metu viešės Adelaidėje, 
pranešti raštu organizaciniam komi
tetui - 3 rd. World Lithuanian Sports 
Festival Committee, 27 Rickaby 
Street, Croydon Park, 5008, Australia 
suteikiant apie save šias detales:

1. Vardas ir pavardė. 2. Gimimo 
data. 3. Dabartinis adresas. 4. Klubas, 
organizacija ar sąjunga, už kurią 
turėjo starto teisę Tautinėje Olimpia
doje. 5. Kokiose Tautinės Olimpiados 
varžybose dalyvavo.

Užsiregistruoti prašome ne vėliau 
š.m.spalio 1d.

Masiškai dviračiais susižavėta po to, 
kai smarkiai pabrango kelionės metro 
ir autobusais. Dviračių mieste tiek 
daug, kad miesto valdžia turėjo jiems 
skirti specialius takus, kurių ilgis jau 
siekia 520 kilometrų. Gatvėse prie 
šaligatvių ryškiomis linijomis pažy
mėti dviratininkams skirti takai.

•
Bahamų salose vis labiau populia

rėja nauja gana ekstravagantiška 
sporto šaka: jojimas rykliais. Plėšrūnai 
sugenami į seklią įlanką, kur jų jau 
laukia "raiteliai". Aštrių pojūčių 
mėgėjai ne tik stengiasi atsisėsti ant 
šio nelabai taikaus padaro, bet ir 
varžosi, kuris ilgiau išsilaikys "balne".

•
Buvęs pasaulio bokso čempionas 

Mohamed Ali, nutarė užsiimti bizniu. 
Jis nusprendė įkurti firmą, gaminančią 
sportinius automobilius "Ali - 500". 
Įmonė jau pastatyta ir greit pasirodys 
pirmieji sportiniai automobiliai. Beje, 
jų kaina irgi čempioniška...

•
Kovo mėn. 2 d. eidamas 76 m. mirė 

žinomas Lietuvos sportininkas Vilhel
mas Variakojis. Velionis pasižymėjo 
futbole, krepšinyje (buvo Europos 
meistrų eilėse), tačiau didžiausius ir 
gražiausius laurus nuskynė stalo 
tenise, būdamas Lietuvos rinktinės 
nariu, kai mūsų valstybė 1939 m. 
Egipte laimėjo ketvirtą vietą pasau
lyje.

Velionis padėjo SS-gai stalo teniso 
pamatus, tapdamas kartu 1949-1951 
m. meistru ir užaugindamas gražią 
Lietuvos pamainą kuri taip pat skynė 
gražius laimėjimus, neturėdama sau 
lygių visoje SS-goje. Už nuopelnus 
Lietuvos stalo tenisui jis buvo 
apdovanotas medaliais ir garbės 
raštais. *
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Pirmasis šių metų Diskusijų klubo 
susirinkimas įvyko kovo mėnesį 27 
dieną, Colette ir Stasio Žukų namuo
se.

Maloni vakaro staigmena buvo 
namų šeimininko paruošta, įdomi ir 
gausiai iliustruota skaidrėmis paskaita 
apie senovės Egipto istoriją. Šioje 
paskaitoje, St. Žukas nesivadovavo 
žiniomis iš tradicinių šaltinių t.y. 
istorinių knygų, bet vadovo egiptiečio 
(egiptologijos studento) duotais fak
tais iš vėliausių tyrinėjimų. Šie nauji 
faktai paneigia kai kurias anskyves- 
nes, egiptologų iš jieroglifų perskai
tytas žinias ir duota skirtingą, 
manoma, tikslesnį senovės Egipto 
vaizdą. įrodyta, kad gilioje senovėje 
iš tikrųjų Egiptą valdė aukštieji 
kunigai per savo pačių paskirtus 
faraonus, kurie negyveno savo rūmuo
se, kaip paprastai yra vaizduojama, 
bet šalia šventovių, visiškoje kunigų 
kontrolėje. Faraonui, sulaukus trisde
šimties metų amžiaus, jis būdavo 
nunuodijamas, o jo vieton paskiriamas 
naujas jaunas vyras. Faraonų dinas
tijos, tai yra valdymas paveldėjimo 
būdu iki gyvenimo pabaigos, prasidėjo 
nuo faraono Menes valdymo laikų, 
3100 metų prieš Kristaus gimimą. 
Menes sujungė aukštutinį ir žemutinį 
Egiptą ir įkūrė dabartinę Egipto 
sostinę Kairą, kuri tuo metu vadinosi 
Memphis. Sulaukęs 30 metų, Menes, 
tariamai dievų pritarimu, pasiskelbė 
nuolatiniu valdovu, prieš tai išlaikęs 
specialiai tam skirtus ir nepaprastai 
sunkius egzaminus ir viešai įrodęs 
savo neįprastai didelę fizinę jėgą.

Yra atmesta ir senoji teorija, kad 
Egipto piramides statė vergai. Jas iš 
tiesų statė patys egiptiečiai, skatina
mi gilių religinių įsitikinimų ir 
pomirtinės karalystės pažado. Galbūt 
pats pats įdomiausias, bet iki -šiol 
nutylėtas faktas yra tai, kad senoji 
Egipto religija, kaip ir mūsų krikščio
nybė, buvo pagrįsta tais pačiais 
dešimčia įsakymų. Apie tai kalbantys 
jieroglifai užrašyti ant šventyklų ir 
faraono Tutanchamono kapo sienų, ir 
kurie nuo kitų skiriasi kiek labiau 
ištęsta forma. Reikia prisiminti, kad 
Mozė, kuris priėmė ir iškalė Dešimt 
Dievo įsakymų, prieš tai ilgą laiką 
gyveno Egipte.

Vaizdžiai perdavęs savo įspūdžius 
iš daugelio aplankytų garsių vietovių 
savo įvairiais senais paminklais, St. 
Žukas palietė ir to krašto naujesnių 
laikų istoriją. Šimtmečių bėgyje, 
žlugus Egipto galiai, jį valdė graikai, 
romėnai ir arabai, iš kurių egiptiečiai 
perėmė religiją, o su laiku ir kalbą. 
Modernioje istorijoje, nuo 1802 metų 
Egiptas priklausė Britų imperijai ir tik 
nuo 1936 metų tapo nepriklausoma 
karalyste. 1952 metais, po įvykusio 
perversmo, kuriam vadovavo karinin
kas Naser, Egiptas paskelbtas respub
lika. šiandien jis skaitosi vienu iš 
pažangesnių arabų kraštų. Jame 
privalomas švietimas, moterys įsijun
gė į darbo jėgas, vyrauja monogamija 
(vienpatystė). Didžiulė krašto pajamų 
dalis gaunama iš gerai organizuotos 
turizmo industrijos. Didingi senovės 
paminklai ir juos gaubianti paslaptin
ga, masinanti atmosfera, St. Žuko 
žodžiais, palieka lankytojui neišdildo
mą įspūdį ir turistų būriai niekada 
nemažėja. Paskaita buvo sutikta su 
dideliu susidomėjimu.

Anksčiau aprašytame Newcastle 
klubo susirinkime, po paskaitos buvo 
svarstomas rimtas ir opus Diskusijų 
klubo ateities klausimas. Jau kurį 
laiką girdėjosi, kad kai kurie klubo 
nariai žada iš klubo pasitraukti, 
kadangi klubas, dėl įvairių priežasčių,

Profesorius Vytautas Doniela

praėjusių metų bėgyje prarado du, o 
šiais metais dar vieną narį. Tolimesnė 
klubo veikla atsidūrė klaustuko ženk
le. Nariai rinkosi į šį pirmą susirinkimą 
galvodami, kad jis gali būti paskutinis.

Svarstymas buvo pradėtas pasiūly
mu kviesti kiekvieną narį ir pateikti 
savo argumentus (už ar prieš) dėl 
Diskusijų klubo tolimesnės veiklos. Po 
ilgokų, bet ramių ir objektyvių 
pasisakymų paaiškėjo, kad klubas gali 
tikėtis dviejų naujų, aktyvių narių - 
Vandos česnaitienės ir Vaclovo 
Liūgos. Buvo nutarta išspręsti šį 
klausimą balsavimo būdu. Rezultatas
- balsų dauguma (6 prieš 2) nutarta 
klubo veiklą tęsti toliau, klubo 
ateities galutinį sprendimą paliekant 
aplinkybėms ir laikui.

Tuo pačiu, norėčiau plačiau pa
minėti, kad šiais metais iš Diskusijų 
klubo pasitraukė vienas iš originaliau
sių jo narių, pastoviai jame veikęs nuo 
pat klubo įsikūrimo, prof. Vyt. Donie
la. Klubo sekretorius St. Žukas 
perskaitė iš jo gautą laišką, kuriame 
prof. Vyt. Doniela apgailestauja, kad 
aplinkybės privertė jį palikti New
castle, tuo pačiu ir Diskusijų klubą. 
Vyt. Doniela perduoda nuoširdžiau
sius linkėjimus toliau sėkmingai tęsti 
klubo veiklą. Mielas Vytas, kaip mes 
jo pasigesim ! Jis pažadėjo apsilankyti 
mūsų susirinkimuose, tas maloniai 
nuteikė susirinkusius narius ir, galimas 
dalykas, prisidėjo prie nutarimo veikti 
toliau.

Pareigomis pasiskirstyta sekančiai: 
pirmininkas - Stasys Žukas, sekretorė
- Vanda Česnaitienė, susirinkimų 
reporterė - Viktorija Kristensen. 
Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 
mėnesio gale, pas Vandą ir Juozą 
Česnaičius. Paskaitą skaitys J. Čes- 
naitis. Tiksli susirinkimo data bus 
paskelbta vėliau.

V. Kristensen
Diskusijų klubo reporterė

- Jūs šitokią bjaurybę vadinate 
moderniu menu? - užsipuolė sena 
ponia meno galerijos direktorių.

- Atsiprašau, ponia, - švelniai 
atsakė direktorius, - jūs žiūrite ne į 
modernų paveikslą, bet į paprastą 
veidrodį.
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POLITINE • « ....

Kultūra ginklais neapginama ir 
nesukuriama, laikas tai suprasti.
Šiandien parlamentai gera valia 
užleidžia priešams kultūrines tvirto
ves už prekybinius mainus. Pildosi 
Lenino pranašystė, kad "Vakarai 
parduos paskutinę virvę, kad mes juos 
pakartume". Ar reikia didesnės ironi
jos, žiūrint į Australijos valdžios 
pastangas išleisti War Crimes Amend
ment Bill 1987?

Aleksandras Mauragis

laiškas

V. Augustinavičiui
"Mūsų Pastogės" redaktoriui,

Nuoširdžiai dėkoju Jums už rūpestį 
mūsų jaunaisiais spaudos bendradar
biais, pristatant kandidate premijai 
Danutę Baltutytę.

Siunčiu Jums Daužvardžio Fondo 
1987 m. jaunųjų žurnalistų vertinimo 
komisijos - valdybos paskirtų antrų 
premijų $150 Danutei Baltutytei, 
pagal Jūsų pristatymą.

Malonėkite Jai perduoti mūsų 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus 
dar plačiau reikštis lietuviškoje spau
doje.

Su geriausiais linkėjimais,

Aukštųjį mokslų baigė Adelaidės 
universitete 1975 metais. Šiuo metu 
yra gavęs paskyrimų dirbti federali
nė je sostinėje Canberroje kaip resear
ch officer Finansų Departamente ir 
jau šį mėnesį su žmona išvyksta 
naujoms pareigoms, naujam pasky
rimui.

Adelaidės tautiečiai linki mieląjam 
Jonui laimingo įsikūrimo ir sėkmės 
naujose pareigose, nepamirštant savo 
veiklos lietuviškame gyvenime.

Bronius Juodelis
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 

pirmininkas
A.G.

Geelonge
MARGUČIŲ POPIETĖ

Per atvelykį į Geelongo Lietuvių 
namus, margučių ridenimui, susirinko 
gera pusė šimto tautiečių. Buvo net iš 
Lietuvos J. Manikausko sesutė 0. 
Staniulienė iš Prienų ir R. Skerienės 
sesutė M. Morkūnienė iš Šiaulių. Iš 
užjūrio turėjome ir daugiau svečių. 
Tai daugumai gerai pažįstamas "Mūsų 
Pastogės" korespondentas A.L.B. Ta
rybos pirmininkas A.Kantvilasi su 
žmona N. Kantviliene iš Hobarto, 
"Baltic News" atstovai Viktorijai - A. 
ir G. Kaladės iš Carrum. Susirinkusius 
dalyvius pasveikino ir tarė trumpų 
žodį židinietis v.s. A. Karpavičius. 
Gražiausių margučių išrinkimui vado
vavo židinietis L. Bungarda. Pirmąją 
dvidešimties dolerių premiją laimėjo 
A.Kantvilas., antrąją ir trečiąją - G.

Kaladienė. Atrodo, G eelongas margu
čių marginti nemoka. Toliau vyko 
margučių ridenimas. Kas liko laimė
tojais o kas pralaimėjo buvo neaišku. 
Tik buvo aišku, kad po poros valandų, 
per salę pereiti nebuvo galima per 
gausybę sudaužytų kiaušinių ir lukš
tų.

Visiems pailsėjus, užkandus ir 
išgėrus, židinietis L. Bungarda prave
dė loteriją, kurios laiminguosius 
bilietus ištraukė viešnios iš užjūrio 0. 
Staniulienė, M. Morkūnienė ir M. 
Kantviliene. Iš loterijos pelno gauta 
115 dolerių. Vėliau rinkome aukas 
"Baltic News", surinkome 132 dole
rius. Taigi, per šias kelias valandas 
"Baltic News" iždas padidėjo 247 
doleriais. Vėl buvo valgyta, gerta Ir 
kalbėta, tik kažkodėl šį kartų lie
tuviškos dainos nebuvo girdėti.

L. B.

S V. RAŠTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS

Danutė Baltutytė

SYDNEJUJE

KARALYSTĖS PALAIMINIMAI

Tegul niekas nemano, kad visuo
tinas suderinimas ir išgelbėjimas 
kiekvieno asmens bus daromas neatsi
žvelgiant į jų paklusnumų naujosios 
karalystės įstatymams. Šventasis 
Raštas nesiūlo tokio beišlyginio išga
nymo. Apaštalų Darbuose 3:19-23 
apaštalas kalba apie busimąjį atstei- 
gimo laiką, kurį Dievas yra pažadėjęs 
visų savo šventųjų pranašų burna. 
Bet jo aiškiai pasakyta, kad palaimini
mai bus suteikiami tiems, kurie 
klausys "ano pranašo," dieviškojo 
Kristaus. Jis sako: "Ir atsitiks, kad 
kiekviena siela, kuri tik nepaklausys

nežinojimo. Šventasis Raštas mokina, 
kad nė vienas nebus 'sunaikintas 
"antra mirtimi", kol nebus gavęs tikrą 
tiesos pažinimų ir gavęs pilną progą 
tikėti ir klausyti. To tikslo įvykdymui 
Dievo plane yra pažymėtas pabudini
mas visų, kurie yra užmigę mirties 
miegu. Apie šitą pabudinimą kalba 
Apaštalas Povilas, sakydamas, kad 
Dievas nori, kad visi būtų "išganyti", 
ne amžinai, bet išgelbėti iš mirties 
miego, kad galėtų pažinti tiesą ir 
susipažinti su Dievo dovana - jo 
Sūnumi, kurs yra jų Atpirkėjas. Bet 
amžinąjį gyvenimą laimės tik tie, 
kurie, po to kai jie bus pažinę tiesą, 
"tikės" į jį. Jono 3:16 yra aiškiai

ADELAIDĖJE
Mūsų žinomos visuomeninkės, rašy

tojos ir spaudos darbuotojos, Bronės 
Mockūnienės iš Adelaidės sūnus Jo
nas (Liudvikas) Mbckūnaš palikęs 
gražias pėdas Adelaidėje, išvyksta iš 
mūsų miesto.

Nuo pat vaikystės Jonas Mockūnas 
aktyviai reiškėsi mūsų tautiniame 
gyvenime, dalyvaudamas jaunimo 
koncertuose, tautiniuose renginiuose, 
šoko tautinius šokius ir reiškėsi 
skautų veikloje. Baigė savaitgalio 
mokyklą ir lituanistinius kursus, 
laisvai valdo gimtąją kalbą. Kaip 
atstovas dalyvavo trijuose Pasaulio 
Lietuvių kongresuose. Už pasižymėji
mą tautinėje veikloje buvo apdovano
tas Australijos Lietuvių Fondo premi
ja.

Sodybos šeimininkė Valė Stanevi
čienė dažnai verda ir kepą įvairiausius , 
skanėstus vaišinti užklydusiems sve
teliams bei sodybiečiams.

O šį kartą ji kepė ir virė tik saviems 
sodybiečiams, kurių draugėje kovo 12 
dieną atšventė sodyboje laimingai 
praleistą penkmetį.

Vaišes paruošė gėlėmis išpuoštoje 
Sodybos seklyčioje. Pakviesti buvo 
artimieji, sodybos kaimynai. Visi 
linkėjo Valei Stanevičienei dar ilgus 
metus pačiai džiaugtis ir kitus 
džiuginti savo gyvenimu Sodyboje. 
Čia nevargina rūpesčiai jeigu kada 
stogas prakiūra, kas kitas sugenda ar 
mokesčiai užgriūna. Visa tai sutvarko 
mielosios Sodybos patikėtinės, drau
gijos valdyba. Sodybiečiams ir Valei 
Stanevičienei belieka tik džiaugtis 
gyvenimu ir poilsiauti.

Iš visos širdies linkime Valei dar 
daug ilgų, laimingų metų Sodyboje.

ano pranašo, bus išnaikinta iš tautų 
tarpo."

Povilas stato klausimų, kaip kas gali 
tikėti į Kristų, jei jis nėra girdėjęs 
apie jį. Tačiau nė vienas nebus 
išganytas arba pražudytas dėlei savo

pasakyta, kuriems yra skirta šita 
Dievo malonė. Tekstas taip skaitosi: 
"Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog 
davė savo vienagimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris į jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinų gyvenimą."

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

N4 E

pagerbdamas

STASI BAG D O

$10 aukoju "Mūsų Pastogei

S. Augustavičius

AUSTRALIJOS

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.

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

Sodybietė -

Valė ir Pranas Žitkauskai, prieš eilę 
metų persikėlė gyventi į Point Clare, 
netoli Gosford, džiaugėsi grynu oru, 
gražia aplinka, o Pranas - ypač 
žvejybos sportu. Pereitą savaitę Valė 
Žitkauskienė turėjo širdies priepuolį. 
Ji gydoma Gosford District ligoninėje. 
Dėl jos sveikatos susirūpinęs vyras 
Pranas, visa jos šeima ir artimieji, ten 
gyveną lietuviai.

Ligonei linkime greito pasveikimo.
P. N.

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051. ■<
• I *

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

PIGESnĖS!

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams...
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 į savaitę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.

Mūsų Pastogė "Nr. 16 1988. 4. 25 pusi. 7
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mokinių ir jaunimo

VASARIO 16

ir

HOBARTE

a S

$ 
$ 
$

svečiai veltui bus 
ir pyragaičiais.

5
5
5

$25

Aldona Krutulienė W.A. 
E. M. Marganavičius Vic. 
J. Norvydienė Vic.
V. Pazereckas vic.

Mūsų Pastogei
"MOSV PASTOGEI" 

AUKOJO:

1 dienos.

IVf O

Kaina $5

IATA

IR "GENERAL BLACK

Aukos

GIMNAZIJA ll
Dosnūs gimnazijos rėmėjai Vida 

Algis Skirkai paaukojo lietuvių kalbos 
židiniui Vasario 16 gimnazijai per 
klubo biblioteką 500 dolerių.

Nuoširdi padėka aukotojams.

SYDNEJUJE
Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo

kykla ruošia Motinos Dienos minėjimą, 
kuris įvyks gegužės 8 dieną, sekma
dienį, tuoj po pamaldų St. Joachims 
bažnyčios salėje, Lidcombe.

Bus įdomi programa su vyriausios ir 
jauniausios lietuvės motinos pager
bimu. E. Jonaitienės paskaita, savait
galio mokyklos 
pasirodymas.

Mamytės ir 
vaišinami kava 
Kas norės galės nusipirkti pietus. 
Pietų kaina 5 doleriai.

Bus galima nusipirkti ir gėrimus, 
įėjimas veltui.

Tėvų komitetas

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel 7081414

METINIS KLUBO BALIU
ĮVYKS

šeštadienį, gegužės mėn, 7 d. 
VH kviečiami gausiai dalyvauti.

Bilieto kaina $25 įskaitant šiltą vakarienę,* vyną ir šampaną.
Numatoma įdomi programa. Šokiai iki 1 vaL ryto.

Sydnejaus klubo bibliotekos vedėjas

Motonos dieną Hobarte švęsime 
šeštadienį, gegužės mėnesio 7 d. Tą 
pačią dieną laukiame ir brangaus 
svečio iš Melbourne - kunigo Juozo 
Petrausko.

Motinos dienos minėjimas prasidės
4.30 vai. vakare, ukrainiečių salėje, 
Main Rd. Moonah. Minėjime pagerb 
sime motinas čia esančias ir Lietuvoje 
palikusias. Neužmiršime ir tų, kurios 
ilsisi po gyvenimo vargų įvairiuose 
kraštuose, Lietuvoje ir Sibire.

Po minėjimo visi bus pavaišinti, 
moterų komiteto pagamintais skanu
mynais, (svaiginamuosius gėrimus at
sinešti savus), pasilinksminsime ir 
laimę, J. Paškevičiaus ruošiamoje 
loterijoje, išmėginsime. įėjimas veltui.

Sekmadienį, gegužės mėn. 8 d.,
12.30 vai., kunigas Juozas Petrauskas 
atlaikys mišias St. Teresės bažnyčio
je, Moonah.

Visus Tasmanijos lietuvius nuošir
džiai prašome atsilankyti minėjime ir 
bažnyčioje.

Hobarto Lietuvių Apylinkės 
valdyba

Prieš savaitę Melbourne įvyko 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovų suvažiavimas. Iš Tasmanijos 
dalyvavo A LB Tarybos pirmininkas A. 
K an t vii as ir N. Kantvilienė, kuri 
atstovavo Hobarto Apylinkę.

Naudokitės mūsų paslaugomis 
vykstant į LIETUVĄ.

Ši kelionė truks 10 dienų Vilniuje, ir 
likusios Rygoje, Taline, Leningrade, 
Maskvoje.

Kelionės pradžia liepos mėn. 12 
dieną, kaina už 25 dienas $4.380 
dolerių.
Šiai kelionei liko 9 vietos. Skambinti 
(02) 262-1144.

DABAR PATS LAIKAS rūpintis 
dokumentų ruošimu vykstantiems ir 
kviečiantiems. Vykstantiems prane
šame - Kaunas atidarytas užsienio 
turistams.

Iš Lietuvos galite kviesti draugus ir 
gimines.
Dėl visų reikalingų dokumentų ruoši
mo, kreiptis telefonu (02) 262-1144, į 
K. Šniukštą. ><

JEIGU DOMITĖS mašinos pirkimu 
giminėms Lietuvoje, galite kreiptis 
taip pat į K. Šniukštą.

SYDNEY: 75 King Street, 3rd Floor.

Tel: 262 1144

Vic: 670 9454 S A: 223 7544
QLD: 229 9716 WA: 293 4022
AFTA Member Lie. 2TA002531

Balandžio 30 d. šeštadienį 6 vai. vak. Lietuvių namuose skautų 
tuntas "Vilnius” ruošia subatvakarį:

GEDIMINO SAPNAS

Visi adelakliškiai ir visų organizacijų nariai yra kviečiami 
subatvakaryje dalyvauti.

Suliatvakario programoje daug įvairių ir linksmų pasirodymų, 
pasakojimų, dainų ir kt. Subatvakario dalyviai prašomi vilkėti bent 
vieną tautinį rūbą (kaklaraištį, skarelę, priejuostę ir kt.)

Maistas suneštinis: ką atsinešt tą valgysi ir kitą vaišinsi! 
Gėrimais aptarnaus Lietuvių namų baras.

Linksma muzika ir linksma subatvakario nuotaika laukia jūsų visų! 
Stalus prašome užsisakyti pas: D. Baltutytę, tel. 363 0153, A. Pocių, 
tel. 797 164, A. Milen, tel. 42 5974.

Adelaidės skautų "Vilniaus" tuntas

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir teiti 
užkandžiai

Klubo nariai, dar negrąžinę metinės klubo loterijos šaknelių, 
prašomi, neatidėliojant jas grąžinti.

DĖMESIO! LIETUVIAI, PRIEŠ KETURIASDEŠIMT METŲ
ATVYKĘ "GENERAL STURGISr
LAIVAIS SUSITIKIME GEGUŽĖS MĖNESIO 7 DIENĄ, KLUBO 
BALIUJE.

Gintaro" tautinių šokių grupė kviečia visus atsilankyti į grupės 
ruošiamą

kuri įvyks balandžio 30 d., šeštadienį, Lietuvių namuose.
įdomi programa, skani vakarienė, turtinga loterija. Vakarienės kaina 
$ 7.

Savo atsilankymu paremsite mergaičių tautinių rūbų įsigijimą.
Pradžia 6 vai. vakaro.

Stalus užsisakyti pas D. Mockienę, Tel. 458-1079, arba D.
Brovedani, Tel. 435-1585.

Tautinių Šokių Grupė "Gintaras"

PIGIAUSIOS KELI ONĖS į UŽJŪRIUS

Į Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 
į Europą ir atgal nuo 
į Europą per Kanadą nuo 
Į Europą per JAV nuo 
Į Los Angeles (SFO) nuo 
Į Havajus ir atgal nuo

$1,660
$1,740 
$1,400 
$1,670 
$1,500
$1,280 iki 19. 6. 88 
$ 850

*Po Ameriką skraidymai 4-US $320 5-US $375 6-US 410 
*Eurailpass 15 dienų $420 21 dienų $530 1 mėnuo $660 ir t.t.
* Parūpinu dokumentus, vizas, kelionės čekius, draudimą-papigintai.
* KRAŠTO valdybos įgaliotas organizuoju grupinę kelionę į Toronto kuri 
išvyks iš Melbourne/Sydney 19 birželio. Kaina į ten ir atgal $1,560.
Iš kitų vietovių brangiau. Prašau registruotis kuo greičiau, depozitas $310. 
♦Ekskursija į Lietuvą iš Melbourne/Sydney išvyks 27 d. liepos. 10 dienų 
Lietuvoje, 1 dieną Leningrade ir dvi dienos Varšuvoje, viskas įskaityta pilna 
kaina $4,200. Prašau registruotis kuo greičiau, depozitas $400.

Alg. Žilinskas,
541 King Street, West Melbourne, 3003. Tel. 02 - 329 6833 
Vakarais, savaitgaliais - 572 2172.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by th* LiLhuauian CoMunilg Publishing Ssdutg Ltd. Leidėjus Lietu 

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas; P. O. Box 550 Bank stovu. M. S. V. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos Telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rasinius taiso ir skelbiu savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už- skelbimų turinį redakcija neatsako. 

Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paStu $ 30 N. Zealandįjoje oro paštu $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55
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