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V. Skuodis Europos Parlamente
DIDŽIAI GERBIAMIEMS EUROPOS PARLAMENTO NARIAMS, 
DIDŽIAI GERBIAMIEMS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTARINĖS

ASAMBLĖJOS NARIAMS,

šių metų balandžio mėn. 12-14 d.d. lankiausi Europos Parlamente, 
susipažinau su jo darbu. Svečio teisėmis stebėjau parlamento posėdžius, 
asmeniškai bendravau su kai kuriais parlamento nariais.

Man buvo ypatingai malonu ir svarbu patirti, jog Sovietų pavergtų Pabaltijo 
kraštų - Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimai nėra pamiršti Europos 
Parlamento ir Europos Tarybos darbuose.

Šiuo savo laišku aš, kaip Lietuvos Helsinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų 
Teisių Gynimo Komiteto narys, savo pavergtosios lietuvių tautos vardu noriu 
pareikšti padėką Europos Tarybai už jos 1987 metų sausio 28 d. rezoliuciją ir 
Europos Parlamentui už 1987 metų spalio 12 d. rezoliuciją, kurios betarpiškai 
liečia iki šiol sovietų aneksuotus Pabaltijo kraštus.

Vadinamieji Lietuvos, Latvijos ir Estijos disidentai, tai sovietų pavergtųjų 
tautų parlamentarai, kurių veiklą įkvepia jų tautų idealai ir kurie neboja 
sovietinių kalėjimų ir lagerių. Todėl jų balsas - pavergtų Pabaltijo kraštų 
balsas.

1987-1988 metų politiniai ir tautiniai įvykiai Pabaltijo kraštuose visam 
pasauliui rodo, jog lietuviai, latviai ir estai niekada nesutiks su tuo, kad jų 
pavergtieji kraštai pasiliktų prijungti prie Sovietų Sąjungos.

Dr. Vytautas Skuodis
Lietuvos Helsinkio Grupės ir

Lietuvos Tikinčiųjų Teisių Gynimo Komiteto narys
(ELTA)

tarpautinėse sutartyse, kurias Sovie
tų Seijunga yra prisiekusi vykdyti. Be 
to, pasak prel. Hoye, Sovietų valdžios 
atsisakymas įvesti reikšmingas refor
mas savo nusistatymuose dėl tikin
čiųjų teisių gedi pažaboti tolesnę 
pažangą supergalybių santykiuose.

Prel. Hoye tvirtina, kad kunigų 
Svarinsko bei Tamkevičiaus ir vysku
po Steponavičiaus išlaisvinimas būtų 
sovietų valdžios įsipareigojimo ženk
las gerbti tarptautines sutartis, ap
saugoti žmogaus teises, pravesti tikrą 
vidinę reformą ir pagerinti supergaly
bių santykius.

Laiško nuorašas pasiųstas Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui Vašingtone 
Juri Dubinin ui.

Tai yra antras prel. Hoye laiškas 
šiais metais sovietams, pareiškiant 
susirūpinimą lietuvių padėtimi. Vasa
rio 25 d. laiške amb. Dubininui prel. 
Hoye pareiškė "gilų susirūpinimą"

e»raSo laisvas
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Washingtonas.- LIC praneša, kad 
JAV Katalikų episkopato generalinis 
sekretorius prelatas Daniel Hoye 
laišku kreipėsi į TSRS religinių 
reikalų tarybos pirmininką Konstan
tiną Charčiovą, prašydamas, kad kun. 
Alfonsas Svarinskas ir kun. Sigitas 
Tamkevičius tuoj pat būtų paleisti iš 
lagerio. Kovo 28 d. laišku prašo, kad ir 
vyskupo Julijono Steponavičiaus 
tremtis būtų atšaukta ir kad sovietų 
valdžia pripažintų jo teisę grįžti prie 
savo bažnytinių pareigų.

Toliau jis sako, kad JAV vyskupai 
pozityviai vertina nusiginklavimo 
kontrolės pažangą ir Vakarų-Rytų 
santykių bei Sovietų Sąjungos vidinės 
reformos klausimų nagrinėjimą. Visa 
tai teikia vilčių, kad santykiai tarp 
supergalybių taps taikingesnį ir dau
giau pastovūs. Tačiau, anot prel. 
Hoye, "mes negalime priimti mūsų 
katalikų brolių bei seserų persekio
jimo Sovietų Sąjungoje, ypač Lietu- sovietų valdžios reakcija į įvykius, 
voje, Latvijoje bei Ukrainoje . Toks susijusius su Lietuvos nepriklauso

mybės šventės paminėjimu, ir ypač dėl 
išvardintas įvairiose Nijolės Sadūnaitės terorizavimo.

PASAULYJE

persekiojimas pažeidžia esmines žmo
gaus teises,

s

Yra žodis viso pasaulio kiekvieno žmogaus širdyje, kuris lydi mus nuo lopšio H 
iki karsto. Su šiuo žodžiu surišta viskas, kas kiekvieno gyvenime yra gera, I 
šviesu ir linksma, kas skaudėjo, kas buvo baisu ir alkana mumyse, kas šaukėsi n 
meilės, globos ir apgynimo. Tas žodis: Motina! Šį žodį kiekvienas iš mūsų | 
sušukom pirmuoju į pasaulį, pranešdami apie savo atėjimą. Su ašarom dažnai H 
kart o jom, su šypsena. Karto jom šitą žodį glausdamiesi prie Jos, slėpdamiesi už □ 
Jos, apkabindami. Šis žodis ėjo drauge visų mūsų gyvenimą gelbėdamas, | 
užjausdamas, visada suprasdamas.

Šis žodis aidėjo mūsų sapnuose šaukdamas mus ten... į Lietuvą, kur daugelis j 
mūsų Motinų paliko. Jų neišmatuojamą ilgesį mes jautėm visa širdimi, kad ir | 
pusės žemės rutulio atskirti. Šis žodis visada buvo šalia mūsų Tėvynę n 
primindamas, gimtąja kalba skambėdamas, visada kentėdamas kartu su | 
kiekvienu iš mūsų, iškentėdamas visas mūsų kančias taip, kaip ir savo.

Mūsų Motinos! Ar yra kas be jų, kuris gali taip daug mums savęs atiduoti, 
tiek daug mums atleisti ir taip ištikimai mums tikėti. Tik Motinos. Todėl ir 
eiles apie Jas rašėm, drobėse tapėm ir marmure kalėm, o kiekvieną pirmąjį | 
gegužio sekmadienį - Motinai paskyrom. Būk pasveikinta musų visų Motina! I

z. ž.

Bernardas Brazdžionis

IZRAELIS

Izraelio teismas nuteisė Amerikos 
automobilių fabriko darbininką Ivaną 
Demjaniuk mirties bausme, apkaltinę 
jį, kad jis buvo "Ivanu Žiauriuoju."

"Mes nuteisė me jį mirties bausme", 
pareiškė teisėjas Zvi Tai. Po šių 
žodžių, salėje buvę žiūrovai pradėjo 
ploti ir šūkauti.

Ivanas Demjaniuk teisme dalyvavo 
sėdėdamas invalido vežimėlyje, yra 
ligonis, kenčia nugaros skausmus. 
Būdamas giliu krikščioniu, dažnai 
žegnojasi, melsdamasis tuo metu, kai 
kaltintojai reikalavo jam mirties 
bausmės.

Teismo procesas užtruko net 14 
mėnesių. Visą šį laikotarpį jo žmona ir 
22 metų amžiaus sūnus John buvo 
greta savo vyro ir tėvo.

- Chikagoje balandžio 18 d. 
Dirkseno federaliniame pastate, 219S 
Dearborn, prasideda latvio Konrado 
Kalejs deportacijos byla, kuris kalti

namas nacių meto nusikaltimais. 
Apklausinėjimuose ir liudininkų pasi
sakymuose šioje teismo sesijoje gali 
dalyvauti ir publika. Jei keis norėtų 
sužinoti daugiau informacijų, gali 
skeimbinti į prokuroro įstedgą šiuo 
telefonu: 353-1983.

□

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai,
Visą šitos žemės klaidų kelią mano
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
Už tave pasauly kas karščiau mylės? 
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motule, dar iš tos šalies.

□
Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą. 
Meilę tau už meilę atiduot einu, 
Kaip obels viršūnė paguost galvą margą 
Ir. parnešti žemės mirštančių dienų.
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SATELITAI RUOŠIASI
LAISVES ATEIČIAI

Mums pravartu pasižvalgyti, kas 
darosi kitose Maskvos pavergtose 
šalyse, toliau už laisvės reikalaujančio 
Pabaltijo, nes nuo bendro visų 
okupuotų šalių pasipriešinimo pri
klausys kada išmuš laisvės valanda ir 
mūsų tėvynei.

Vengrija ir Lenkija irgi yra sovietų 
okupuoti kraštai, nors jie ir vadinami 
satelitais, kad gražiau skambėtų. Be 
Maskvos leidimo, ir ten nei pirštas 
nepajuda. Rusų kariuomenės daliniai 
ir KGB prižiūri, kad tos kolonijos 
nemėgintų ištrūkti iš meškos glėbio. 
Vis tik, Vengrijoj ir Lenkijoj po 
truputį prieita prie laisvės suvaržymų 
švelninimo. Net šiokios tokios ekono
minės reformos buvo Maskvos tole
ruojamos.

Paskelbus "glasnost" ir "perestroi- 
kos" politiką, vengrai jau rimtai, nors 
ir neoficialiai pradėjo ruoštis politi
niam ateities valdžios demokratinimui 
ir opozicijos partijų dalyvavimui 
rinkimuose ir parlamente.

Vengrijoje yra dauguma populis
tų-tautininkų. Tai buvusi stipriausia 
partija laike 1944-47 metų prieš 
komunistams perimant valdžią. Libe
ralai dabar vadinami demokratine 
opozicija, būtų antroje vietoje. Gi 
komunistų partija laisvoje Vengrijoje 
greičiausiai suskiltų į socialistus 
demokratus ir mažutę tikrų komunis 
tų partiją.

Tautininkai (populistai) laisvuose 
rinkimuose būtų neabejotini laimėto
jai, ypač, kad jie reikalauja Transilva- 
nijos, dabar prijungtos prie Rumunijos, 
sugrąžinimo.Transilvanijoje šiuo metu 
yra apie 1.700.000 vengrų, kuriems 
rumunai neleidžia mokyti savos kalbos 
ir Vengrijos istorijos.

Neoficialus populistų vadas yra 
Ištvan Csurka, rašytojas ir gabus 
oratorius. Pereitų metų rugsėjo 
mėnesį, populistai buvo suvažiavę į 
Likitelek miestelį politinės ir partinės 
padėties aptarimui.

Vengrų demokratų opozicijoje da
lyvauja daugiausia Budapešto intelek
tualai. Partijos vadas yra filosofas 
Janos Kiss, išmestas iš komunistų 
partijos 1970 m. už dalyvavimą 
revizionistinės knygos rašyme.

Kompartijos reformistų vadas Re- 
rzso Nyers, kuris yra 1968 metais 
pradėto įgyvendinti "Naujo ekonomi
nio būdo" autorius, buvo praradęs 
valdžios malonę, bet 1979 m. vėl

LIETUVIU IŠEIVIJOS UŽDAVINIAI

Dauguma musų; bendruomenės vy
resniosios kartos narių, kurie pasi
traukė iš Lietuvos II jo Pasaulinio 
karo metu, buvo įsitikinę, kad tuoj, 
karui pasibaigus, vėl galės grįžti į 
savo Tėvynę, kurios nepriklausomybė 
bus atstatyta. Buvome tada jauni 
idealistai ir naiviai tikėjome Vakarų 
Alijantų pažadais!

Bet, tie pažadai liko neišpildyti ir 
mūsų Tėvynė iki šiandien tebėra 
prispausta po raudonosios meškos 
letena. Mums teko persiorientuoti ir 
ieškoti prieglobsčio po svetimu dan
gumi.

Viltis grįžti į Lietuvą palaipsniui 
išblėso, giliau (leidome šaknis į sausą 
Australijos žemę ir dabar, po 44 metų 
išeivijoje, retas kuris iš mūsų begrįžtų 
į Tėvynę, jei ji ir atgautų laisvę. 
Tačiau, tai nereiškia, kad išeiviai 
nustojo būti lietuviais.ir nebesirūpina 
savo tautos likimu. Anaiptol, Tėvynės 
meilė ir ištikimybė tautai dar stipri, aš 
manau, daugumos išeivių širdyse. 
Žinoma, tenka sutikti ne vieną 
tautietį, kuris numoja ranka ir 
pareiškia, kad nebėra tikslo dėl 
Lietuvos sielotis, nes mes vistiek jai 
"Mūsų Pastogė” Nr. 17 1988. 5. 2. 

pasirodė viešąjame gyvenime.
Taigi, Vengrija jau turi demokrati

nės santvarkos skeletą. Be abejo, 
pasitaikius pačiai pirmai progai, jis 
taptų demokratinės santvarkos pama
tu.

Lenkija kol kas neturi opozicijos 
partijų branduolių. Bet opozicija 
veikia per darbininkų nekomunistines 
profsąjungas. Dabartinės valdžios 
vykdomos ekonominės politikos kriti
ka daroma pačių geriausių krašto 
ekonomistų ir yra gerai žinoma ne tik 
Lenkijoj, ji pasiekia visą pasaulį per 
nelegaliai išleistą knygą anglų kalboje 
"Poland stagnation, collapse or 
growth". Šiame dokumente sakoma, 
kad Lenkijos produkcija per 1984-85 
metus buvo 205% mažesnė, negu prieš 
keturiolika metų. Taip pat, tvirtina
ma, kad Lenkijos valdžios ekonominė 
politika negalės triumfuoti nei padvi
gubinus produktų kainas, kas jau buvo 
padaryta nuo šių metų balandžio 
mėnesio pirmosios dienos.

Korupcija yra lenkų komunistinės 
santvarkos pavojingiausias priešas. O 
ji- pačios sistemos vaikas. Dirbtinai 
produktų kainos yra taip žemos, kad 
jos nepadengia gamybos išlaidų.

To išdava - didžiausias prekių 
trūkumas ir klestinti juodoji rinka. 
Kas turi gerus ryšius su partijos 
aukštesniaisiais, gauna vietas su 50 
kartų didesne alga negu normalus 
darbininkų uždarbis. Pats "Solidaru
mas” siekia atlyginimų padidinimo 
nuo 5 iki 50 kartų, nors tai yra 
ekonominė nesąmonė. Lenkų ekono
mistai viešai rekomenduoja, kad 
valdžia panaikintų dirbtines kainų 
kontroles, sugriežtintų monetarinę 
politiką ir atiduotų įmones tvarkyti 

: darbininkų grupėms ar privatiems 
asmenims. Gorbačiovo naujų reformų 
paskelbimas Sovietų Sąjungoje drąsi
na vengrus, lenkus ir kitų satelitų 
gyventojus keisti netikusią ekonominę 
ir kartu politinę sistemą. Tai, beje, jau 
stato į pavojų Maskvos imperiją 
išplėstą į nerusiškas žemes. Kad 
nepasitenkinimas sovietų dominacija 
veda prie ekonominės ir politinės 
laisvės viešų reikalavimų ir nepaklus
numo Maskvai, nėra abejonės. Klausi
mas yra ne ąpie tai.ar įvyks, tik apie 
tai, kada rusų kolonijos išslys iš 
Kremliaus rankų.

,r Dr. Jonas Kunca

Jurgis Rūbas

nieko padėti negalim, o svajoti apie 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą esą visai nerealu.

Pesimistų mūsų tarpe netrūksta, 
bet jiems reikėtų priminti, kad nė 
viena imperija nėra amžina ir kad 
nepramatyti politiniai pasikeitimai 
gali įvykti staigiai ir netikėtai.

Mes, lietuvių tautos dalis išeivijoje, 
toli gražu nesame bejėgiai paveikti 
tarptautinės politikos vystymąsi. Di
delė dalis mūsų išeivijos gyvena 
demokratiniuose kraštuose, kur yra 
spaudos ir žodžio laisvė, kur tikrai 
plunksna yra galingesnė už kardą. 
Tokiuose kraštuose galime laisvai

pusi. 2.-r, .......... 

demonstruoti ir kelti viešumon mūsų 
tautai daromas skriaudas, o masinės 
ryšių priemonės, jei savo argumentus 
gerai pristatysime, jas perduos milijo
nams.

Reikia pasakyti, kad lietuviai iki 
šiol retai tesurengdavo de
monstracijas gatvėse, dažniausiai 
pasitenkindami tradiciniais minėjimais 
uždarose salėse. Bet šiais metais, 
ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 70-tąja sukaktimi, buvo 
jaučiamas žymiai didesnis sujudimas 
visose mūsų kolonijose Vakaruose. 
Didesnio masto demonstracijos buvo 
suruoštos Kanadoje, J.A.V., Europoje 
ir Australijoje. Tos demonstracijos 
atkreipė didžiųjų Vakarų valstybių 
spaudos, radijo ir televizijos dėmesį. 
Daug kur - kaip, pavyzdžiui ir pas mus 
Canberroje ir Sydnejuje - šias 
demonstracijas suorganizavo mūsų 
jaunimas. Ir ne vien tik didesnio masto 
demonstracijos susilaukė dėmesio. 
Pavyzdžiui, Otavoje (Kanadoje) prie 
Sovietų ambasados buvo pastatytas 
autovežirnis' su užrašu (angliškai) 
"Bado streikas".

Tuoj atsirado reporteriai, foto
grafai, televizijos kameros. Apie tai 
rašė laikraščiai, buvo kalbama per 
radiją, rodoma televijoj. Ten tris 
paras badavo tik devyni studentai, o 
jais buvo susidomėjusi visa Kanada. 
Panašiai įvyko ir kitose vietovėse, 

kur buvo rengiami bado streikai. Tai 
parodo, kad norint laimėti masinės 
medijos dėmesį, nėra būtina turėti 
tūkstantines minias demonstrantų.

Per mūsų bendruomenių susirin
kimus dažnai iškyla klausimas: koks 
yra svarbiausias lietuvių išeivijos 
uždavinys? Mano nuomone, tai yra 
išlaikyti gyvą nepriklausomos Lietu
vos valstybės idėją laisvojo pasaulio 
gyventojų ir mūsų pačių sąmonėje. 
Turime panaudoti kiekvieną progą! ir" " 
kiekvieną mums prieinamą priemonę 
reikalauti nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo. Kiekvienas priminimas 
viešosios opinijos formuotojams, kad 
Lietuva, anksčiau buvusi savarankiška 
ir progresyvi valstybė, vis dar tebėra 
nelegaliai okupuota ir kenčia aršią 
politinę ir religinę operaciją, turi šiokį 
tokį efektą laisvę mylinčių žmonių 
sąžinei. Kaip ta patarlė sako, lašas po

KNYGA APIE MUSU PRAEITĮ

Norint prisiminti arba supažindinti 
vaikus ar anūkus apie pirmąsias 
kūrimosi dienas Australijoje, perskai
tykite dabar išleistą knygą "SANC
TUARY?". Knygoje vaizduojami įvy
kiai bazuojasi apie buvusią Bathurst 
emigrantų stovyklą. Taip pat plačiai 
aprašo kitas stovyklas ir, visą masinę 
emigracijos problemą iš emigrantų, 
t.y. D. P., pusės. Knyga objektyvi, 
parašyta vaizdžiai ir iliustruota 
nuotraukomis. Autorė daugiausiai re
miasi žmonių pasakojimais apie patir
tus vargus, trūkumus ir kūrimosi 
problemas. Daugelyje vietų mini

NOVELES KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų draugija tęsia 
tradicinį Aloyzo Barono novelės 
konkursą ir 1988 metais. Konkurso 
taisyklės:

1. Novelės temą autoriai pasirenka 
laisvai, tik pageidaujamas lietuviškas 
turinys ir personažai.

2. Novelės ilgis neturėtų būti 
daugiau kaip 20-25 mašinėle rašytų 
puslapių.

3. Rankraščiai pasirašomi slapyvar
džiu; tame pačiame voke turi būti 
vokelis, pasirašytas tuo pačiu slapy
vardžiu, o jo viduje autoriaus pavardė, 
adresas, telefonas.

4. Rankraščius siųsti jury komisijos 
pirmininkui: Petrui Melnikui, 22238 

lašo ir akmenį pratašo.
Laisvojo pasaulio lietuvių bendruo

menės šiandien yra nepalyginamai 
stipresnėje politinėje ir ekonominėje 
padėtyje, kaip lietuvių emigrantai 
buvo šio šimtmečio pradžioje. O vis 
tik jie tada labai efektyviai prisidėjo 
prie nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo ir jos pripažinimo.

Naujos vilties duodantis ženklas yra 
mūsų jaunimo aktyvus įsijungimas į 
politinę kovą už Lietuvos laisvę. Mūsų 
jaunieji aktyvistai pradeda naudoti 
naujus, dinamiškus politinės akcijos 
metodus, kurie yra daug efektyvesni, 
negu minėjimai uždarose salėse ir 
patriotinių obalsių skandavimas sa
vųjų tarpe. Jaunoji karta, gimusi ir 
užaugusi Vakarų demokratiniuose 
kraštuose, geriau supranta tų kraštų 
teisines ir politines sistemas, jų 
gyventojų nuotaikas bei interesus ir 
todėl gali efektyviau apeliuoti į tų 
kraštų viešąją opiniją.

Pagrindinė kova už tautos laisvę 
vyksta pačioje Lietuvoje ir ten ji bus 
nulemta. Bet išeivija gali labai daug 
prisidėti prie šios kovos laimėjimo, 
atlikdama tai, ko spaudos ir žodžio 
laisvės neturintis tautos kamienas 
Lietuvoje negali padaryti. Tačiau, kad 
ši išeivijos pagalba būtų efektinga, ji 
turi būti koordinuota su veikla 
Lietuvoje. Tam reikalingas palaiky
mas glaudesnių ryšių ir abipusis 
bendradarbiavimas. Prieš pristatant 
tarptautinės medijos žurnalistams 
Lietuvai daromas skriaudas, reikia 
gerai žinoti faktus ir juos tiksliai 
perduoti. Su melu ir perdėta propa
ganda toli nenuvažiuosi, melas anks
čiau ar vėliau iškils ir sunaikins kelių 
metų pozityvų darbą. Tą ypatingai 
pabrėžė neseniai Australijoje lankęsi 
Amerikos lietuvių veikėjai Eglė 
Jųodvalkę • ir Paulius Žumbakis. ,

Taigi. nenuleiskime rankų ir nepa
siduokime apatijai. Junkimės kartu su 
mūsų jaunąja karta į vieningą, gerai 
koordinuotą politinę veiklą už Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą. Mes 
lietuviai laisvąjame pasaulyje turime 
labai svarbų ir nepamainomą uždavi
nį; nuo to, kaip mes jį atliksime gali 
priklausyti visos mūsų tautos ateitis.

J. Rūbas

lietuvius. Taip pat paliečia tuometi
nės Australijos vyriausybės ir jos 
tarnautojų nesiskaitymą su D. P. Mūsų 
vaikai ir anūkai perskaitę šią kngą, 
geriau supras mūsų kūrimosi proble
mas ir gal bus lengviau su jais 
"susikalbėti". •

Knygos autorė Catherine Panich 
yra kilus iš emigrantų tėvų, Australi
joje gimus ir yra College mokytoja.

Leidykla "Allen & Unwin Australia, 
P. 0. Box 764, North Sydney, 2060. 
Kaina apie $18.

Dr. B. Vingilis

Brian, Taylor, Mi. 48180 U.S.A. Kiti 
komisijos nariai: Algirdas Landsbergis 
ir Leonas Lėtas. Paskutinė išsiuntimo 
data - 1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 
(pašto antspaudas).

5. Nepremijuotų kūrinių autorių 
vokeliai nebus atidaryti: autoriams 
prašant, rankraščiai bus grąžinti jų 
nurodytais adresais.

6. Premijos dydis - 500 dolerių. Šių 
metų Konkurso mecenatė yra Monika 
Lembertienė, gyvenanti Kalifornijoje.

Visi šeši punktai, liečią novelės 
konkursą, buvo sudaryti Lietuvių 
Rašytojų draugijos valdybos.

Agnė Lukšytė
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A. L. BENDRUOMENĖS 
ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

Krašto valdybos sušauktas Tarybos 
narių, Seimo atstovų ir Apylinkės 
delegatų suvažiavimas Melbourne jau 
praeityje. Jis įvyko balandžio 16-17 
dienomis Melbourne, Lietuvių namuo
se. Daugeliu atžvilgių jį reikia laikyti 
pasisekusiu. Sklandžiai pravesta pro
grama. Dalyvavo 36 delegatai ir 
nemažas skaičius svečių.

Šeštadienio posėdžių sesijai pirmi
ninkavo Krašto Tarybos pirmininkas 
Aleksandras Kantvilas iš Tasmanijos, 
sekretoriavo Irena O'Dwyer,

Savo įžanginiame žodyje Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė 
kalbėjo apie Bendruomenės sustiprini
mą ir jos inkorporavimo klausimą, 
kuris jau buvo ne kartą iškilęs per 
Tarybos suvažiavimus. Kalbėta ir apie 
mūsų jaunimo įjungimą į mūsų 
Bendruomenę. Paminėtas statutas, 
kuris gal jau pasenęs ir atsilikęs nuo 
bendruomenės reikalavimų. Apie ve
dimą Australijos lietuvių metraštinės 
istorijos. Taip pat ji paminėjo, kad 
reikia aptarti lietuvio mokesčio, 
švietimo ir Garbės Teismo stovį.

Vytautas Neverauskas

Beveik 3 valandos buvo paskirtos 
Bendruomenės inkorporavimo klausi
mui išsiaiškinti. V. Neverauskas buvo 
paruošęs provizorinį projektą, kurį 
Krašto valdyba iš anksto visoms 
Apylinkių valdyboms ir seniūnijoms 
išsiuntinėjo. Suvažiavime V. Neve
rauskas padarė tuo reikalu pranešimą. 
Už Bendruomenės inkorporavimą jis 
iškėlė keturis punktus, prieš inkorpo
ravimą - aštuonis. Palietė ir Garbės 
Teismo klausimą, inkorporavimo at
veju ir dabarties pozicijoje. Po šio 
pranešimo sekė karštos diskusijos.

Pirmininkė D. Baltutienė nurodė, 
kad latvių ir estų Centriniai komitetai 
yra įsikorporavę ir neturi jokių 
praktiškų keblumų.
Lietuvių Bendruomenės inkorporavi
mo klausimą svarstė Adelaidės Apy
linkės visuotinas susirikimas kovo 20 
dieną ir vienbalsiai atmetė bet kokį 
Lietuvių Bendruomenės inkorporavi
mą.

Otto Schrederis
Geelongo Apylinkės pirmininkas

Prieš inkorporavimą pasisakė taip 
pat Geelongo Apylinkės atstovai. 
Melbourne Apyl. pirm. K. Lynikas 
valdybos vardu pareiškė, kad įsikor- 
poravusi Bendruomenė negalės ap
eiti arba ignoruoti neparankių įstaty
mų, ar valdžios reikalavimų. Žymiai 
padidėtų biurokratija ir administraci
nės išlaidos. Balsuodama prieš inkor
poraciją, valdyba vis dėlto rekomen
duoja, kad šis reikalas būtų paruošties 
stovyje, kas liečia įstatus, jei staiga

Aleksandras Kantvilas
Posėdžio sesijos pirmininkas 

iškiltų reikalas Bendruomenę inkor
poruoti.

Sydnejaus Apylinkės sušauktame 
Krašto Tarybos narių ir P. L. Seimo 
atstovų pasitarime, kovo 25 dieną 
nutarta, kad Bendruomenės įsikor- 
poravimas šiuo metu nėra nei reika
lingas, nei pageidautinas.

Seniūnės V. Koženiauskienė ir E. 
Eskirtienė taip pat pasisakė prieš 
įsikorporavimą.

Galiausiai buvo padarytas nutari
mas, kad Krašto valdyba sudarytų 
kelių asmenų komisiją, kuri juridiniai 
inkorporacijos reikalą išgvildentų, 
paruoštų gerą dokumentaciją ir ją 
pristatytų sekančiame Krašto Tary
bos narių suvažiavime.

Užbaigus inkorporavimo reikalą, 
buvo aptartas Statuto kelių para
grafų reikalingas patikslinimas - 
pakeitimai.

Po pietų, dėl Garbės Teismo 
neveiksmingumo pasisakė V. Neve
rauskas. Jis galvoja, kad Garbės 
Teismas turėtų būti pastovi nuolatinė 
institucija ir jos nariai turėtų turėti 
kokį nors teisinį pasiruošimą. Garbės 
Teismas ištikrųjų jokios juridinės 
teisės neturi. Jį reikėtų pertvarkyti, o 
jeigu palikti, tai duoti kitokią paskirtį.

Susirinkimo pirm. A. Kantvilas 
susumavo Statuto klausimu padarytus 
pasisakymus ir prašė įsidėmėti pasta
bas, pozityviai pasižiūrėti į klausimą 
ir turėti tą galvoje, kai bus skiriama 
komisija dėl Statuto pakeitimo ar 
papildymo.

Buvo diskutuota ir apie sudarytą 
Švietimo komisiją ir bendrai apie 
švietimą. Komisija turi sunkumų ką 
nors pozityvaus atsiekti.

Nutarta, kad Švietimo komisija 
turės būti įvedama į statutą ir 
sudaryta per sekantį Tarybos narių 
suvažiavimą ir patvirtinta.

Metraštinę istoriją vesti sutiko 
Informacijos Biuro nariai Adelaidėje. 
Jau dabar jų rankose randasi daug 
informacinės medžiagos. Gautas vel
tui kambarys iš Adelaidės Katalikų 
Centro. Gerai būtų medžiagos įrašy
mui naudoti kompiuterį.

Pasisakyta už Lietuvio mokesčio 
reikalingumą ir aptarti surinkimo 
metodai. Australijos Lietuvių Ben
druomenė į metus pasiunčia PLB-nei 

apie 700 dolerių.
Duota pasiūlymų dėl Krašto Tary

bos nustatyto narių skaičiaus Apy7, 
linkėse ir Seniūnijose.

Buvo tartasi ką daryti dėl klaidin
gos informacijos apie Lietuvą išleis
toje knygoje "Baltic people in 
Australia", kuri visose Australijos 
mokyklose ir bibliotekose išplatinta. 
Pasiūlyta, kad Australijos Lietuvių 
Fondas finansuotų išleidimą teisingai 
informuojančią knygą apie Lietuvą ir 
ta knyga būtų pasiųsta į visas 
mokyklų bibliotekas.

Sužinojome iš ALFAS pirm. J. 
Jonavičiaus atsiųsto pranešimo, kad 
smarkiai ruošiamasi metų pabaigoje 
Adelaidėje įvyksiančiom sporto žai

dynėm.
Apie Lietuvių Informacijos Biuro 

veiklą Australijoje painformavo Vik
toras Baltutis. Biuras kreipia savo 
veiklą į platinimą įvairios spaudos 
apie Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. 
Jis pasakė, kad Lietuvių Informacijos 
Biuras turi įvairių projektų, bet jie 
visi tampriai susiję su finansais. 
Australijos Lietuvių Fondas jų tiesio
giniai remti negali, nes Biuro veiklos 
pobūdis yra politinis. Biuras platina 
gautą informaciją, seka Australijos 
spaudą ir reikalui esant reaguoja į 
neteisingus užmetimus ar klaidingas 
žinias apie Lietuvą, jos istoriją ir 
dabartinę padėtį.

Viktoras Baltutis

Dienos darbui baigiantis, Australi
jos Baltų Tarybos veiklos apžvalgą 
padarė Baltų Tarybos pirmininkas 
Laurie Cox, perskaitydamas savo 
pranešimą tilpusi "Mūsų Pastogėje" 
NtvlS.- -.- 1> .....C -: : X- -1-

A. Žilinskas iškėlė klausimą dėl 
išsiuntimo tariamų karo nusikaltėlių į 
Sovietų Sąjungą. Jo nuomone būtų 
neteisinga atėmus pilietybę, kada 
atgauni savo ankstyvesnę pilietybę 
kuri buvo Lietuvoje, mėginti išvežti į 
Sovietų Sąjungą ar kaip buvo anksčiau 
siūlyta į Izraelį. Jei lietuvis tampa be 
pilietybės, jis turi būti perduotas 
mūsų ambasadom Ir Vašingtone buvo 
pasakyta, kad ateityje pabaltiečiai 
nebus išgabenami kitur.

Adelaidės Apylinkės pirm. J. Sta- 
čiūnas paaiškino, kad jie turėjo 
pasimatymą su senatore Janine Haines 
Adelaidėje, kuri po to atsiuntė jiems 
teigiamą pasisakymą, kad Demokratai 
parems senato "Standing Commitee 
on Legal and Constitutional Affairs" 
atitaisymus dėl to įstatymo. J. 
Stačiūnas norėjo susirinkimui plačiau 
paaiškinti apie Adelaidės Apylinkės 
veiklą visuomeninėje srityje, bet 
Apylinkių valdyboms nebuvo paskirta 
tam laiko.

J. Vabolienė pasiūlė susirinkimui 
išnešti sekančią rezoliuciją: 
"Visai ALB Krašto valdybos ir Baltų 
Tarybos veiklai, teikiant parodymus ir 
argumentaciją Australijos Federali- 
niam parlamento specialiam komitetui 
karo nusikaltėlių reikalu, visapusiškai 
pritariame ir remiame.

’ Vieninga ir koordinuota veikla yra 
būtina, norint atsiekti mums palan
kiausius rezultatus."

Vienos dienos darbingas delegatų 
posėdis čia ir baigėsi. Susirinkimo 
pirm. A. Kantvilas gražiai susumavo 
pareikštas delegatų naudingas mintis 
Krašto valdybai, kurias ji galės 
panaudoti ateities bendruomeniniame 
gyvenime.

Pirmininkas buvo bešališkas, vi
siems leido pasisakyti. Susirinkimas 
buvo našiai pravestas ir užbaigtas.

Lisa Baltrukonienė
Apie posėdžio 2-ą dieną - "M.P" Nr. 18.
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TRUMPAI
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Balandžio 20 d. Alžyre pasibaigė 
pagrobto Kuvaito keleivinio lėktuvo 
drama, arabams teroristams paleidus 
paskutinius 31 įkaitą. Kai lėktuvas 
buvo pagrobtas balandžio 5 d. pakeliui 
iš Bangkoko į Kuvaitą, jame buvo 112 
keleivių, bet teroristai išlaisvino dalį 
jų Mašad aerodrome, Irane, jų tarpe 
visus europiečius. Šiitai teroristai 
nužudė du įkaitus, lėktuvui nusileidus 
Larnaca aerodrome, Kipro saloje. 
Kuvaito vyriausybė tvirtai laikėsi, 
atsisakydama patenkinti teroristų 
reikalavimus, tačiau jiems pasisekė 
išsiderėti iš Alžerijos vyriausybės, kad 
laisvai galėtų išvykti į Siriją. Manoma, 
kad jie buvo libaniečiai šiitai, išskyrus 
vieną iranietį.

Australijoje lankosi karalienė Elž
bieta II, kartu su savo vyru Edinburgo 
hercogu. Australijos 200 metų jubilie
jaus proga ji atidarys eilę svarbių 
Australijos renginių bei pastatų, jų 
tarpe naujuosius parlamento rūmus 
Canberra je. A

Paskutinių dviejų mėnesių bėgyje 
Afganistano laisvės kovotojai atsiekė 
eilę svarbių laimėjimų prieš komu
nistinės Kabulo vyriausybės pajėgas 
bei sovietų kariuomenę. Balandžio 
mėn. jiems pasisekė paimti strategi
niai svarbų Khake Safid miestą, tuo 
prisiartindami prie gerai įtvirtintos 
Šindad sovietų aviacijos bazės, netoli 
Irano pasienio.

Popiežius Jonas Paulius II sveikino 
ukrainiečių katalikų bažnyčią 1000 
metų krikščionybės Ukrainoje pro
ga.- ■

Po antrojo pasaulinio karo Stalino 
prievarta įjungta į ortodoksų bažny
čią, rytų apeigų katalikų bažnyčia 
tebeveikia pogrindyje. Vatikano ži
niomis, Ukrainoje yra 4 milijonai 
slaptų katalikų.

Vatikanas leido mokslininkams pa
imti mažą Turino drobulės pavyzdį, 
kad radioaktyvios anglies metodu 
nustatytų drobulės amžių. Tyrimus 
nepriklausomai atliks trys mokslo 
įstaigos: Arizonos universitetas JAV, 
Oksfordo uni-tetas Anglijoje ir Fede
ralinis Politechnikos Institutas Zueri- 
che, Šveicarijoje. Daugelio katalikų 
įsitikinimu, į šią drobulę buvo įvynio
tas Kristaus kūnas po jo mirties 
Golgotoje.

Prancūzų archeologai Egipte Sak- 
kara vietovėje, į pietus nuo Kairo> 
užtiko smėlio užpustytas dvi pirami
des. Šios nedidelės piramidės pasta
tytos apie 2300 metų prieš Kristų 6- 
tos dinastijos Faraono Pepi I žmo
noms. A

Graikų dviračių lenktynininkas 
Kanellopoulos atliko rekordinį 119 
km. skridimą, naudodamas tik savo 
kojų jėgą lėktuvui varyti. Iš Heraklion 
aerodromo Kretoje per 4 valandas jis 
nuskrido iki Santorini salos, skris
damas apie 5 metrų aukštumoje virš 
jūros bangų. Tuo jis pakartojo graikų 
legendą - Daedalo ir Ikaro skridimą iš 
Kretos, iš vaško nulipdytais sparnais. 
KaneHopoului lėktuvą pastatė JAV 
firma.

Sovietų Sąjungos spaudoje pasirodė 
užuominų, kad Stalino valdymo laikais 
buvo nužudyta ar dingo be žinios apie 
50 milijonų gyventojų.
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KONGRESAS

AntanaitisVaitiekūnas
Dr. A. StepanasK. Coxaitė B. PrašmutaitėGružas

Nakas Kun. A. Saulaitis

E. Juodvalkė Prof. dr. A. Kabaila

D. BaltutytėDr. R. Barkutė

Andrius Vaitiekūnas
ALJS valdybos pirmininkas

Australijos Lietuvių Bendruomenei, kuri pažadėjo jaunimo darbą remti, jei 
"gautume kongresą", ir savo pažadą įvykdė.

Australijos Lietuvių visuomenei.
Tiems, kurie sutiko sudaryti centrinį Kongreso organizavimo komitetą. 
Visiems, kurie sutiko pirmininkauti ir būti pastoviais ruošos komisijų 
nariais.
Ir tiems, kurie bet kur pamatę spragą, ją užpildė.
Komisijų narių šeimoms, kurios lengvino jų darbo naštą.
Prelegentams ir diskusijų vedėjams.
Praktiškų darbų instruktoriams stovykloje.
Didžiuliam būriui lėšų teikėjų.
Garbės mecenatams ir rėmėjams.
Los Angeles Vyrų Kvartetui, Violetai Rakauskaitei, "Sutartinėms", 
"Svajonėms" ir Melbourno Jaunimo teatrui paaukojusiems koncertų 
pajamas kongresui.
Lietuviškai spaudai ir visiems korespondentams garsinusiems kongresą 
spaudoje.
Šiaurės Amerikos lietuviams.
Garbės svečiams atvykusiems į kongresą.
Organizacijoms, aukojusioms darbą ir pinigus kongresui.
Visiems, priėmusiems užjūrio svečius ir juos globojusiems.
Visiems, kurie nesigarsindami ir nebūdami oficialūs darbininkai, prisidėjo 
aukodami medžiagą ir darbą, pasiūlydami transportą.

Henrikas Antanaitis
VI PLJK Organizacinio Komiteto pirmininkas

1987 - 1988
Šis puslapis tai tik trupinėlis mūsų nuoširdžios padėkos Kongreso 

talkininkams. Jei galėtume tą padėką išreikšti puslapio didumu, jis turėtų 
nusidriekti per visą pasaulį. Apvynioti Australiją, Europą, Amerikas, 
priglausti Lietuvą, kurios jaunimas mintyse buvo su mumis.

Su meile išrašytume kiekvieną vardą tų, kurie dirbo, kad Kongresas 
pasiektų savo tikslą. Bet kur tas pasaulį apimantis puslapis? Tad dėkojame 
bendrai:

"Mūsų Pastogė" Nr. 17 1988. 5. 2. pusi. 4 Mūsų Pastogė" Nr. 17 1988. 5. 2. pusi. 5
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LAIŠKAS IŠ TASMANIJOS 

AR MUMS JUOS TEISTI

Ligonių lankymą pradėjome prieš Juodos gulbės tingiai pluduriuoja ir
porą metų, kada į valdybą įėjo pora 
naujų narių ir įnešė naujų idėjų. 
Lankymas ne visų ligonių, tie kurie 
turi šeimas, gyvena tarp savųjų gal 
irgi turėtų būti aplankyti kartas nuo 
karto, bet pradžiai buvo nuspręsta 
surasti kiek galima daugiau vienišų, 
užmirštų nelaimingųjų, palikusių be 
draugų, be giminių, be pažįstamų. 
Sumanymas buvo priimtas be priešta
ravimų. Kaip paprastai mūsų tarpe 
būna, pasigirdo balsai - "Kokie jie 
lietuviai? Ar jie kada nors mokėjo 
nario mokestį? Kaip dažnai jie lankėsi 
bendruomenės renginiuose?"... ir t.t. 
Bet buvo keli, kurie sutiko, kad kas 
lietuviu yra gimęs - tas yra lietuvis. 
Mūsų pareiga ne teisti juos, bet varge 
kiek galima padėti. Pirmi du metai 
atiteko tik pirmininkui ir sekretoriui, 
mažų dovanėlių išlaidos irgi jiems 
teko. Tik vėliau atsirado mažų aukų, 
kažkas per "Mūsų Pastogę" iš N.S.W. 
prisiuntė 10 dolerių, 12 dolerių 
surinkome iš bendruomenės narių, ir 
tik gale dviejų metų pavyko prikal
binti iždininką paskirti šiek tiek 
pinigų iš iždo Kalėdų dovanėlėms 
nupirkti. Po paskutinių rinkimų mote
rų komitetas nusprendė prisidėti 
lankymu ir pinigėlis. To pasėkoje, 
šiandieną užvažiuoju pas Eleną. Ji jau 
pasirengusi, maišeliai pilni Velykinių 
dovanėlių devyniems nelaimingie
siems.

Pirmasis sustojimas gal už trijų 
kilometrų. Vienoje iš geresnių prie
glaudų gyvena Jurgis. Aštuoniasde
šimties metų krūvelė slegia jo pečius, 
bet laikosi dar neblogai. Su lietuvių 
bendruomene daug reikalų neturėjo, 
teisybė, bet vistiek lietuvis ir Lietuvai 
tarnavo tiek pat sąžiningai, kaip 
daugelis kitų. Tik tai buvo taip seniai 
ir niekas jau to nebeprisimena. Dabar, 
bendrai sveikata nesiskundžia, bet 
pavaikšto tik su rėmo pagalba ir visą 
laiką praleidžia savo kambarėlyje. 
Anksčiau vienas kitas iš draugų 
aplankydavo, bet tie lankymai metams 
bėgant retėjo, kol jų visai nebeliko. 
Šeima paliko Lietuvoje, Kanadoje 
brolis tokio paties amžiaus, o čia 
nieko nėra.

Džiaugsmas nušviečia veidą pama
čius mus įeinant. Tiek daug nuobo
džių, vienišų valandų. Prieglaudoje jis 
gal stipriausias, kiti visi australai, 
daugiausiai visai nevaikštantys, ne
kalbantys ir draugų jų tarpe nesurasi. 
Kiekvienas apsilankymas atneša šiek 
tiek paįvairinimo į ilgą, nuobodžią 
dieną. Priežiūra nesiskundžia, maisto 
užtenka. Niekas neaplankė nuo to 
laiko, kai buvome čia su Juozu dar 
prieš Kalėdas. Laiškų iš Lietuvos 
negauna. Gal tie, kurie rašydavo 
kadaise - jau per seni, gal mirė. K as jų 
vaikams - kažkoks giminaitis Austra
lijoj? Skaityti beveik negali, prieš kiek 
laiko operavo vieną akį, naujus akinius 
padarė, bet nepritaikyti - viena akimi 
truputį mato, kita visai ne. Gera 
pabūti ilgiau, Jurgis norėtų pabūti su 
žmonėmis, pasikalbėti su tais, kurie 
susikalba, supranta. Bet mums dar 
aštuoni kaip jis, išblaškyti po įvairias 
prieglaudas, ligonines. Jurgis palieka 
savo vienatvėj. Per langą matyti 
miestas, ‘mėlynas upės vanduo tolu
moj. Vaizdas puikus, bet kada žiuri į jį 
metai po metų - tas grožis nublunka. 
Sudie, užbėgsime vėl...

Sekantys trys New Norfolke, 30 
kilometrų kelio. Diena puiki, mėlynas 
dangus, saulė auksinius spindulius 
beria, tarp papilkavusių kalnų mėlynu 
kaspinu išsiliejusi Derwento upė. 
Kažkas pabėrė saujas deimantų ant 
jos paviršiaus ir jie žiba vandenyje. 
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jauni gulbiukai, rodos, renka tuos 
žvilgančius deimantus. Šalia upės į 
tolį vingiuoja plentas.,.

"Byer" popieriaus fabriko pastatai 
išsiplėtę kairiame upės krante, aukšti 
kaminai stiebiasi į dangaus mėlynę, iš 
kai kurių kyla dūmai, iš kitų kamuoliai 
baltų garų. Septyniolika gyvenimo 
metų praleista tuose pastatuose, tarp 
ūžiančių, staugiančių mašinų, kur 
girių milžinai pavirsta į begalinius 
popieriaus lapus.

Dar kelios minutės ir Royal 
Derwent Hospital pastatai plačiai 
išsimėtę po laikus.

Prisistatom porai vyrų baltose 
uniformose, per atviras duris, didelėje 
patalpoje matome Juozą lygiai toje 
pačioje vietoje, kur palikom prieš 
Kalėdas. Akyse atpažinimo nematyti, 
bet pamačius, kad einame prie jo, akys 
nušvinta. "Kadaise buvo šaunus vy
ras" sako Elena, žiūrėdama į jo 
sunykusį kūną. Ji pažinojo jį prieš 
daugelį metų. Gal būt ir aš pažino
jau jį tada, jaunystės dienose, taip 
senai. Juozas, nors tarp lietuvių 
gyveno ir draugų nemažai turėjo, nuo 
bendruomenės laikėsi nuošaliai, tik 
retkarčiais kokiame renginyje apsi
lankydavo. Mėgo stikliuką, linksmą 
gyvenimą. Sukūrė šeimą, bet po 
keletos bendro gyvenimo metų žmona 
pasiėmė dukrą ir paliko jį. Dar po 
kelių metų ji mirė. Juozas pradėjo 
daugiau gerti, gal skausmus stikle 
paskandinti norėjo, bet alkoholis 
paskandino smegenis, buvo patalpin
tas į ligoninę "išdžiovinimui”, ir iš ten 
į normalų gyvenimą nebegrįžo... 
duktė ir anūkai užmiršo jį. Kraujo 
išsiliejimas į smegenis paraližavo 
dešinę pusę. Dešinė ranka ir abi kojos 
paliko nevaldomos, sumaišė kalbą. 
Supranta viską, norėtų kalbėti, bet 
suprasti ką jis nori pasakyti beveik 
neįmanoma. Šalia sėdi australas, 
ginčijasi apie kažką pats su savimi. 
Kėdėse prie sienų, gal penkiolika 
kitų, daugumos veidai be išraiškų, 
akys įsmeigtos į vieną tašką, vienas 
kitas murma kažką, sumojuoja ranka 
kartas nuo karto. Juozo veidas dar 
labiau nušvinta, kada pamato pokelį 
cigarečių. Turiu pasiskolinti žiebtu
vėlį iš budėtojo, ir Juozas godžiai 
traukia dūmą, vienintelis malonumas- 
gyvenime. "Pabūkite dar" - kažkaip 
išstena, kada pakylame išeiti. Žinome, 
pusvalandis trumpas laiko tarpas, gal 
būt jam kiekviena diena prailgsta kaip 
metai, bet mūsų laukia ir kiti.

Teko porą minučių palaukti kol 
slaugė surado Lauryną kažkur pastato 
gilumoje. Pamato mus ir bedantė 
šypsena išsiplečia nuo ausies iki 
ausies. Slaugė įstumia invalido veži
mėlį į nedidelį kambarį ir palieka mus.

Laurynas buvo bendruomenės na
rys, platino lietuvišką laikraštį, rinko 
prenumeratą. Lietuvoje buvo studen
tu, žadėjo tapti advokatu, bet 
Australijoje, kaip ir daugelis viengun
gių tais laikais, mėgo stikliuką ir 
kilnojo jį.kol smegenyse beveik nieko 
neliko. Kiek metų jis čia? Niekas 
tikrai nežino, gal 20, gal daugiau. Per 
tą laiką prarado kairę koją, kraujas 
nustojo plaukti į ją, prisėjo nupjauti. 
Dabar važinėja kėdėje ant ratų ir 
valdo ją stebėtinai gerai. Veidas 
pilnas išraiškos, akys gyvos. Pagauna 
Elenos ranką ir pabučiuoja keletą 
kartų, švelniai perbraukia ranka per 
jos plaukus, akys ilgesio prisipildo. 
Veidas vėl nušvinta kai pamato Eleną 
išimant cigaretes. Skolinanti ugnies, jo 
lūpos čiulpia cigaretės galą, dūmai 
šauna kaip iš garvežio ir nei minutė 
nepraeina - cigaretė degina lūpas, 
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pirštus, bet nenori nieko palikti, turiu 
išimti nuorūkos galą iš svylančių lūpų. 
Kalbėti negali, nežinia ar prisimena 
kas mes esame. Tik akys tokios 
judrios, gyvos, tokia plati šypsena. 
Ima atneštus žurnalus, varto puslapį 
po puslapio, žiūri į paveikslus, 
paglosto kaip kuriuos, įsižiūri į kai 
kuriuos žodžius, mėgina skaityti. Dar 
viena cigaretė pavirsta į pelenus. 
Laikas keliauti.

Mikas stovi lauke, prie gatvės, lyg 
autobuso laukdamas. Gal būt ir laukia, 
iš šio pastato juos kartais nuveža į 
miestelį. Kada sušunkanti jam, prieina 
su tokia nedrąsia šypsena. Atpažinimo 
nei veide, nei akyse nematyti, bet 
supranta, kad pas jį atvykome.

Nežinia kas jam atsitiko. Buvo 
protingas žmogus, geras darbininkas, 
linksmo būdo. Vieną dieną pradėjo 
darbe viską svaidyti, daužyti ir nuo to 
laiko proto neatgavo. Dabar jau gal 20 
metų kaip čia gyvena ir skaito, kad tai 
jo namai. Hobarte yra pora brolių, 
kitų giminių, dažnai aplankomas. Jie 
parsiveža jį į namus viešnagėn, bet 
paprastai po poros valandų prašosi 
važiuoti "namo". Čia patenkintas ir 
matyti kito gyvenimo netrokšta. 
Susikalbėti galima, bet kalba taip 
tyliai, kad mano klausai sunku išgirsti 
jo žodžius. Ilgai neužtrunkame, atsi
sveikinant jo veide nematyti nei 
liūdesio, nei nusivylimo. Pažiūri į 
maišiuką ir eina ten kur stovėjo mums 
atvažiavus.

Stasį lankome pirmą kartą. Nuo 
lietuvių jis atsiskyrė jau prieš daugelį 
metų, nors dirbo su keletu cinko 
fabrike - draugystės nepalaikė. Vedė 
australą, išaugino tris sūnus ir dvi 
dukras, bet vaikai suaugo, išsiskirstė 
po Australiją, žmona mirė ir paliko 
vienišas. Prieš kiek laiko paskambino į 
Migrant Resource Centre, susirišo su 
Aleksu. Jei būtų galima, norėtų 
atnaujinti savo ryšius su lietuviais. Jis 
supranta savo kaltę, kad su tautiečiais 
ryšių nepalaikė, dabar gailisi, jei 
galima norėtų atnaujinti.

Gal laukė per ilgai. į mūsų 
beldimąsi niekas neatsiliepė. Apsidai- 
rom apie namą. Namukas gražus, 
sklypas tvarkingas, viskas prižiūrėta, 
bet gyvybės nėra. Iš gretimo namuko 
išeina kaimynė. Sužinome, kad vakar 
po pietų greitoji pagalba išvežė į 
ligoninę.

Palatoje vienas. Prie lovos kabo 
indas su skaidriu skysčiu, žarnelė iš jo 
tiesiasi į jo ranką, akys prigęsusios, 
veidas be išraiškos. Jam lengviau 
kalbėti angliškai, tik šnabžda taip 
tyliai, kad sunku suprasti. Neperse
niausiai turėjo galvos operaciją, ilgas 
randas dar matosi tarp plaukų. Po 
operacijos pilnai nepagijo. Gailestin
goji sesutė aplankydavo keletą kartų 
savaitėje. Vakar kažkas atsitiko. 
Pabudo jau ligoninėje. Matyt, kad 
kalbėti jam persunku. Pasikalbėjimo su 
Aleksu neprisimena. Tuo tarpu nieko 
netrūksta. Vaikams apie jo sveikatos 
stovį jau pranešta. Akys užsimerkia ir 
mes tyliai apleidžiam palatą.

Bronių randame prie pietų stalo. 
Lėkštė su didesne pietų dalimi 
atstumta, be apetito maišo saldumy
nus dubenėlyje. Pamato mus, nustumia 
dubenėlį šalin ir veidą nušviečia plati 
šypsena. Raginam baigti pietus, bet 
siurbteli kelis gurkšnius arbatos ir 
pakyla. Niekad nebuvo geras valgyto
jas. Ilgu koridorium sraigės žingsniu 
nuslenkame į jo kambarį. Kambarėlis 
švarus, šviesus, vienam vietos pakan
ka. Už lango reginys į kalnuose 
išsiplėtusi miestą ir naktinis vaizdas 
turėtų būti pasakiškas. Kambarėlio 
kampe, prieš lovą bufetėlis. Ant jo 
"kilnojamas turtas", tarp dėžučių, 
fotografijų ir mažų niekniekių - 
Kryžių kalno Lietuvoje atvirutė, 

kurią palikome pereito lankymo metu. 
Jis persikėlė tik kelios savaitės prieš 
Kalėdas, bet jau apsiprątęs. Skundų 
neturi. Priežiūra gera, maisto pakan
ka, su australais sugyvena neblogai. 
Nuobodu. Iš pensijos jam palieka tik 
30 dolerių cigaretėms ko visiškai 
neužtenka. Jam nieko nereikia, tik 
nuobodžiaujant susirūko daugiau.

Bronius gyveno tarp lietuvių, 
dalyvavo visuose renginiuose kol 
turėjo pakankamai jėgų į juos atvykti. 
Senatvė prislėgė ir jį. Kojos klausyti 
nenori, eina tik su lazdutės pagalba, 
bet netoli. Primenu jam, kad jis dar 
skolingas man porą batų ir juokiamės 
prisiminę tuos senus laikus. Turbūt 
1949 metais, jaunų vyrų būrys prie 
baro kilnoja skysto gintaro stiklus. 
Bronius didžiuojasi savo naujais ba
tais. Kažkaip iškyla ginčas dėl kojų 
didumo. "Jei kas įkiš koją į mano 
batus, gali juos pasilaikyti!” Bronius 
iššaukiamai žiūri į visus. Niekas nei 
nemėgina. Jo koja kaip vaiko. Bet aš 
nusimetu savo batą ir visų nustebimui, 
įkišu koją į jo batą. "Labai patogus 
batas" sakau juokdamasis. "Pasilaikyk 
juos! Pasilaikyk juos!" šaukia draugai. 
Bronius žiūri į mane netikėdamas savo 
akimis. Kainavo jam keletą "be eilės", 
bet batus gavo atgal. Dabar, kiekvie
ną kartą kada susitinkam, aš primenu 
jam, kad jis man porą batų skolingas, 
ir visada skaniai pasijuokiam. Papasa- 
kojam ką aplankėm, ten New Norfolke 
yra jo brolis Juozas. Prieš keletą 
mėnesių buvome nuvęžę Bronių brolio 
aplankyti, bet kaip ir mums, Broniui 
taip pat buvo neįmanoma su juo. 
susikalbėti. Juozas P. ir aš bejėgiai 
stebėjome ašaras riedant dviejų 
brolių veidais...

Stasys L. gyvena prieglaudoj, 
gražiame priemiestyje, nors mano 
nuomone, prięglaųda dideliais patogu
mais ar aptarnavimu nepasižymi. 
Stasys su bendruomene daug bendro 
neturėjo. Sukūrė šeimą, susilaukė 
dukros ir gal dėl per didelio jo 
pamėgimo išgerti, žmona jį paliko 
pasiimdama ir dukrą. Žmona mirė, 
dukra ištekėjo. Stasys laimės ieškojo 
stikleliuose. Tikriausiai gausybė jų ir 
nuvedė į ligoninę. Bebūnant ligoninėj 
dukra pardavė namą ir tėvą užmiršo. 
Vieną dieną jis paliko ligoninę ir 
kažkaip parsirado į namus. Ką jautė, 
parvykęs žmogus namo ir radęs jau 
svetimus gyvenant, pas Stasį neklau- 
sėm. Mėgino naują namo šeimininką 
jėga iš "savo" namo iškraustyti. 
Policija grąžino jį į ligoninę, vėliau 
kažkaip buvo perkeltas į šią prieglau
dą. Atrodo sveikas, kalba protingai. 
Norėtų prieglaudą apleisti, kur nors 
privačiai apsigyventi. Čia nėra kas 
jam veikti, baisiai nuobodu, be to "jie" 
jam visada kemša visokius vaistus, 
kurių jis visai nemėgsta.

Vėl kitas priemiestis, kita prieglau- . 
da ir Albinas. Jį visi Hobarto lietuviai 
pažįsta. Kadaise buvo labai geras 
siuvėjas, geras darbininkas. Tik stik
liuką irgi per daug mėgo. Rankos 
pradėjo drebėti, atmintyje spragos 
atsirasti. Ligoninė. Po klek laiko 
prieglauda. Kambaryje eilės kėdžių, 
jose sėdi žmonės bevilties.be ateities. 
Albinas sėdi toje pačioje vietoje kur 
palikau besėdint prieš Kalėdas. Ta 
pati apvali moteris gretimoje kėdėje 
"Speak English" piktai murma išgir
dusi mus kalbant lietuviškai, bet gavus 
cigaretę iš Elenos, nuspręndžia, kad 
tikrumoje nėra labai svarbu kas kokia 
kalba kalba. Albinas daug prisimena iš 
tolimos praeities, pavardes, žmones, 
vietoves. Kas dedasi dabar - galvoje 
neužsilaiko. "Tai kaip tavo vardas?" 
klausia nežinia kelintą kartą. "Ste
pas". "Aa, Stepas, o kur tu gyveni?"

Nukelta į pusi. 7

5

bevilties.be


AR MUMS JUOS TEISTI

Atkelta iš pusi. 6

"Kingstone." "Aa, Stepas, tai reiškia 
Kingstone gyveni, buvau porą kartų 
kadaise. Kalytis ten gyveno, bet 
užmušė jį kažkas..." prisimena įvykį 
buvusį gal prieš dvidešimtį metų. 
Elena nori žinoti ar jis ją pažįsta. Ne, 
negali prisiminti. "Elena, neatsimeni 
kaip mes pasiginčydavome dėl tavo 
išgėrimo?" Žiūri į ją kurį laiką. "Kur 
čia visus prisiminsi. Ir plaukai tokie 
balti. Kur čia visus prisiminsi." 
Atsuka veidą į mane ”0 kaip tavo 
vardas?" "Stepas". " Aa, Stepas. Kaip 
čia visus prisiminsi..." Palydi iki 
priekinių durų. "Ateikite vėl" prašo, 
bet už kelių minučių tikriausiai 
neprisimins, kas mes ir iš viso, kad kas 
nors buvo apsilankęs. Maišelis velyki
nių dovanėlių primins ką nors?

Jonas dar gyvena savo name, 
bendruomenės narys, mokestį kas 
metai sumoka. Žmona senai mirusi, 
yra vaikai, anūkai. Aplanko kartais, 
bet jis nenori, kad kas kartu gyventų. 
Geriau vienam, niekas po kojom 
nesimaišo, nors name vietos dviem 
šeimom užtektų. Namas senas, bet 
gražiai užlaikytas, viduje viskas 
žvilga, niekas nepagalvotų, kad čia 
tik silpnas senukas gyventų. Mažame 
kambarėlyje paskęstame minkštose 
kėdėse. Ant sienų keletas fotografijų 
- gal vaikų, gal anūkų. Jonas Lietuvos

GYVENIMAS PRASIDEDA

Adelaidės moterys apsilankiusios 
Melbourne pašokti ir padainuoti įrodė, 
kad "gyvenimas prasideda nuo 40", 
kaip galantiškai pareiškė Melbourno 
Apylinkės pirmininkas Kęstutis Lyni- 
kas,'sveikindamas atvykusį koncertinį 
vienetą balandžio 17 dieną.

Tą sekmadienį, lietuviškų pamaldų 
metu, klebonas kun. Dr.~ Pr. Dauknys, 
supažindino parapijiečius su atvykusia 
grupe. Ansamblis susideda iš Adelai
dės moterų okteto, vadovaujamo 
solistės Genovaitės Vasiliauskienės ir 
Senjorių tautinių šokių grupės, vado
vaujamos kultūrininkės Bronės Lap- 
šienės. Jų koncerto pajamos skiria

mos Vasario 16-tos gimnazijai parem
ti. Baltai apsirengusios okteto mote
rys buvo atvestos į priekį, kur 
pagiedojo dvi labai gražias giesmes, o 
kitos grupės narės atnešė auką ir 
skaitė skaitinius. Pamatę, kad tikrai 
yra ko tikėtis popietiniame koncerte, 
ir priedui susižinoję, kad "Gintaro" 
tautinių šokių grupė Lietuvių namuo
se verda cepelinus, netoli 300 žmonių 
nuvyko pasiklausyti koncerto.

Koncerto publika nuoširdžiai prita
rė Lyniko sveikinimo žodžiams, nes iš 
tikrųjų prieš akis matė ne motinas ir 
močiutes, o grupę moterų, kurios savo 
spalvingais tautiniais rūbais, gyvais 
veidais, grakščiais judesiais ir švel
niais balsais akį ir ausį žavėjo. Jos 
save vadina "senjorėmis", bet parodė, 
kad dainai ir šokiui amžius ne riba.

"Lietuviškų dainų ir šokių pynė" 
taip pavadintas koncertas. Toks jis ir 
buvo - liaudiškas, įvairus, melodingas.

Šokiai buvo atlikti grakščiai, leng
vomis kojomis. Nepasigirdo, per 
jaunimo šokius įprasto grindų dundė
jimo. Šokėjos išlaikė savo linksmas 
šypsenas ir jų šviesi nuotaika persida

vė žiūrovams. Buvo septyni šokiai.
įterpti tarp dainų: "Audėjėlė", "Ru
geliai", "Aušrelė", "Šustas", "Sadu
tės priešokis","Blezdinginis jonkelis" 
ir "Kepurinė". Šoko A. Danienė, N. 
Vitkūniene, L. Staigienė, 0. Bone, L. 
Radzevičienė, A. Patupienė, M. Pe
čiulienė, L. Afarienė, M. Neveraus- 
kienė ir B. Paul.

Visos dainos buvo arba liaudies, 
arba harmonizuotos liaudies dainos. 
Tik okteto vadovė Genovaitė Vasi- 

kareivio uniformoje, toks jaunas, 
šaunus. Senas pageltęs pažymėjimas 
liudija, kad baigė Auto Rinktinės 
Mokomos kuopos kursus 22.12.1939 
metais. Tarnavo Septintam pėstininkų 
pulke. Dalyvavo žygyje į Vilnių 1939 
metais. Prieš kariuomenę gyveno 
Vilniaus krašte, buvo vienas iš 
lietuvių aktyvių veikėjų. Dažnai 
pereidavo demarkacinę liniją į Lietu
vą.

Kada pakylame išeiti, įbruka į 
ranką keletą dolerių - "Čia truputis 
jaunimo reikalams..."

Sustojus vėl prie Elenos namo, saulė 
jau beveik liečia Wellingtono kalno 
viršūnę. "Užeisi kavos?" klausia ji. 
Puodukas kavos būtų neblogai, bet, 
tiesą pasakius, reikėtų daugiau kaip 
kavos. Nuo ryto nei vienas burnoj 
nieko neturėjome, į namus tik pusė 
valandos kelio, ten laukia pietūs. 
" Ačiū, kitą kartą" ir tiesiu ranką prie 
rakto.

Aplankėm. Gal atnešė m nors ki
birkštėlę džiaugsmo į jų dienas be 
vilties. Ar visi jie buvo verti kad ir tos 
kibirkštėlės? Reikėjo užmiršti kaip 
kuriuos? Užtai, kad jie "neužsitarna
vo"? Gal būt. Bet ar mums juos 
teisti?...

S. Augustavičius
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liauskienė dainavo solo partiją savo 
pačios sukurtoje dainoje "Apynėlis". 
Gaila, kad mažai teko išgirsti jos 
balso. Daugiausiai ji akomponavo

Genovaitė Vasiliauskienė 
pianinu. Daina "Yra šalis" buvo labai 
gražiai paįvairinta talentingosios N. 
Vitkūnienės deklamacija. Bendrai, 
oktetas pilnas nuostabaus talento. Jo 
solistės yra ir artistės. A. Kaminskie
nė su A. Urnevičiene duetas E. Balsio 
"Girių dainoje" buvo atliktas ypatin
gai puikiai, kaip ir A. Kaminskienės su 
N. Vitkūniene duetas dainoje "Per 
girią, girelę". Ši daina turėjo didelį 
pasisekimą. Joje močiutė (A. Kamins
kienė) baria mergelę (N. Vitkūnienę) 
už tai, kad ji parėjo su raselės ir 
miglelės žymėmis ant sijonėlio ir 
vainikėlio. Veltui ji teisinosi, kad po 
berželiu kalbėjusi su broleliu. A. 
Mikulskio harmonizuotoje dainoje 
"Švento Jono vakarėlį" vėl teko 
džiaugtis A. Kaminskienės puikiu 
sopranu. Dainoje "Tautinis drabužis" 
pirmaujančią rolę suvaidino ir visą 
dėmesį patraukė ne dainininkė, o 
jauna Melbourno lietuvaitė Linutė 
Didžytė, nors jai teko tik stovėti 
scenos viduryje ir šypsotis, kol 
moterys, apdainuodamos tautinių rū

Statybai, prekybai, nuosavybei...
$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 j mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. fl
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 Į mėn. “

bų dalis - sijoną, kikliką, gintarus, 
karūną - ją aprengė. Gal iš viso 
daugiausiai plojimo susilaukė A. 
Kačanausko daina "Aš mergytė, kaip 
rožytė". Tai buvo jau į koncerto 
pabaigą, kada publika buvo visiškai 
įsimylėjusi visą ansamblį. Sopranas J. 
Maželienė labai vykusiai, su jumoru, 
pavaizdavo tą mergytę, kaip rožytę, 
apie kurią visi berniukai sukasi. 
Vienoje vietoje ji dainuodama truputį 
suklydo, bet už tai publika ją dar 
labiau pamilo ir ilgai plojo, prašydami 
biso. Deja, jo nesulaukė. Okteto 
sopranai- N. Vitkūniene, J. Maželie
nė, J. Šerelienė, A. Kaminskienė- 
altai - N. Umerienė, A. Urnevičienė, 
G. Deckienė, K. Vanagienė.

G. Vasiliauskienės žodžius karto
jant, kai dainų ir šokių kraičio skrynia 
buvo pilna, reikėjo užbaigti koncertą. 
Bet buvo dar viena, paskutinė daina 
"Leiskit į tėvynę", kuriai pritarė visi 
susirinkusieji. Taip jaudinančiai ji 
skambėjo.

G. Vasiliauskienei ir B. Lapšienei 
buvo įteiktos simbolinės padėkos 
dovanėlės ir visam vienetui buvo 
gausiai padėkota publikos ir K. Lyniko 
bei J. Petrašiūno. Juozui Petrašiūnui 
pačiam, ir jo vadovaujamai Melbourno 
pensininkų sąjungai priklauso ypatin 
ga padėka, nes jų iniciatyva buvo 
iškviestos Adelaidės moterys ir su
rengtas šis gražus koncertas.

Jieva Arienė

SYDNEJUJE
Gegužės 4 dieną, trečiadienį 7 vai. 

30 min. vakare, Estų namuose 141 
Campbell St., Darlinghurst

VALENTIN MOROZ 
ukrainietis buvęs politinis kalinys 
skaitys paskaitą.

Kviečiame dalyvauti. ’
A. Giniūnas 

Lietuvių atstovas NSW 
pavergtų Tautų Komitete

•
Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo

kykla ruošia Motinos Dienos minėjimą, 
kuris įvyks gegužės 8 dieną, sekma

TYRI NĖTOJŲSV. RASTO
KARALYSTĖS PALAIMINIMAI

Ne mūsų dalykas yra spėti kiek 
daug arba nedaug atmes Dievo malonę 
Tūkstantmetiniame amžiuje, tada kai 
aiški tiesos žinia pripildys žemę, kaip 
jūros gilybes. Esamojo laiko aplin
kybės nepatiekia mums jokios tikros 
taisyklės, gelbinčios teisingai nu
spręsti, nes visas pasaulis dabartiniu 
laiku yra apakintas didžiojo suvedžio
tojo, šėtono, apgaulingąja įtekme. 
Netinka manyti, kad visi, kurie girdi 
bažnyčios varpų garsą, jau turi pilną 
progą pažinti tiesą apie Kristų ir 
tikėti į jį, dėl to, kad dabar turime 
labai daug nesutinkančių bažnyčių 
varpų. Bažnyčios yra nesuderinamai 
pasidalinusios ir nebežino kas yra 
tiesa; ir jei aklas veda aklą, tai galima 
laukti, kad abudu įkris į sumišimo ir 
abejojimų duobę. Ir taip dabar darosi.

Bet tuojau po įkūrimo karalystės, 
kurioje piktadaris prašė Jėzaus, kad 
atsimintų jį, šėtonas, didžiausis žmo
nijos priešas, bus surištas.
(Apr. 20:1,2) Mesijo galybės pavarto
jimas yra prilygintas užtekėjimui 

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

Mamytės ir svečiai veltui bus 
vaišinami kava ir pyragaičiais. 
Kas norės galės nusipirkti pietus.

Pietų kaina 5 doleriai.
Bus galima nusipirkti ir gėrimus, 

įėjimas veltui.
Tėvų komitetas

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 SA: 223 7544 
QLD: 229 9716 WA: 293 4022 
AFTA Member Lie. 2TA002531

SKELBI MAS 
saulės, nes naujasis žemės Karalius 
yra pavadintas "Teisingumo Saule," 
kuri užtekės su savo gydančia ir 
gaivinančia galybe ir išblaškys visas 
tamsybės niektikystės ūkanas, suteik
dama pasauliui tikrosios Dievo meilės 
ir Evangelijos šviesą.

Tai bus laikas, kuriuo visi turės 
pilniausią . progą priparodyti savo 
ištikimumą ir paklusnumą teisingiems 
Dievo įstatymams, kurie tuomet bus 
vykdomi mesijinės karalystės santvąr 
koje. Kurie pasirodys ištikimi, tiems 
bus leista amžinai gyventi atsteig 
tame žemiškame rojuje. Kurie gi 
netikės ir neklausys, tie, kaip Šventa 
jame Rašte pasakyta, bus "sunaikinti 
iš žmonių tarpo." Ap. Darbai 3:23.

Taip tad ateis Dievo karalystė ir jo 
valia bus vykdoma žemėje taip, kaip 
danguje. Tokiu tad būdu Kristus 
karaliaus kaip Dangiškojo Tėvo atsto 
vas, iki jis pavergs visus pasipriešin- 
tojus ir visokią valdžią, ir padarys, 
kad kiekvienas kelias priklaups ir 
kiekvienas liežuvis išpažins Dievo 
Tėvo išmintį, teisingumą, meilę ir 
galybę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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MELBOURNE
Socialinės Globos Moterų Draugija 

praneša, kad per metinį Draugijos 
susirinkimą įvykusį balandžio mėn. 10 
d., ilgametė Draugijos pirmininkė J. 
Žalkauskienė atsistatydino iš parei
gų. Taip pat, iš valdybos pasitraukė 
narės: A. Grikepelienė, R. Rakūnienė 
ir E. Korsakaitė.

Už ilgų metų intensyvų darbą ir 
pasišventimą, tarnauti artimui, Drau
gija nuoširdžiai dėkoja.

Naujai išrinkta valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkė - E. 
Še ik ie nė, 10 St. Albans St., Mt. 
Waverley. 3149 tel. 807-1478, iždi
ninkė - V. Morkūnienė, sekretorė - B. 
Makulienė, ligonių koordinatorė - E. 
Bartaškienė, ligonių lankytoja - A. 
Ramanauskienė, parengimų vadovės - 
V. Bladzevičienė ir V. Kružienė.

HOBARTE
Motinos dieną Hobarte švęsime 

šeštadienį, gegužės mėnesio 7 d.
Tą pačią dieną laukiame ir brangaus 

svečio iš Melbourno - 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), pasiliksminsime ir laimę 
J. Paškevičiaus ruošiamoje loterijoje, 
išmėginsime. įėjimas veltui.

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

Visus Tasmanijos lietuvius nuošir
džiai prašome atsilankyti minėjime ir 
bažnyčioje.

SYDNEJUJE
MOTINOS DIENA

Gegužės 7 d., šeštadienį, gegužės 8 
d., sekmadienį - kapinių lankymas. 
Prisiminsime mirusias motinas, ypač 
palaidotas Lietuvių kapinėse.

Šeštadienį 4 vai. po pietų bus 
pamokslas, giedama "Libera" ir kitos 
maldos mūsų kapinėse Rookwoode. 
Nepamirškite sutvarkyti mirusių 
motinų kapus, papuošti žvakutėmis ir 
gėlėmis, gausiai aplankyti tą dieną.

Gegužės 8 d., sekmadienį įvyks šv. 
Mišios už visas motinas - čia 
išeivijoje, Tėvynėje ar tremtyje.

Pamaldose giedos " Dainos" choras. 
Jaunimas ir mokyklos mažieji skaitys 
skaitymus - maldas. Kviečiame visus 
šv. Komunija ir maldomis išreikšti 
savo motinoms pagarbą ir padėką.

Po šv. Mišių ir gegužinių pamaldų 
bus minėjimas Lidcombe parapijos 
salėje.
Norintieji atskirų mišių - užsiprašote 
vokeliais arba pas kunigus.

Šioje šventėje ypatingai norime 
matyti visas motinas ir močiutes.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kas sekmadienį St. Joachims baž
nyčioje, Lidcombe - po šv. Mišių, apie 
12.20 vai. vyks gegužinės pamaldos, 
kurios tęsis penkis sekmadienius.

Taip pat kas penktadienį Lietuvių 
namuose Bankstowne, skaityklos kam
baryje, 7.15 vakare prieš choro 
repeticiją.

Gegužės 12 dieną, per Šeštines 
Lietuvių Sodyboje Engadine 12 valan
dą įvyks tradicinės šv. Mišios. Po jų 
gegužinės pamaldos.

Marijos Fatimoj apsireiškimo dieną 
gegužės 13-tą Earlwood priemiestyje, 
Lurdo grotoje, Homer St. 11 valandą 
įvyks šv. Mišios ir gegužinės pamaldos. 
Kviečiame dalyvauti visus parapijie
čius. Prelatas Petras Butkus

Tautos Fondas

Ilgameti Tautos Fondo atstovybės Australijoje pirmininką švenčiantį 50- 
tąjį kunigystės jubiliejų, nuoširdžiai sveikiname linkėdami gausių Dievo 
malonių ir sveikatos Jūsų taip plačioje veikloje tarp Australijos lietuvių.

PIGIAUSIOS KELI O NES Į UŽJŪRI U

IATA

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos Telefonas (02) 682 - 6628
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Alg. Žilinskas,
541 King Street, West Melbourne, 3003. Tel. 02 - 329 6833 
Vakarais, savaitgaliais - 572 2172.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 N. Zeaiandijoje oro paštu $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

Keliaujate 1 

Ar 

VYKSTATE Į KULTŪROS KONGRESĄ KANADOJE 
NEATIDĖLIOKITE! KELIONĖS TUOJ PABRANGS! 
NORITE SUTAUPYTI?! KREIPKITĖS Į MUS

MES KALBAME IR RUSIŠKAI

48 THE BOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. 
TeL(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 
Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.

Atsakome telefonu 24 valandas per parą

ĮVYKS

1 dienos.

TU

Kaina $5

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karttas patiekalas ir tam 
užkandžiai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel 7081414

METINIS KLUBO BALIUS

šeštadienį, gegulės mėn, 7 d. 
Visi kviečiami gaudai dalyvauti.

Bilieto kaina $25 įskaitant šiltą vakarienę,* vyną ir šampaną.
Programoje "Linksmieji broliai". Šokiai iki 1 vai. ryto.

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

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

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos VI PLJK ruošos Komitetas 
kviečia visus į

PADĖKOS KAVUTE
gegužės 15 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. p.p. Melbourne Lietuvių 
namuose.

Bus proga išgirsti Australijos atstovų pranešimus bei įspūdžius apie 
Kongresą ir pamatyti nuotraukas ir vaizdajuostę.

į Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 

Europą ir atgal nuo 
Europą per Kanadą nuo 
Europą per JAV nuo 
Los Angeles (SFO) nuo 
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.
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