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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INFORMACINIS BIULETENIS

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio 
kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais ir garbingais tautų ir 
valstybių vardais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų.

Istorija, į kurią atsiremtam, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teapšviečia skurdžius ir 
garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, senus ir naujus jos kultūros paminklus.

Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, 
džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negrąso, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi.

Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, 
kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienkartybė 
teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rūpesčiu ir globa 
apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą, ir po jo vėliavom •- viešumo ir 
demokratijos vėliavom - siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.

Justinas Marcinkevičius

EGLĖS DIENA
Australijos Lietuvių Bendruomenės dovana Aas- 

tralijos 200 metų jubiliejaus proga, Ievos Pocienės 
skulptūra "Eglė žalčių karalienė", bus oficialiai 
perduota Canberros miestui ir per jį visai tautai Šių 
metų lapkričio 5 dieną, Šeštadienį.

Skulptūros paruosimo darbai sparčiai eina prie 
galo. Liko atlikti paskutinį šlifavimą ir pastatyti ant 
jau paruosto akmens. Tada viskas bus gatava.

Granito akmuo ant kurio bus pastatyta skulptūra 
jau vietoje ir spalio 6 dieną pati "Eglė" buvo atvežta 
iš dirbtuvės, pastatyta ant akmens ir patikrinta ar 
atitinka proporcijos. Sunku buvo praleisti progą ir 
neįamžinti šio momento fotografijoje. Pirmą kartą 
galima pamatyti, kaip lietuvių paminklas atrodys 
savo vietoje.

Skulptūros perdavimo ceremoniją numatyta pra
dėti Glebe parke apie 2 valandą po pietų, o vėliau 
susirinkti ir atžymėti šį įvykį Canberros Lietuvių 
klube. Platesnius pasakojimus apie šią šventę 
skelbsime vėliau, bet jau dabar raginame visus 
tautiečius tą dieną dalyvauti paminklo atidengimo 
ceremonijoje ir šventėje. Lietuvių paminklo 
atidarymo oficialioje dalyje tą dieną dalyvaus 
televizijos ir radijo atstovai, o mūsų kuo daugiau tuo 
geriau.

Iki pasimatymo Canberroje lapkričio mėnesio 5
Jūras Kovalskis

Rugpjūčio 23 dieną Vingio parke Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pakviesti susirinko apie 250.000 žmonių iš 
visos Lietuvos ir kalbėjo apie istorijos tiesų.

A. SMETONA

Istorikas Alfonsas Eidintas Lietu
voje pradėjo rašyti knygą apie pirmąjį 
ir paskutinį Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną.

šios biografinės Lietuvos preziden
to knygos rašymui autorius naudojasi 
Aleksandro Merkelio, K. Musteikio ir 
kita literatūra apie prezidentą. Kny
goje autorius žada aprašyti Antaną 
Smetoną, kaip žmogų, kaip politiką, 
kaip valstybės vadovą, kaip kultūros ir 
švietimo veikėją, filosofą.

CA NBERRA

Spalio 10 dieną į Australiją atvyko 
Italijos prezidentas Francesco Co- 
ssiga. Tai pirmas Italijos prezidento 

vizitas Australijon nuo 1967 metų.
Prezidentą pasitiko Australijos mi

nistras pirmininkas B. Hawke. Kartu 
su Italijos prezidentu atvyko net trys 
ministrai ir biznio atstovai. Vizitas 
truks savaitę ir svečiai lankysis 
visuose didžiausiuose Australijos 
miestuose.

S A N TI A G O

Praėjusią savaitę Čilėje buvo pra
vestas plebiscitas. Gyventojai buvo 
raginami balsuoti suteikiant generolui 
Augusto Pinochet teisę likti šalies 
prezidento pareigose dar vieną aštuo- 
nerių metų kadenciją. Iš 7,2 milijonų 
gyventojų turinčių teisę balsuoti, 55% 
balsavo prieš ir tik 43% sutiko atiduoti 
pritarimą.

PREZI D E NT O

ATSISVEI KINI M O KALBA
Jungtinių Amerikos Valstybių pre

zidentas Ronald Reagan pirmadienį 
pasakė savo paskutinę kalbą Jungti
nėse Tautose. Čia jis kalbėjo, jog 

-pasaulyje vėl yra "nauja taikos viltis", 
nes pagerėjo Rytų k Vakarų santy
kiai. Jis sakė, jog jo keturi pasitarimai 
su M. Gorbačiovu ne tik kad pagerino 
nusiginklavimo reikalus, bet sudarė 
sąlygas spręsti ir kitiems skirtumams, 
ypač žmogaus teisių srityje.

Savo 38 minučių kalboje, kurios 
klausėsi 159 valstybių atstovai, pre
zidentas priminė, kad dar vis negalima 
laisvai rašyti ir kalbėti Sovietų 
Sąjungoje, Ukrainoje negalima laisvai 

melstis, Nikaragvoje negalima laisvai 
daryti susirinkimus ir spausdinti 
laikraščius, Pietų Afrikoje tebekovo- 
jama už Angolos laisvę, Afganistane 
tebeviešpatauja prievarta, Kuboje, 
jūroje žmonės laiveliuose kovoja už 
savo gyvybę ir laisvę.

Prezidentas Ronald Reagan buvo 
griežtas Jungtinių Tautų kritikas, nes 
čia "savo lizdus turi šnipai". Tik 
paskutiniu metu prezidentas leido 
išmokėti, anksčiau sulaikytas, Ameri
kos sumas Jungtinių Tautų išlaikymui. 
Šiais metais Jungtinių Tautų veikla 
žymiai pagerėjo.
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MENININKU DĖMESIUI

Australijos Lietuvių Dienos spar
dai artėja. Artėja ir Lietuvių Dienų 
Meno paroda, kuri oficialiai bus 
atidaryta gruodžio mėnesio 27 dieną.

Džiugu, kad šioje parodoje daly
vauti jau sutiko nemažas Australijos 
lietuvių menininkų skaičius. Tačiau 
tikimės išgirsti ir iki šiol neatsiliepu
sių. Tad šiuo Lietuvių Dienų komite
tas pakartotinai ir nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius menininkus dalyvauti 
šioje Lietuvių Dienų Meno parodo
je. Dar nevėlu užsiregistruoti.

Kaip anksčiau minėjome, parodos 
metu veiks du konkursai: Ekslibrisų, 
su Lietuvių Dienų komiteto skiriamo
mis 500 ir 300 dolerių premijomis ir 
Kazokų Meno fondo su dviem 1000 
dolerių premijomis.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad 
dalyvavimas konkursuose yra paliktas 
menininkų nuožiūrai, tačiau būtų 
malonu, jeigu galėtumėte bent viena
me jų dalyvauti. Bendrai į parodą 
prašome siųsti ne daugiau, kaip tris 
įvairių siužetų kūrinius (į šį skaičių 
įeina ir Kazokų Meno fondo konkurso 
darbai), ir tris ekslibrisus. Siųsdami 
ekslibrisus, pridėkite, prašom, trumpą 
savo autobiografiją. Dalyvauti ekslib
risų konkurse, kviečiami viso pasaulio 
lietuviai menininkai su savo kūriniais.

Parodos pasiruošiamieji darbai 
vyksta sklandžiai, tačiau dar yra

JAV B E N D R U O TVIE NĖS 
PI R Tvfl NI N K AS

Rašo Jurgis Janušaitis

Šie metai Lietuvių Bendruomenei 
buvo ypač svarbūs ir gausūs įvykiais. 
Vasarą, Kanadoje plušo Pasaulio 
Lietuvių Kultūros kongresas, intensy
viai dirbo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas, o visų darbų vainiką 
šauniai supynė virš dviejų tūkstančių 
tautinių šokių šokėjų, Aštuntoje 
Tautinių šokių šventėje, parodydami, 
kad lietuviškoji išeivija gyva, kūrybin
ga, nestokojama ryžto, energijos ir 
pasišventusio jaunimo.

Šie trys didieji, Lietuvių Bendruo
menės ruošti įvykiai išjudino lietuviš
kąją išeiviją, sutelkė dirbančiuosius 
didesniems darbams, o aukomis jų 
darbus parėmė laisvojo pasaulio 
lietuviškoji išeivija.

Lietuvių Bendruomenė tvarkosi 
demokratiškais* pagrindais. Tad ir 
"valdžios" postai nėra amžini ir nėra 
nepakeičiamų "vadų".

Taip nutiko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime, kur vyriausiuo
ju Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vairininku buvo išrinktas naujas žmo
gus - profesorius dr. Vytautas 
Bieliauskas, o į jo sudarytą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybą atėjo 
beveik visi nauji darbininkai. Ir tai 
sveikintina. Taip duodama proga 
naujai iniciatyvai pajudinti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės problemas 
naujais metodais.

Šių metų pavasarį buvo išrinkta 
JAV Lietuvių Bendruomenės Dvy
liktoji Taryba, kurią sudaro 60 rinktų 
Tarybos narių ir JAV Lietuvių 
bendruomenės Apygardų pirmininkai. 
Taigi šioji Taryba susideda iš 70 narių.

šios Tarybos pirmoji sesija įvyko 
Čikagoje rugsėjo 29 - spalio 1 
dienomis, " Hollyday" viešbutyje. Kiek 
jau yra žinoma Taryboje dalyvavo 61 
Mūsų Pastogė" Nr.41 1988.10.17 pusl.2

reikalinga informacija katalogų pa
ruošimui ir jų spausdinimui. Taigi, 
prašome, kiek galint greičiau ir ne 
vėliau, kaip iki lapkričio 5 dienos, 
atsakyti į žemiau pateiktus klausimus: 
1. Tikslūs, parodoje išstatytų kūrinių, 
pavadinimai lietuvių ir anglų kalbo
mis. 2. Atskirų kūrinių technika. 3. 
Atskirų kūrinių išmieros. 4. Pardavi
mo kaina (jeigu neparduodama, ata
tinkamai atžymėti).

Kaip paprastai, galerija sau pasilie
ka 25 % nuo pardavimo kainos. 
Lietuvių Dienų ruošos komitetas - 
nieko.

Darbai turi būti pristatyti prieš 
gruodžio 24 dieną, arba pagal 
susitarimą.

Darbus prašome atatinkamai supo- 
kuoti ir siųsti šiuo adresu: "Meno 
Paroda" Lithuanian Catholic Centre, 
6 Third Ave., St. Peters, S.A. 5069.

Neparduotus meno kūrinius bus 
galima atsiimti parodai pasibaigus. 
Kas negalės asmeniškai atsiimti, tam 
darbai bus grąžinti rengėjų lėšomis, 
originaliame įpakavime.

Jeigu turite kokių nors klausimų, 
liečiančių konkursų sąlygas, prašome 
kreiptis žemiau nurodytu adresu.

Atsakymus prašome siųsti Lietuvių 
Dienų komiteto pirmininkei Janinai 
Vabolienei, 25 Me Lachlan Ave., 
Glenelg Nth., S.A. 5045.

Tarybos narys. Taigi didelė dauguma.
Šioje Tarybos sesijoje buvo renka

mas JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas ir tvir
tinama nauja Krašto valdyba.

Artėjant Tarybos sesijai, spaudoje 
pasirodė žinios, kad į JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmi
ninko kėdę nori atsisėsti du, ir 
sakyčiau labai geri, kandidatai: Lie
tuvių Fondo kūrėjas, nuolatinis Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos narys, 
(vairių komisijų Taryboje narys, 
aktyvus visuomenininkas, ramaus bū
do vyras dr. Antanas Razma ir Ingrida 
Bublienė iš Klevelendo, devynerius 
metus vadovavusi JAV Lietuvių

Bendruomenės Kultūros Tarybai, ak
tyvi visuomenininkė, gera reprezen- 
tantė, Literatūros premijų švenčių 
organizatorė, taip pat gera bendruo- 
menininkė.

Taigi, kaip matome, abu kandidatai 
puikūs, tinką vadovauti didelei JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdy
bai.

Prieš Tarybos sesiją užvirė gyva 
propaganda. Abu kandidatai telkė 
šalininkus, prašė už juos balsuoti 
Tarybos sesijoje. "Drauge", "Dirvo
je", "Darbininke" pasirodė abiejų 
kandidatų išsamūs pokalbiai su spau
dos atstovais, fotografijos, išsakė 
savo credo. Šalia to, jiems talkon stojo 
kiti talkininkai - bendruomenininkai, 
spaudos žmonės ir kėlė kiekvieno jų 
didžiuosius nuopelnus Lietuvių Ben
druomenei ir siūlė už ką Tarybos 
nariai sesijoje turėtų pasisakyti. 
Spaudoje kai kurie rašantys net bandė 
"aštriau" pasisakyti ar tai prieš dr. 
Razmos ar tai prieš Ingridos Bublie
nės kandidatūrą.
Sekant spaudą, stebint nuotaikas, 

buvo labai įdomu pajusti ir pačių

už Svari

Rugsėjo 3 dieną tūkstančiai žmonių 
iš visos Lietuvos išvažiavo prie jūros - 
apkabinti Baltiją savo rankomis, ši 
simbolinė akcija buvo skirta protestui 
prieš jūros teršimą. Iš Vilniaus prie 
jūros išvažiavo apie šimtas automobi
lių, važiavo kas savais automobiliais, 
kas autobusais. D a važi avus Kauną, 
prie vykstančių vėl prisijungė dešim
tys automobilių. Toliau, prie visų 
pakelėje jungėsi ir jungėsi naujos 
mašinų eilės. Išvažiavus iš Kauno, 
sodininkai mėtė vykstantiems gėles po 
mašinų ratais, pakelės tiltai buvo 
papuošti Vyčiais, trispalvėmis. Paly- 
dlntys šypsojosi, mojavo trispalvėmis 

kandidatų nusiteikimus. Ir tai džiugu, 
kad šį kartą kandidatavo du kandida
tai, varė gerą propagandą, turėjome 
progos pajusti, ką gi išrinktasis 
pirmininkas veiks, • kokie ateities 
planai ir kurlink ves Lietuvių Ben
druomenę. Tai tikrai džiuginantis 
reiškinys, tai reiškia, kad dar nesto
kojame norinčių užimti tokias vietas, 
kad išlaikomas demokratinis principas 
ir tai, bene bus vienintelė organizaci
ja, kuri savo pirmininkus pakeičia 
demokratiniu principu.

Pagaliau po sunkios propagandinės 
kovos iš abiejų kandidatų pusės, atėjo 
ir Tarybos sesija. Joje, žinoma, 
"įkaitusios" nuotaikos, dar vyksta 
stipri agitacija, kiekvienas kandidatas 
paruošė savo veiklos platformas, juos 
sesijai pristatė Tarybos nariai.

Ir spalio mėnesio 1 dieną, slaptu 
balsavimu išrenkamas naujas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkas dr. Antanas Razma. 
Už dr. A. Razmą pasisakė 34 Tarybos 
nariai, už Ingridą Bublienę 24. 
Žinoma* laimėjęs pirmininko postą 
džiaugėsi, gi pralaimėjusioji nuliūdo, 
sako, net ašarą nubraukė. Bet juk 
demokratijoje taip yra. Vieni laimi, 
kiti pralaimi. Ir šiuo atveju pralaimė
jusi rinkimus Ingrida Bublienė gal tik 
iš susijaudinimo, bet ne iš pavydo 
pravirko.
Ji pasveikino naują pirmininką dr. 
Antaną Razmą su geriausiais bedruo- 
meniškais linkėjimais. Vis tik tenka ir 
Ingridai Bublienei už bendruomenišką 
veiklą tarti nuoširdų ačiū. Neabejoja
ma, kad ji rikiuosis į aukštesniąsias 
bendruomenines institucijas ir savo 
sugebėjimus atiduos Lietuvių Ben
druomenei.

Sesija buvusi darbinga, nuoširdžiai 
planuoti ateities darbai, duoti pasiū
lymai ir naujajai Krašto valdybai. 
Tarybos sesijoje buvo išrinktas ir 
Tarybos prezidiumas. Apie valdybos ir 
prezidiumo1 sudėtį pakalbėsime sekan
tį kartą, kai bus galutinai suformuotas 
sąstatas. Tenka palinkėti naujam 
pirmininkui dr. Antanui Razmai sėk
mės didžiųjų bendruomeninių darbų 
plotmėse, o apie darbus turėsime 
progos dažniau pakalbėti.

Ą BALTIJĄ

vėliavėlėmis, sveikino vieni kitus. Ir 
džiaugėsi vieni kitais. Klaipėdoje visi 
išsiskirstė kas į šventąją, kas į 
Palangą, kas Klaipėdoje liko. Šeštą 
valandą vakare žmonės išsirikiuoja 
Baltijos pakrantėje, susikabina ranko
mis. Žmonių siena apglėbė savo jūrą. 
Tą pačią dieną, tą pačią valandą, 
kitoje jūros pusėje susikabino ranko
mis švedai, suomiai, toliau lenkai, 
vokiečiai, danai. Buvo nuspręsta 
tokius protesto mitingus ruošti kas 
metai pirmąjį rugsėjo šeštadienį, 
paskelbti šią dieną - Baltijos išsau
gojimo diena.
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Dr. PRANAS GERMANTAS Meškauskas IR VOKIEČIŲ okupacija

Tęsinys

Apskritai dr. Prano Germanto 
veikla Švietimo srityje buvo labai 
pozityvi ir patriotiška. Mokyklų 
vadovybės, mokytojai ir mokiniai 
gėrėjosi ir džiaugėsi dr. Germanto 
veikla. Mokyklose ir - visuomenėje 
pogrindis puolė ir rašė prieš vokiečius, 
rašė prieš palankesnius vokiečiams 
tarėjus. Dr. Germantas pogrindžio 
nebuvo liečiamas ir kritikuojamas. 
Vokiečiai tai pastebėjo ir dr. Ger
mantą pradėjo įtarti. Dr. Germantas 
prašė pogrindžio veikėjus pulti jį ir 
kritikuoti, nes jam tada būsią lengviau 
dirbti su vokiečiais. Jis pats rašė 
mokykloms labai griežtus aplinkraš
čius, kaltinančius nusiteikimais prieš 
vokiečius, ir duodamas nurodymus ir 
patvarkymus, kad to nebūtų. Tačiau 
per savo patikimus žmones sakydavo, 
kad tų jo aplinkraščių ir nurodymų 
nevykdytų. Kad dr. Germantas vokie
čiams sakė viena, o darė visai kitą, 
pastebėjo ir patys vokiečiai ir suprato 
dr. Germanto dvigubą laikyseną ir 
veiklą. Nacionalsocialistiškas nusi
statymas jam nekliudė veikti prieš 
vokiečius. Išeita mokykla, naciškos 
suktos ir klastingos priemonės jam 
buvo žinomos ir parankios jo veiklai.

Vokiečiams reikėjo jo darbo jėgos ir 
frontuose žmonių. Vokietijoje buvo 
pusiau kariška organizacija - Arbeits- 
dienst. 1942 metais rugpjūčio mėnesį 
vokiečiai pareikalavo iš švietimo 
tarėjo dr. Prano Germanto išleisti 
potvarkį, kad jaunimas, norėdamas 
studijuoti, pirma turi atlikti darbo 
tarnybos (Arbeitsdient) prievolę. Tik 
ją atlikęs, jaunuolis gali būti priimtas į 
universitetą ar kokią kitą aukštąją 
mokyklą. Darbo prievolės organizaci

jos narius vokiečiai dažnai įjungdavo į 
kariuomenę ir pasiųsdavo į frontą. ”

Dr. Germantas tai gerai žinojo ir 
atsisakė tokį potvarkį išleisti, remda
masis tuo, kad universitetai yra 
autonomiškos įstaigos ir jos pačios 
nustato, kas yra į universitetą 
priimtinas ir kas ne. Jis, tarėjas, 
neturįs teisės kištis į universitetų 
vidaus reikalus. Tuomet jam vokiečiai,

Dr. Juozas Meškauskas

SD, įsakė pakviesti Kauno ir Vilniaus 
universitetų senatų narius į Saugumą 
posėdžiui. Vilniaus universitetui ats
tovavo prorektorius prof. D. Krivic
kas, o Vytauto Didžiojo universitetui 
Kaune atstovavo prorektorius prof. J. 
Zubkus, sekretorius prof. J. Grinius ir 
dekanai prof. Steponas Kairys, prof. 
Zenonas Ivinskis ir prof. Juozas 
Meškauskas. Tame posėdyje dalyvavo 
ir švietimo tarėjas dr. Pranas Ger
mantas. Didelėje Saugumo salėje mes 
sėdėjome žemai, o Saugumo du 
valdininkai ant scenos. Posėdžiui, jei 
tai galima pavadinti, vadovavo Sau
gumo valdininkas Mueller. Po trumpos 
įžangos jis pareiškė, kad universitetų 
senatai čia yra pakviesti pasisakyti, 
ar jie sutinka su reikalavimu, kad 
stojant į universitetą, pirmiausia būtų 
atlikta Arbeitsdlenst, ar nesutinka. 
Kiekvienas iš senatų narių turėjo 
pasisakyti. Kiekvienas iš profesorių 
pasisakė, kad nesutinka su tokio 
potvarkio įvedimu, ir kiekvienas savo 
nesutikimą motyvavo įvairiais argu
mentais. Paskutiniam profesoriui, ku
riuo buvau aš, pasisakius, Muelleris 
stvėrė ginklą ir pasakė: "Dr. Pranas 
Germantas yra laisvas ir gali eit 

namo, o visi kiti čia dalyvaują senatų 
nariai esate areštuoti ir tuojau būsite 
išvežti į kalėjimą". Dr. Germantas 
prie manęs priėjęs paklausė, kuo jis 
galįs man padėti. Mano žmona tuo 
metu su vaikais atostogavo mano 
tėviškėje, Vajėšiuose. Dr. Germantui 
daviau adresą ir paprašiau, kad jis 
praneštų mano žmonai, kas įvyko. Visi 
areštuotieji buvo nuvežti į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą ir uždaryti 
visi vienoje kameroje. Studentija ir 
visas kraštas sunerimo, pradėjo judėti. 
Vokiečiai reakcijos pabūgo. Po savai
tės kalinimo buvome visi nuvežti pas 
Saugumo viršininką Jaeger, kuris 
pasakė "pamokslą", išbarė, kad nepri- 
sidedame prie naujosios Europos 
kūrimo ir,pasiūlęs apie tai pagalvoti, 
paleido namo.

Po šito įvykio švietimo tarėjo dr. 
Germanto santykiai su vokiečiais dar 

pablogėjo. Vokiečiams paaiškėjo jo 
Išsisukinėjimai bei vokiečių apgau
dinėjimai ir jo griežtas nepritarimas 
vokiečių politikai ir jų taktikai. 
Viename tarėjų posėdyje pas general- 
komisarą von Renteln jis iškritikavo 
vokiečių politiką ir jų taktiką, o dėl 
Arbeitsdiensto vietoj anksčiau jam 
įprasto "jawol" pasakė "nein". 1943 
m. kovo mėn. iš 15 į 16 dienos naktį jis 
buvo areštuotas ir perėjęs įvairius 
kalėjimus buvo nuvežtas į Stutthofo 

-koncentracijos stovyklą.
Koncentracijos stovykloje, kaip 

kun. Stasys Yla savo veikale " Žmonės 
ir žvėrys Dievų miške" sako, dr. 
Pranas Germantas iš pradžių bilvo 
vienišas, mažai kalbėdavo, draugų 
neturėjo, daug galvodavo. Iškilus 
diskusijoms, Germantas sakydavęs: 
"Politika esanti reali kova. Priemonės 
turinžios būti tokios, kokias priešas 
naudoja. Diktatūra esanti vienintėlė 
protinga valdymo forma - sistema". 
Kaip keitėsi jis, pradėjęs dirbti 
atsakingą darbą okupacijos sąlygomis, 
taip keitėsi jis ir kocentracijos 
stovykloje. Kun. Stasys Yla tam 
pačiam savo veikale rašo, kad dr. 
Germantas grįžęs į tikėjimą, attik
davęs išpažintį ir ateidavęs išklausyti 
mišių, Jis stengėsi būti kitoks, 
pasikeisti.

Karo frontui artėjant, kaliniai iš 
koncentracijos stovyklos buvo eva
kuojami. Kalinių evakuacinėje eise
noje, visokius trūkumus ir sunkumus 
patiriant, dr. Germantas buvo išrink
tas kalinių grupės vadu, nes jis mokėjo 
prieiti prie vokiečių. Būdamas grupės 
vadu ir mokėdamas susikalbėti ir 
įtikinti vokiečius, lydėjusius tuos 
kalinius, dr. Germantas labai daug 
padėjo savo draugams kaliniams. Kun. 
Stasys Yla vėl sako: "Jeigu mes kiti 
išlikom gyvi ir dar pajėgūs pakelti 
tolimesnius sunkumus, tai didele 
dalimi yra mūsų grupės vadovo dr. 

- Germanto nuopelnas". Toliau kun. Yla 
sako: " Dažnai dr. Germantas užmirš 
davo ir pavalgyti, kun. Lipnlūnas, to 
paties katilėlio draugas, turėdavo jo 

ieškoti, bevelk priversti, kad savo dalį 
bulvių suvalgytų. Dr. Germantas 
atrodė sunykęs ir suvargęs, daugiau 
negu mes, bet patenkintas, kad gali 
veikti ir kad visa tai neina veltui". 
Visus savo žygius ir ėjimus norėjęs 
nuspręsti savo grupės kalinių balsa
vimu. Jo diktatūriniai nusiteikimai 
pranykę ir jis pasidaręs tikru demo
kratu.

Kelionėje dr_ Germantas organi
zavo iš kalinių drabužius ir kaimuose 
keisdavo į maistą. Tie drabužiai buvo 
nešvarūs, utėlėti. Germantas ir kun. 
Lipniūnas užsikrėtė dėmėtąja šiltine, 
kuri paaiškėjo po dviejų savaičių, ir 
jiems nebebuvo galima padėti. Po 
kelionės ratu dalis kalinių buvo 
grąžinti atgal į Stutthofo stovyklą, jų 
tarpe ir dr. Germantas, jau sergantis. 
Jis ten ir mirė. Kūnas buvo sudegintas 
Stutthofo koncentracijos stovyklos 
krematoriume. Lietuviai papirko kre
matoriumo tarnautoją, gavo pelenus, 
ir jie vėliau buvo išgabenti į laisvę. 
Dr. Prano Germanto pelenai palaidoti 
Kopenhagos kapinėse, katalikų sekci
joje, Danijoje.

Tai trumpa dr. Prano Germanto - 
Meškausko ir jo veiklos apybraiža. 
Savo šį straipsnelį noriu užbaigti prof. 
Juozo Brazaičio (Raštai, VI,p.373) dr. 
Prano Germanto - Meškausko apibū
dinimu. Jis taip rašo: "Vokiečių 
okupacijos metais pro smulkius kvis- 
linginius negausius asmenis iškyla 
Konrado Valenrodo dvasia Prano 
Germanto - Meškausko asmenyje. Jis 
buvo Vokietijoje ir jautėsi esąs 
nacinio galvojimo. Jis norėjo nacizmą 
perkelti į Lietuvą. Pats atsiradęs 
Lietuvoje ir virdamas rastoje kovos 
bei heroizmo dvasioje, virto karštu 
Lietuvos patriotu. Tada dengdamasis 
nacizmo skraiste, kaip švietimo tarė
jas jis herojiškai gynė lietuvių 
moksleivių bei studentų reikalus iki 
pasiaukojimo ir mirties kacete. Tai 
retos dvasios kovotojas".
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Prieš keltą dienų gautuose Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio informacinio 
biuletenio puslapiuose, atspausdinta 
pilna rugpjūčio 23 dienos mitingo 
Vingio parke Vilniuje, visų pasakytų 
kalbų stenograma. Dėl vietos stokos, 
tačiau galvodami, kad visos paskutiniu 
metu vykstančios permainos Lietuvos 
gyvenime, išeivijai yra įdomios ir 
svarbios, spausdiname nors ištraukas 
iš mitingo stenogramos.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 
pakvietus per respublikos televiziją, 
"Vakarinių Naujienų" laikraštį ir 
"Sąjūdžio žinias" tą dieną, tuoj po 
pietų, Vingio parko link pradėjo 
traukti žmonės iš įvairių Vilniaus 
gatvių gatvelių. Iš visos Lietuvos. 
Netruko užpildyti visą estradą, o iki 
devynioliktos valandos prisipildė ir 
erdvi veja - mažiausiai 150 tūkstan
čių žmonių.

Plevena tautinės trispalvės vėlia
vos, perrištos juodais kaspinais, dau
gelis prisisegę įvairius gedulo ženklus.

Ne į šventę susirinko čia žmonės. 
Sustojo ramiai, tvarkingai šalia vienas 
kito - drausmingi, rimti, susikaupę.

Po pusės amžiaus - karo ir taikos, 
netekties ir kančių, tremties ir 
sugrįžimo, vilties ir beprasmybės, 
neapykantos ir meilės, tylėjimo ir 
baimės, išdavystės ir aukojimosi metų 
atėjo čia lietuviai - aukštaičiai ir 
žemaičiai, dzūkai ir sūduviai, jotvin

STENOG RAMOS
gių ir prūsų, galindų ir kuršių ainiai - 
pasiryžę atvirai, garsiai ištarti - sau 
patiems, Lietuvai, visam pasauliui - 
skaudžią istorijos tiesą, tarsi atpirkti 
savo ir svetimas nuodėmes. Ir niekas 
čia, atrodo, neabejoja, kad TIESOS 
žodis bus pasakytas ir išgirstas.

Lygiai septinta valanda vakaro, 
įnešamas spygliuotos vielos vainikas 
su tautinėm spalvom ir gedulo 
juostom.

Visi atsistoja, gieda Maironio "Lie
tuva brangi".

Nutilus giesmei, į žmones prabyla 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ini
ciatyvinės grupės narys profesorius 
Vytautas Landsbergis.

Vytautas Landsbergis. Bičiuliai! 
Pradėjome meilės žodžiais savo bran
giai Tėvynei ir suvokiame, kad 
šiandien nėra diena iš tų mitingų, 
kurie jau vyko čia, ir kitose vietose.

Bičiuliai! Susirinkome čia, Neries 
vingyje, ir susikaupėme visoje Lietu
voje. Norime suvokti šios dienos 
reikšmę - dienos, kuri buvo tokia 
lemtinga prieš 49 - nerius metus.

Du žmonės tą dieną pasirašė vieną 
popierių. Jie vadinosi Ribentropas ir 
Molotovas. Bet už jų - pakankamai 
baisių nusikaltėlių - stovėjo kiti du, 
Hitleris ir Stalinas, kuriems apibūdinti 
žmonija dar neturi žodžių.

Po nusikaltimų savo valstybėse, 
tiek hitlerizmas tiek stalinizmas jau 
veržėsi, kaip kruvina politinė ir karinė 

ekspansija į kitas teritorijas.
Vieno diktatoriaus "laimėjimai" 

erzino kito diktatoriaus apetitą.
Dabar žinome daugiau tiesos. Ir 

mūsų istorikai berods įgiję daugiau 
drąsos ir laisvės. Jų žodį išgirsime.

Šalis turi apsivalyti nuo stalinizmo.
Nuo primityvaus įsakinėjimo, dau

žant kumščiu į stalą, ar tai būtų 
santykiai tarp respublikų, ar tarp 
žmonių.

Skaitytojai pasisako
L AI K RAŠCl U S

Jau kuris laikas kai savo korespon
dencijas ar rašinėlius baigiu mintimi, 
jog reikia mūsų laikraščius sujungti 
tikėdamas, kad mintis kur nors užklius 
ir susidarys proga daugiau išsitarti.

Bekeliaujant Australijoje ir kitur 
pasaulyje, teko susitikti su tautie
čiais, šviesiais žmonėmis ir ptriotais. 
Turiu pasakyti, kad visi sutikdavo, jog 
mums čia Australijoje dviejų laikraš
čių perdaug.

Dabar man ateina į galvą pasaky
mas apie žvakės deginimą iš abiejų 
galų. Mes savo "žvakę", atrodo, 
deginame kaip tik taip - iš abiejų 
galų, beveik dienos šviesoje, kai 
pasišviesti ne taip jau reikia. Kuo gi 
dabar abu mūsų laikraščiai skiriasi, ar 
ideologiniai, ar žiniomis, ar tikslais? 
Abiems rūpi pavergta tėvynė, sąžinės 
kaliniai, revoliuciniai įvykiai Sovietų

Nuo paniekos pavaldiniui, nuo 
šunuodegavimo prieš viršininką.

Nuo pagundos taip lengvai skriausti 
silpnesnį, nuo neteisingumo, kuris taip 
paplitęs, kad atrodo net kaip normalus 
dalykas.

Viso to vardas mūsų gyvenime - 
stalinizmas.

Lygiai, kaip baimė - baimė, kad 
grįš, baimė tikėti, kad negrįš.

REIKIA SUJUNGTI
Sąjungoje, gi visa kita tik dvigubas 
pakartojimas, išskiriant vieną kitą 
skirtingą, geresnį straipsnį, dviejų 
savaičių senumo žinią, ar specialią 
korespondenciją.

Skaitome, kad abiems laikraščiams 
yra sunkumų, reikia aukų, reikia 
bendradarbių, o laiko vis trumpiau, 
darbininkų vis mažėja, greitai ir 
skaitytojai ims mažėti. Konkurenci
jos, varžybų jau beveik nebėra, teliks 
pasivaržyti tik su "Gimtuoju Kraštu". 
Tačiau ir čia kyla problemos, kad 
skaitytojai pagalvos, kam čia beleisti 
50 - 60 dolerių, kai "G. Kraštas" 
ateina "už dyka". "Po mūsų nors ir 
tvanas" sakė Prancūzijos karalius. Gal 
mums reikėtų statyti užtvankas, kad 
tvanas neužlietų tų, kurie pasiliks.

A. Kantvilas
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LIETUVIU SODYBA 
kuriama vyresnio amžiaus tautiečiams
Lietuvių Draugija, Viktorijos valstijoje įregis

truota "Lithuanian Friendly Society" vardu, visų 
Australijos lietuvių plotme pradėjo intensyvią 
akciją sukelti lėšas Lietuvių Sodybai įkurti. Sodyba 
būtų panašaus pobūdžio, kaip jau sėkmingai 
veikianti Latvių bendruomenės sodyba (žiūrėk 
talpinamą Latvių sodybos projekto planą).

Surinkus reikalingą pinigų sumą, Lietuvių 
Draugijos valdyba, pasitarusi su savo draugijos 
nariais, užpirktų tinkamą žemės sklypą, o vėliau 
pradėtų statybos darbus.

šia svarbia ir aktualia tema pasisako draugijos 
pirmininkė Dana Levickienė ir kiti šios idėjos 
rėmėjai, kurių nuomones rasite šiame puslapyje.

Pernai Melbourne įsteigtos Lietuvių Draugijos 
tikslas yra pastatyti gyvenvietę, kurioje brandaus 
amžiaus lietuviai galėtų gyventi savųjų tarpe 
gaudami priežiūrą, pagalbą ir bendruomenės 
moralinę paramą.

Draugija siekia dideliame žemės plote pastatyti 
dviejų paskirčių pastatus: bendrabutį ir atskirus 

butus. Erdviuose motelio tipo bendrabučio 
kambariuose gyvens pavieniui žmonės. Jie turės 
bendrą valgomąjį, pramogų kambarį, priežiūros 
įrengimus bei administracijos įstaigą.

Atskiruose butuose, su pilnais nuosavybės 
dokumentais (Strata Title) žmonės gyvens 
lietuviškoje aplinkoje. Prie butų esančią žemę 
prižiūrės sodybos administracija. Butų gyventojai 
galės naudotis bendrabučio valgyklos bei medici
nos personalo patarnavimais. Savo nuosavybę bus 
galima parduoti ar kam nors perleisti, atsižvelgiant 
į gyvenvietės lietuvišką charakterį.

Draugija jau yra registruota atitinkamose 
Viktorijos įstaigose ir turi savo patalpas Melbourne 
Lietuvių namuose.

Draugija nėra pelno siekianti bendrovė. Visos 
jos sukauptos lėšos bus naudojamos pastatų, 
aplinkos ir gyvenimo sąlygų sodyboje pagerinimui. 
Atskirų butų statyba bus finansuojama pačių butų 
savininkų. Bendrabučio statybai tikimasi gauti 
paramos iš Federalinės Australijos vyriausybės.

Lietuvių Draugijos pirmoji valdyba. Iš kairės sėdi: J. 
Petrašiūnas ir pirmininkė D. Levickienė. Antroje 
eilėje iš kairės: R. Lipšienė, V. Alekna ir D. 
Sadauskaitė.

Perkant sklypais neišdalintą žemės plotą ir 
grupiniai statant atskirus butus, tikimasi tuo būdu 
gautas sutaupąs perleisti sodybos gyventojams.

Draugijos nariais ir sodybos gyventojais gali būti 
visos Australijos lietuviai. Ypač kviečiami prisidėti 
nuošaliai nuo didelių miestų gyvenantieji tautie
čiai, kurie ieško savo žmonių artumos.

Nuoširdžiai kviečiu visus Austra
lijos lietuvius prisidėti prie lėšų 
telkimo lietuviškai sodybai įkurti. 
Prisidėkite visi! Kas žino, kada jūsų 
šeimos nariams reikės pasinaudoti 
sodybos butais, bendrabučiu ar pa
tarnavimais?

Prižiūrėti senstančius bendruo
menės narius yra mūsų visų pareiga.

Sekantieji, 1989 metai yra skiriami 
pinigams telkti žemės sklypui įsigyti. 
Jame turėtų būti pakankamai vietos 
bendrabučiui ir atskiriems butams. 
Tuomet jau - 1990 metais - bus 
statomi butai, o 1991 metais - 
bendrabutis.

Darbas didelis, kilnus, bet neišven
giamas. Prisidėkime prie jo visi 
entuziastiškai. Prisidėjus gi - visiems 
Australijos lietuviams turėsim sodybą, 
kuria galėsime džiaugtis didžiuotis.

A. Levickienė - pirmininkė

Melbourne įkurtos Lietuvių Drau
gijos tikslas yra įsteigti gyvenvietę 
vyresnio amžiaus lietuviams.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba ragina visus bendruo
menės narius remti draugijos darbą. Jo 
pasisekimas užtikrins laimingą ir 
saugų gyvenimo saulėlydį žmonėms su 
ta pačia kultūrine praeitimi, vieno
domis tradicijomis ir bendrais intere
sais.

ALB Krašto valdyba kviečia kuo 
daugiau mūsų bendruomenės narių 
įsijungti į draugijos eiles ir visoke
riopai paremti jos darbą. Viktorijoje 
beveik kiekviena tautinė grupė turi 
savo sodybas. Dabar yra galimybė tai 
padaryti ir lietuviams. Sąlygos yra, 
reikia tik visų gero noro. 
Nijolė Žvirzdinaitė - Šalkūnienė

ALB Kv pirmininkės įgaliotinė

"Mūsų Pastogė" Nr.41 1988.10.17

PLANUOKIME ATEIČIAI

Lankantis Amerikoje ir Kanadoje, 
gražu aplankyti ir pasidžiaugti su 
vyresnio amžiaus lietuviais, kurie 
gyvena savo bendrose gyvenimo 
vietovėse - kai kur sodybos susideda 
iš atskirų namų tame pačiame rąjone, 
o kitur, kaip pvz. Toronto - 
didžiaaukštis pastatas. Visi atrodo 
patenkinti savo saugumu ir galėdami 
praleisti laiką pabendraujant su savo 
draugais ir pažįstamais.

Melborne taip pat daugelis etninių 
grupių jau senai gyvena ir džiaugiasi 
gyvendami tarp savų, bendrose sody
bose.

Žiūrėkime į ateitį ir planuokime 
šiandieną.

Dr. J. Mikolajūnas

Šiais ir sekančiais metais draugija 
planuoja nupirkti tinkamą žemės 
sklypą ir paruošti sodybos planus. 
Žemei nupirkti siūloma, kad visi, nors 
šiuo metu ir mažai susidomėję žmonės, 
į draugijos specialų, patikėtinių 
valdomą ir vyriausybės prižiūrimą 
fondą įneštų po $10.000. Indėlinin
kams pinigai pelnytų nuošimčius, 
taupymo draugijų mokamus už eina
mas sąskaitas. Šiuos pinigus įmanoma 
tam tikromis sąlygomis iš draugijos 
žemės pirkimo fondo atsiimti. Esant 
pakankamai fonde pinigų, ir nupir
kus sklypą, norintieji statytis sau 
butus bus prašomi įnešti jų užimamo 
sklypo vertės tolygią pinigų sumą. 
Tuo tarpu tas, kuris nenori statytis, 
galės savo pinigus ir toliau laikyti 
fonde, tuo pačiu užtikrindamas teisę 
tapti sodybos gyventoju vėliau.

1990 metais bus statomi butai. 
Prasidėjus statybai, butų savininkai 
palaipsniui įneš pinigą atitinkamai 
pagal atliktą darbą. U žbaigus butus ir 
sumokėjus paskutinius pinigus, visiems 
savininkams bus įteikti nuosavybės 
dokumentai ir perleisti butai.

1991 metais vyks bendrabučio 
statyba. Šiam reikalui tikimasi panau
doti pinigus, gautus iš Federalinės 
vyriausybės ir draugijos sukauptų 
lėšų.

D. Juchnevičius 
pusi. 4________________________________

BŪKIME RYŽTINGI

Tautiečiai vis dar abejoja, negali 
apsispręsti dėl Melbourne lietuvių 
sodybos reikalingumo.

Vieniems neaišku, kodėl tas, o ne 
kitas tautietis rūpinasi šiuo reikalu. 
Kitas sako - aš dar turiu daug laiko, 
kol man ateis reikalas apsigyventi 
sodyboje, gi trečias galvoja, kad jis 
amžinai bus jaunas, sveikas ir pajėgus 
savarankiškai užbaigti savo gyvenimą.

Jau keturiasdešimt metų praėjo nuo 
pirmųjų lietuvių atvykimo į šį kraštą. 
Jeigu apie sodybos įsteigimą būtų 
pagalvota pirmomis atvykimo dieno
mis, šiandien turėtume gražius lietu
viškus vienkiemius ir sodybas visuose 
didesniuose miestuose. Tautiečiai, 
einą šešiasdešimtuosius ir septynias
dešimtuosius metus, šiltai, patogiai ir 
gražiai gyventų saviškių globoje.

Nors ir gerokai pavėluota, siūlau 
visiems lietuviams nedelsiant remti 
lietuviškos sodybos steigimą Melbour
ne. l. Baltrūnas

LAIKAS MUMS PRISIDĖTI
Prieš daugiau kaip keturiasdešimt 

metų karas išsklaidė mūsų tėvus po 
visą pasaulį. Mums, jaunesnei kartai, 
sunku įsivaizduoti širdgėlą, kurią 
išgyveno mūsų tėvai palikdami tėvy
nę. Dar sunkiau įsivaizduoti, kaip jie 
turėjo stengtis, kad įsikurtų svetima

LATVIU SODYBA MELBOURNE—
WA NTI R N A

Motelyje gyvena 43 asmenys. Šeimyninių namų pristatyta 42. Gyvenantys 
motelyje gauna pilną aprūpinimą ir išlaikymą.

me krašte, kitoje pasaulio pusėje.
Mes, jaunieji, kurie nesame patyrę 

karo, kuriems nereikėjo savo gyveni
mo pradėti iš naujo, esame giliai 
dėkingi kartai, kuri čia atvykus 
sunkiai dirbo, sukurdama mums pato
gų gyvenimą. Mums reikia juos 
pagerbti ir kaip nors jiems atsilyginti. 
Tai galima padaryti palengvinant jų 
saulėlydžio metus. Prisidėdami prie 
lietuviškos sodybos įkūrimo Melbour
ne, mes sudarysime sąlygas vyresnės, 
kartos lietuviams turėti prieglobstį.

Kviečiu visus prisidėti prie sodybos 
įkūrimo savo darbu, lėšomis ir 
patyrimu. Taip mes išreikšime padėką 
savo tėvams ir vyresniems bendruo
menės nariams už jų visą darbą, 
kuriant savo ir bendruomenės gyveni
mą Australijoje. A Lynikas

LAIKAS ATSIDĖKOTI

Mūsų tėvai atplaukė į Australiją 
ieškodami naujo gyvenimo, kur galėtų 
tęsti lietuvišką veiklą, išlaikyti savo 
kalbą ir papročius. Jie čia dirbo, 
kūrėsi, augino mus, vaikus, mokė 
lietuviškai, vežiojo į mokyklas, tauti
nius šokius, skautų stovyklas.

Mes užaugome, pradėjome dirbti, 
sukūrėme šeimas, kaip kurie ir savo 
vaikus jau auginame. Laikas mums, 
jaunimui, nors truputį atsidėkoti, 
ateiti į talką ir padėti vyresniąja! 
kartai įgyvendinti šį Hidelį projektą: 
pastatyti sodybą, kur musų vyresnieji 
galės gyventi savųjų kaimynystėje, 
aplink girdėdami gimtąją kalbą, reika
lui esant susilaukdami savo žmonių 
pagalbos, Aigįs Karazijai
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VII—JI TAUTINĖ STOVYKLA
JAU PRAEITYJE

Rašo žid. v. s. fil. B. Barkus

"Septyniasdešimties metų sukaktis 
labai svarbi. Jau vien tik faktas, kad 
mūsų skautybė išsilaikė tiek metų 
tėvynėje ir emigracijoje, rodo, kad ji 
daug ko verta. Tikrai mūsų lietuviš
kasis gyvenimas išeivijoje būtų nuo
bodus, nepilnas, nelinksmas, jeigu 
nebūtų buvę skautų, skaučių. Nūdien 
skautybė yra tapusi viena iš svarbiau
sių, greta šeimos ir lietuviškos 
mokyklos, mūsų gyvenimo ir veiklos 
dalimi.

Raikia pabrėžti, kad skautybė labai 
daug duoda, reikalaudama mažiausiai 
iš lietuviškos visuomenės. Ir mūsų 
centrinės bei vietinės organizacijos, 
fondai, mūsų skautiškos veiklos me
džiagiškai kaip ir neremia, ši organi
zacija yra pati pajėgi tvarkytis. Ji turi 
savo padalinius, įvairias šakas, savo 
spaudą, fondus, stovyklavietes, gausų 
vadovų skaičių. Mūsų skautijos vado
vai turi tik vieną prašymą: "Remkite 
mūsų organizaciją, leisdami į ją savo 
vaikus". Br Kviklys ("Draugas")

Šiemet lietuviškoji Skautija mini 
savo 70 metų ir "Skautų Aido" 65 
metų sukaktis. Šios sukaktys buvo 
ypatingai atšvęstos VII- je Tautinėje 
Stovykloje - Seven Ranges Scout 
Reservation, Kensington, Ohio, JAV. 
Ši Tautinė Stovykla buvo ir bus 
lietuviškos išeivijos viltis auklėjime ir 
tautinės sąmonės skiepijime. Čia mes, 
skautiškas jaunimas ir vyresnioji 
karta, atnaujinome savo pažadą dirbti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Per 22 
nepriklausomybės metus Lietuvių 
Skautų Sąjunga paliko didelį įnašą 
lietuvių tautos gyvenime, tęsdama 
savo darbą išeivijoje, teikdama viltį 
ateičiai. Nors VII Tautinė Stovykla 
dar ne laisvoje tėvynėje, tačiau visus 
mus, iš visų pasaulio kampų, apjungia 
brangūs žodžiai - MANO LIETUVA. 
Ši Tautinė Stovykla ir pavadinta 
"Lietuvos" vardu. Tai išreikšta ir 
stovyklautojų lūpose skambėjusioje 
VII Tautinės Stovyklos dainoje:

"Tylioj dainoj, karštų laužų lieps
noj,

Tu man arti, tu man sava,
Tu mano Lietuva..."

Minėdami 70 - ąsias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo ir lietu
viškos skautijos įsteigimo sukaktis, 
susimąstykime - Ar pilnai mes 
atliekame savo pažadą Tėvynei?!

Didysis paradas - žygiuoja broliai ir sesės akademikai

Iškilmingos pamaldos - v. s. fil. kun. A. Saulaitis, v. s. kun. J. Pakalniškis, s. J.
E. vysk. P. Baltakis

VII Tautinėje Stovykloje trumpai 
pažvelgėme per praeitį, pailsėjome, 
susipažinome, pasidžiaugėme savo 
skautiškosios šeimos didžiuliame rate 
ir pasipuošėme aštuntam dešimtme
čiui. G aivoje ir širdyje dar skamba šios 
stovyklos šūkiai ir brangios mintys - 

Toli, toli tėvų žemė brangi, 
Melsva jūra, miškai ir žalieji 

laukai...

Graži, graži nematyta šalis, vardas 
jos - Lietuva!

Skamba man, kaip daina!..
. į VII Tautinę Stovyklą suvažiavo 

800 skautų ir skaučių iš įvairių JAV, 
Kanados vietovių rugpjūčio 14 dieną. 

Prie jų prisijungė 50 atstovų iš 
Anglijos, Australijos, Pietų Amerikos 
ir Vokietijos. Pagrindiniai stovyklos 
vadovai suskrido jau rugpjūčio 13 
dienos popietyje. Iškilmingąjame sa
vaitgalyje, rugpjūčio 20-21 dienomis, 
VII Tautinė Stovykla padidėjo beveik 
300 - ais stovyklautojų bei svečių.

Bendrajai stovyklai vadovavo v. s. 
fil. Petras Molis talkinamas pavaduo
tojų v. s. Irenos Kerelienės ir v. s. fil. 
Kazio Matonio. Brolijos pastovyklės 
viršininkas - v. s. Gediminas Deveikis. 
Seserijos pastovyklės viršininkė - v. s. 
t. n. Stefa Gedgaudienė. ASS pašto 

vyklės viršininkė - v. s. fil. Danutė 
Eidukienė.

Visa stovyklos programa vyko 
stiprioje tautinėje dvasioje, Lietuvos 
laisvės vilties ženkle. Tai pabrėžta ir 
stovyklos šūkyje: "Dirbsiu, žaisiu ir 
dainuosiu, viską Lietuvai aukosiu!"

Visos VII Tautinės Stovyklos die
nos turėjo savo paskirtis, pritaikytą 
temą - mintį.

Rugpjūčio 14 d.: Stovyklos atidary
mas - Tiesiu tau ranką!..

Rugpjūčio 15 d.: Darbai ir pionieri- 
ja - Vertybių diena.

Rugpjūčio 16 d.: Lietuvos diena - 
Mes be laisvės nenurimsim, Gamtos 
diena.

Rugpjūčio 17 d.: Skautybės diena. 
Geležinis skautų įstatas. Skautora- 
mos, iškylos, spaudos diena.

Rugpjūčio 18 d.: Seserijos diena - 
Visos už viena, viena už visus.

Rugpjūčio 19 d.: Tarptautinė diena. 
Pavergtų tautų diena. Svečiai ir LSS 
rajonai.

Rugpjūčio 20 d.: Jūrų skautijos ir 
ASS diena. Lietuvos laisvės diena. 
Jūra - vartai į pasaulį.

Rugpjūčio 21 d.: Sukaktuvinė 
diena. Laisvės kovotojų diena. 70 
metų ir mūsų Credo. Didysis paradas.

Rugpjūčio 22 d.: Brolijos - kuni
gaikščių diena.

Rugpjūčio 23 d.: Draugystės diena. 
Dienos - laiko dovana. Žvilgsnis- į 
save. Užmezgama amžina draugystė.

Rugpjūčio 24 d.: Stovyklos uždary
mas. Sukaktuvinių metų rezoliucija. 
Iki pasimatymo!

Sydnejaus lietuvių teatras "Atža
la" baigia repetuoti Kosto Ostrausko 
keturių veiksmų dramą "Čičinskas".

Spektaklio premjera numatoma 
gruodžio 11 dieną Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Šią dramą režisuoja Julius Dam
brauskas. Vaidmenis atlieka "Atža
los" teatro aktoriai Julius Dambraus
kas, O. Maksvytienė, V. Bukevičius ir 
J. Maksvytis.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Albanų apgyventoje Kosovo pro
vincijoje prasidėję neramumai persi
metė į kitas Jugoslavijos dalis. Ypač 
didelės demonstracijos Vojvodinos 
provincijoje ir Montenegro valstijoje 
privedė prie eilės jugoslavų politinio 
biuro narių atsistatydinimo. Be eko
nominių priežasčių, neramumus kurs
to nesugyvenimas tarp Jugoslavijos 
tautų mišinio.

•
į atsargą išleistas 71 metų amžiaus 

sovietų Vakarinių armijų vyriausias 
įvadas, maršalas Nikolai Ogarkov. Jo
§ propaguojama agresyvi militarinė lai- 
§ kysena Europoje nesiderino su Gorba- 
§ čiovo defenzyvinės strategijos pla- 
§ nais.
t

Sovietų Sąjunga paskelbė, kad 
Černobylio miestas bus visiškai nu- 
griautas, nes jo namai jau vis tiek bus 
apgriuvę nuo senatvės ir nebetinkami 
gyventi, kai praeis radiacijos pavojus.

§
§ Rygoje įvyko persitvarkymo sąjū- 
§ džio konferencija, priėmusi rezoliuci- 
§ jas reikalaujančias plačių tautinių 
| teisių. Konferencijos metu atlaikytos 
| ev. liuteronų pamaldos Rygos ka
tedroje, kuri šiuo metu yra paversta 
| koncertų sale.
? Latviai reikalauja, kad katedra 
Į būtų grąžinta tikintiesiems.

§ *
$ Pietų Korėjos vyriausybė atšaukė 
§ prekybos santykių su Šiaurės Korėja 
^uždraudimą.
§
§ Alžerijos atšiauri ekonominė politi- 
| ka iššaukė aštrias jaunuomenės riau - 
^šes tiek sostinėje Alžyre, tiek 

provincijoje. Deginami ir plėšiami 
^valdiški pastatai.

Policijai ir žandarmerijai nepasise- 
$ kus sugrąžinti tvarką, iššaukta ka- 
$ riuomenė, pakartotinai atidengus ugnį 
§ į maištaujančias minias. Daug žuvusių 
§ir sužeistų, ypač Alžyre ir Grane.
§ •
| Čilės gyventojai plebiscitu pasisakė 

prieš pasiūlymą pratęsti prezidento 
August Pinochet kadenciją dar aštuo- 

^neriems metams.
§ Komunistų ir kitų kairio sparno 
§ partijų minios demonstracijomis ban- 
§do priversti generolą Pinochet tuoj 
§ atsistatydinti, tačiau pagal Čilės 
§ konstituciją prezidentas dar gali 

pasilikti valdžioje iki 1990 metų kovo 
mėnesio, pravesdamas tikrus rinkimus 

| ne vėliau kaip 1989 metų gruodžio 
į- mėnesį.

§ *§ Šri Lankoje atsinaujino kovos tarp 
§ sukilėlių tamilų ir taikingų paliaubų 
§ vykdymą garantuojančios indų ka- 
§ riuomenės. Tamilų teroristai išžudė 
§ virš 40 singaliečių, tačiau patys 
§ nustojo nemažai žmonių, patekę į 
: pasalas.

Komunistinės Kinijos vyriausybė 
pasamdė Lenkijos ekspertus apmokyti 

įj kinų policininkus, kaip suvaldyti 
§ demonstruojančias minias.
§ •

Atsistatydinus Čekoslovakijos mi- 
nistrui pirmininkui Liubomir Strougal, 

§ naujasis ministras Milos Jakes pažadė
ki jo pakeitimų valstybės valdyme ir 
§ komunistų partijoje. Čekoslovakijos 
§ sostinėje Prahoje 10 tūkstančių de- 
§ monstrantų minia reikalavo demokra- 
$ tijos reformų.

AR JAU RUOŠIESI VYKTI Į LIETUVIŲ DIENAS?
"Mūsų Pastogė" Nr.41 1988.10.17 pusl.5
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III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

LIETUVIU DIENOS
HOBARTE

Pranešame visoms suinteresuotoms 
biliardo žaidėjoms, kad Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse Adelaidėje 
bus pravedamas biliardo turnyras 
moterims.

Prašome registruotis per savo 
Įdubus. Klubams nepriklausančios žai
dėjos gali registruotis betarpiškai III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
komitete - 27 Rickaby St., Croydon 
Park. S. A. 5008 iki Šių metų lapkričio 
1 dienos, prisiųsdamos 10 dolerių 
registracijos mokesčio.

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizacinis komitetas. Pirmoje eilėje 
iš kairės: S. Umevičius, pirmininkas J. Jonavičius, A. Skiparis. Antroje eilėje iš 
kairės: R. Pocius, P. Andrijaitis, V. Ramonai t is, S. Visockis ir E. Taparauskas.

'IIIIIIIIIIII............... .

IPIEIRTIHIE
Kunigo dr. Alfonso Savickio ir 

Mišių patarnautojo Gintaro Radziva- 
no gimtadienių jubiliejus įvyko spalio 
2 dieną. Tik ką visiems keliautojams 
sugrįžus iŠ ilgos ekskursijos po 
Siaurinius Vakarų Australijos provin
cijos miestelius.

Pertho Apylinkės valdyba suruošė 
bendrus pietus sukaktuvininkams pa
gerbti ir pakvietė visus laukiančius, 
svečius atvykusius iš Melbourne - 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkę D. Baltu
tienę ir kitus.

Tuoj po pamaldų nemažas būrys 
susirinko į Lietuvių namus kur su 
skakniais pietumis laukė šeimininkės. 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkė D. Baltu
tienė su kitais apsilankė pagerbti 
mūsų kapelioną kunigą dr. A. Savickį 
jo gimtadienio proga. Po pietų 
Lietuvių namų sąjungos pirmininkas 
E. Stankevičius visos bendruomenės 
vardu, nuoširdžiai pasveikino abu 
sukaktuvininkus linkėdamas daug lai
mės, sveikatos ir paprašė visus 
sugiedoti ilgiausių metų. Pa proga 
pakviestas J. Katei va kunigui dr. A. 
Savickiui įteikė voką su 370 dolerių - 
visų tautiečių bendra dovana savo 
kapelionui.

"Ramovės" skyriaus pirmininkas 
Balys Steckis sveikino abu sukaktu
vininkus linkėdamas daug sėkmės ir 
ištvermės jų gyvenime. Po gausių ir 
malonių sveikinimų kunigas dr. A. 
Savickis nuoširdžiai padėkojo už 
sveikinimus ir visiems už sudėtą 
dovaną, šeimininkėms V. Garnienei ir 
Stankevičienei už skanius pietus. 
Vėliau D. Baltutienės paprašė pada-
ryti pranešimą apie Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdybos v. Šekspyras
"Mūsų Pastogė" Nr.41 1988.10.17 pusl.6„.........  _

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nių komitetas praneša, kad visi 
žaidynių dalyviai turi būti apsidraudę 
nuo nelaimingų atsitikimų varžybose.

Žaidynių rengėjai nebus atsakingi 
už bet kokius susižeidimus rungtynių 
metu. Nelaimės atveju, gydymo išlai
das turės padengti patys žaidėjai.

J. Jonavičius
III P.L.S. žaidynių k-to 

pirmininkas

veiklą. Paskaita buvo labai ilga ir 
įdomi. Pirmininkė išsamiai papasakojo 
apie Kultūros kongresą Kanadoje, 
kelionę į Lietuvą ir tariamus karo 
nusikaltėlius, jų padėtį Amerikoje, 
Kanadoje ir čia Australijoje. Baigda
ma savo pranešimą, D. Baltutienė 
nuoširdžiai sveikino Vakarų Australi
jos lietuvius ir skatino kuo daugiau 
atvykti į Lietuvių Dienas Adelaidėje. 
Pirmininkės kalba buvo palydėta 
karštais plojimais. Po to A. Čižeika 
ekskursijos organizatoriui E. Stanke
vičiui įteikė visų sudėtą dovanėlę už 
jo kruopštų organizacinį darbą net 
1500 kilometrų ilgio ekskursijoje.

Po kavutės, puikiai pabendravę ir 
pabuvoję drauge visi patenkinti išsi
skirstė. Balys Steckis

A.L.K.F. įgaliotinis
«• » 3K- m- .3* x

RA DĖKA

"Mūsų Pastogės" Spaudos baliaus 
paruošimui ir pravedimui susilaukėme 
daug talkininkų, kuriuos visus išvar
dinti tiesiog neįmanoma.

Dėkojame I. Dudaitienei, L. Daniš - 
kevičienei, A. Adomėnienei, M. Buke- 
vičienei, C. Protienei, R. Augustina- 
vičienei, J. Traškienei, Z. Vičiulienei 
už aukotus tortus "Mūsų Pastogės" 
baliui.

Dėkojame E. Belkienei, S. Šurkie- 
nei, D. Lee ir Br. Geniui už gėles ir 
vainiką, J. Venclovienei už orchidė
jas. L.B. Spaudos Sąjungos 

valdyba
•» «• •»> •»> » -še-

Kam trūksta ryžtingos valios - 
trūksta proto.

Tautos Šventės proga, rugsėjo 
pabaigoje Hobartą aplankė Adelaidės 
Moterų Dainos ir Šokio Ansamblis 
vadovaujamas G. Vasiliauskienės ir B. 
Lapšienės, ir vietos lietuvių kolonijai 
padarė neišpasakytą malonumą. Kaip 
senovės dainiai ir vaidilutės jos atnešė 
šiai mažai nuošaliai bendruomenei 
lietuvišką žodį, dainą ir šokį. Lietu
viškos kultūros žiburėliais pasigerėti 
susirinko beveik visi gyvi ir sveiki 
tautiečiai ir taip pat gražus būrys 
australiškos visuomenės. Koncertas 
įvyko erdvioje universiteto salėje, 
šeštadienio vakarą.

Ansamblis nepagailėjo rūpesčio ir 
energijos, kad nuotaikingoje dainų ir 
šokių pynėje pavaizduotų dalelę 
lietuviškų papročių. Atrodo, kad 
vadovės, nenukrypdamos nuo klasiš
kos tvarkos, paruošė savo mokinius - 
artistus ir taip gerai "išmuštravojo", 
jog viskas liejosi neukžliūnant, lyg 
tylaus upelio srovė. Galima buvo 
stebėtis šokėjų grakštumu ir nuotaika, 
kuri spindėjo iš besišypsančių veidų. 
Tik aštuonios dainininkės, tačiau ilgos 
patirties išmėgintais balsais skambėjo 
maloniai ir klausai ir širdžiai.

Kitą dieną, sekmadienį lietuviai 
rinkosi Hobarto katalikų katedron 
kartu su australų bendruomene, kad 
bendra malda prisimintų pavergtą 
tėvynę, savo gimines ir artimuosius. 
Katedros klebonas, vertindamas lie
tuvių grupės dalyvavimą švenčiant 
savo tautinę šventę, paaiškino šią 
ypatingą progą ir sujungė visus 
dalyvaujančius į vieną mišių auką. 
Viešnios iš Adelaidės pagiedojo jaut
rias giesmes Marijos garbei. Taip 
lietuviška giesmė išdidžiai ir stipriai 
skambėjo australiškoje bažnyčioje.

Tautos Šventės minėjimas savųjų 
tarpe buvo perkeltas į vakaronę lenkų 
klubo patalpose. Ir čia kuo nevisi 
Hobarto lietuviai su savo svečiais, 

draugais ir pažįstamais išklausė V. 
Neverausko rūpestingai paruoštos 
paskaitos ir angliškai ir lietuviškai, 
grožėjosi vėl ansamblio šokiais, nau
jomis dainomis ir negailėjo plojimų. 
Pakilioje nuotaikoje prie skanios 
vakarienės laikas prabėgo, kaip malo
nus sapnas, ir prisiartinęs atsisvei
kinimas buvo nekviestas ir nelauktas.

Kas gi čia taip nepaprasto įvyko. 
Kai koncertai ir subuvimai didesnėse 
bendruomenėse atrodo visiškai su
prantamas ir natūralūs įvykis, mažai 
Hobarto lietuvių bendruomenei Ade
laidės svečių apsilankymas buvo tikra 
Tautos šventė, nekasdieniškas įvykis, 
tautinio jausmo ekstazė, malonus 
pasididžiavimas savųjų sugebėjimais. 
Ir tik todėl, kad svečiai, jau nebe 
pirmą kartą nepašykštėjo pasidalinti 
savo turtais.

Verta pagirti Apylinkės valdybą ir 
Lietuvių studijų draugiją, kad nepa
būgo rūpesčių ir darbo svečius priimti,

CANBERROS "BALTIJOS" TUNTO 
B R A N EŠI MAS

"Baltijos" Tuntas kviečia Sydnejaus 
skautus kartu pastovyklauti spalio 
mėn. 22 - 23 dienomis (savaitgalyje) 
prie Wee Jasper, nepertoliausiai nuo 
Canberros.
Penktadienio naktį galite pernakvoti 

Canberroje, 5 Wangara St., Aranda, 
A.C.T. Neužmirškite miegmaišių!

į stovyklą išvyksime iš Lietuvių 
klubo (Canberra) 8.45 vai. ryte, 
šeštadienį.

Stovyklausime prie Micalong upelio, 
netoli Wee Jasper. Stovykla baigiasi 
sekmadienį 12 vai. Su savimi pasiimti: 
uniformas, miegmaišius, maudymosi

V. Neverauskas skaitė paskaitą.

dar daugiau verta girti darbštųjį 
moterų komitetą, kuris nuoširdžiai 
visus dalyvius vaišino. Pagyrimo verti 
ir bendruomenės nariai, kurie apnak
vindino ir globojo, tačiau daugiausia 
pagarbos ir padėkos vertos šaunosios 
viešnios su šypsena be jokio nuovargio 
linksminusios hobartiškius net ketu
rias dienas.

Prancūzų poetas C. Baudelaire 
apdainavo su nuostaba ir pasigerėjimu 
40-ties metų amžiaus moterį. Norė
čiau ir aš kukliai prisidėti prie poeto, 
tik su dar didesne nuostaba ir 
susižavėjimu. Kad daina ir šokis 
nesensta ir nerūdija, girdėjome daž
nai, tačiau, kai ir dainininkės ir 
šokėjos nesensta ir su jaunystės 
lankstumu ir jėga tebežavi mus, tai 
jau nuostaba ir burtai.

Dėkingi Hobarto lietuviai bandė 
atsilyginti mieliems svečiams, (sakau 
svečiams, nes atrodo Adelaidės vyrai 
neišleido savo moterų visiškai vienų, 
bent reprezentacijai ar apsaugai visgi 
porą stiprių vyrų kartu atsiuntė). 
Dangaus išprašė ir orą visai neblogą. 
Jei kelionė į miškus ir kalnus buvo kiek 
ir debesuota, tai kitą dieną, važiuo
jant į "Hastings Caves", tik paslap
tinga migla slėpė mėlynuojančias 
kalnų viršūnes ir dunksančius slėnius, 
o nuvažiavus, jau mėlynas dangus, 
išpuoštas baltų pūkų debesėliais, ir 
skaisti saulė be paliovos džiugino 
keliauninkus, prieš nusileidžiant į 
didingus požemius. Esu tikras, kad 
stalagmitų kolonos, varvekliai, pas
laptingos milžiniškos salės blizgančių 
akmenų skliautai, žaismingai apšvies
ti pateptais elektros žiburiais, dauge
liui paliko neužmirštamus prisimini
mus, nuostabius įspūdžius.

Tikiu, kad užsimezgė naujos pažin
tys, senosios sustiprėjo. Tikiu taip pat, 
kad svečiai pajuto bent dalelę to 
dėkingumo ir pagarbos, kurią hobar- 
tiškiai jautė ir ilgai, ilgai jaus jiems.

Ilgiausių metų mieloms adelaidiš- 
kėms! . „ 

kostiumus, tepalą nuo saulės, valgymo 
ir kitus įrankius, šlapio oro aprangą, 
stiprius batus, stiprius žibintuvėlius ir 
visa kita, kas jums bus reikalinga.

Netoliese yra "Lime Stone Caves". 
Jeigu bus noro, galėsime aplankyti. 
Patartina, jeigu turite, galvos apsau
gai pasiimti galvos šalmus.

Kviečiame ir laukiame!
Dėl tolimesnės informacijos skam

binti R. K ab aliai telefonu (062) 
512356.

Canberros "Baltijos"
Tuntas
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HOBARTE MUSŲ MIRUSIEJI
Rygsėjis Hobarto Apylinkėje buvo 

turtingas įvykiais. H.E.L.L.P. suruošė 
susitikiną su Federalinio parlamento 
nariu, darbiečiu Duncan Kerr, M.H.R. 
Pabaltiečių, ukrainiečių, vengrų ben
druomenių atstovai bei australai 
draugai turėjo progą pareikšti savo 
nuomonę dėl visiems aktualaus klausi
mo apie tariamų Karo Nusikaltėlių 
Įstatymą taip pat išgirsti pareiškimą 
iš Darbo partijos parlamentaro, kaip 
jis ir partija žiūri į šį klausimą. Karo 
nusikaltėlių įstatymas dabar kaip tik 
yra svarstomas parlamente. Dėl jo 
buvo jau seniai pasisakyta laikraš
čiuose, atskirose Apylinkėse, parla
mente. Baltų Taryba, žurnalistai, 
politikai padėjo daug pastangų įtaigo
dami tiek valdžios tiek opozicijos 
narius, kad įstatymas nepadarytų 
kokios nors žalos pavergtų tautų 
bendruomenėms. Todėl ir hobartiškiai 
norėjo nors kiek prisidėti bandydami 
paveikti parlamento narį. Sunku 
pasakyti, kiek toks susirinkimas davė 
naudos, tačiau žalos, atrodo, nepada
rė. Susirinkimas praėjo labai kultūrin
gai, daug pozityvių nuomonių buvo 
pareikšta, taip pat ir gerų, naujų 
informacijų buvo duota, vienas kitas 
pažadas išgautas. Kiek vertės, kas 
žino?

Rugsėjo 12 - 13 dienomis čia 
lankėsi profesorius V. Skuodis. Ho- 
bartan jį pakvietė Kalinių Bičiulių 
draugija, kad dalyvautų draugijos 
metiniame susirinkime ir padarytų 
pranešimą apie paskutinius įvykius 
Sovietų Sąjungoje bei pakalbėtų, 
apskritai, apie savo išgyvenimus ir
patirtį sovietų kalėjimuose.

Kalinių Bičiulių draugija, įsikūrusi 
Hobarte, prieš gerą dešimtmetį ir

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

$ 20 - V. Vaitiekūnienė (165) Vic.
$ 10 - J. ir S. Meiliūnai (992) Vic. 

A. A. G. Šemienės atminimui.
Per mūsų įgaliotinį Adelaidėje A. 

Zamoiskį gauta:
$ 20 - Ig. Taunys (363), vietoj gėlių 

pagerbiant A. A. P. Mikužį.
Aukos Tautos Šventės proga:

Po $ 20 - Kun. J. Petraitis (80), J. ir 
S. Bardauskai (60), M. Gavėnienė 
(70), Lietuvių Katalikių Moterų 
draugija (380), A. Stankevičius (30), 
A. Vikienė (155) ir A. Zamoiskis 
(212).

Po $ 10 - J. Donėla (210), L. 
Gerulaitis (170), K. Karptenė-f45), A. 

ir R. Kubiliai (112), J. Kutkienė (285), 
J. Langevičius (62), B. Launikaitienė 
(65), G. Pečiulienė (80), S. ir P. 
Pusdešriai (120), J. Siurblys (37), A. 
Stakaitis (90), O. Sudintienė (30), A. 
Urnevičius (146), J. ir V. Vosyliai 
(100) ir O. Zamoiskienė (130).

Po $ 5 - V. Baltutis (134), R. 
Baranauskas (10), P. Džiugelis (15), 
A. Jakutis (25), A. Jucius (14), B. 
Jurgelionis (115), E. Kervelienė (20), 
D. Kutkaitė (120), E. Marcinkevičiūtė 
(16), A. ir B. Morkūnai (27), V. ir M. 
Neverauskai (150), V. Patašius (35), 

J. Poškus (212), A. Pranckūnas, O.

išaugusi į didelę pasaulinę organizaci
ją, turi vienu iš savo tikslų rašymą 
laiškų sąžinės kaliniams sovietų 
kalėjimuose. Profesorius Skuodis buvo 
kaip tik idenas iš tų kalinių, kuriam 
buvo parašyta dešimtys ar šimtai 
laškų kai kurių šios Kalinių Bičiulių 
draugijos narių. Vienas iš universiteto 
susirinkimų kambarių buvo pripildytas 
žmonėmis atėjusiais pamatyti, susipa
žinti ir išgirsti buvusį kankinį dėl savo 
tautos, religijos ir įsitikinimų.

Panašus susirinkimas įvyko kitą 
vakarą, kai tiktai vieni lietuviai 
sugužėjo į "Hobarto Lietuvių namus" 
- Bonifaco Šikšniaus garažą, kad 
susipažintų su garbingu svečiu ir 
paklausytų pranešimo. Kilni ir šviesi 
profesoriaus asmenybė, reikšmingi 
žodžiai paliko neišdildomus pėdsakus 
susirinkusių tautiečių tarpe.

Gi besibaigiant rugsėjui, 24 - 25 
dienomis bendruomenė Išgyveno ma-
lonią Adelaidės ansamblio viešnagę ir 
paminėjo Tautos Šventę.

A. K ant vilas

Riškienė (28), J. Sasinienė (25), J. 
Step anas (29), O. Stimburienė, A. 
Strimaitienė (15), .Vac. Vasiliauskas
(9) , Vit. Vasiliauskas (15), S. Visockis
(10) ir N. ir J. Vitkūnai (25).

$ 4 - P. Laučius (18).
$ 3 - S. Libikienė.
Po $ 2 - J. Miliauskas (4), A. 

Zakarevičius (28) ir nežinomas.
Nuoširdus ačiū visiems už aukas. 

Atsiprašome aukotojų, kad sąrašai 
skelbiami pavėluotai.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

V. D audaro fondui
Pagerbdami Sydnejuje mirusią žino

mą dainininkę ir sportininkę Onutę 
Arienę - Asevičienę, "Kovo" Vlado 
Daudaro Fondui aukojo :

Po 50 dolerių - V. Šliteris, E. 
Kubbos, J. ir I. Dambrauskai, A. 
Laukaitis.

25 dolerius - dr. L. Petrauskas.
Po 20 dolerių - V. Binkis, O. 

Meiliūnienė, D. ir V. Gulbinai, G. 
Antanėlis, A. Giliauskas, B. Paskoči- 
mas, Iz. Jonaitis, V. Šneideris, D. ir D. 
Bieri, A. Liutackienė, D. Atkinson.

Po 10 dolerių - B. Barkus, J. 
Grybas, A. ir V. Kaminskai, R. 
Juodaitienė, J. Dambrauskas, L. 
Jagučianskienė, St. Juraitis.

Po 5 dolerius - A. ir I. Dudaičiai, T. 
Antanaitis, L. Pukys, St. Stirblnskas, 
J. Maksvytis, V. Kondrackas, V. 
Bukevičius, St. Skorulis.

ALKOS PASKOLOS - P I G E S 11 Ė S 1
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-ėiai metų - $612 j mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. j] U RjfR
$50,000 paskola 10-Čiai metų - $777 Į mėn. “ a **

Liūdna pasidarė nevienam Geelon- 
go vyresniosios ir viduriniosios kartos 
lietuviui, pasiekus žiniai apie Euge
nijos Kisielienės skaudžią netektį. 
Visiems atmintyje ilgai išliks susitiki
mai ir pokalbiai su ja. Netekome 
Eugenijos rugsėjo 29 dieną. Mirtis 
rado ją namuose. Sulaukusi aštuonias
dešimt vienerių metų, gražios senat
vės, paliko vienišą ir nelaimingą savo 
vyrą Matą Kisielių, kurio sielvartas 
šiame praradime beribis.

Velionė Eugenija kilusi Iš Lietuvos, 
Joniškiu kaimo Šakių apskrityje, 
darbininkų šeimoje. 1936 metais

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems už mums pareikštą užuojautą ir 

palydėjimą į amžiną poilsį, staiga! ir netikėtai mirus mūsų mylimai 
žmonai, motinai, močiutei Onutei Arienei - Asevičienei.

Nuliūdę vyras Vytautas, dukra Rūta su šeima.

Žb. Hažto tgrinėtojų įkeitimai
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

Mūsų Viešpats užtikrino savo 
ištikimuosius, kad Jo Karalystės 
įkūrimo ir pagoniškų valdžių išgriovi- 
mo metu, nugalėtojų bažnyčia bus su 
juo ir dalyvaus jo darbe. Štai jo paties 
žodžiai: -

" O tam, kuris nugali ir laiko iki galo 
mano darbus, aš duosiu valdyti 
pagonis, ir jis ganys juos geležine 
lazda, kaip moliniai indai jie bus 
sukuliami, kaip aš esu gavęs valdžią iš 
savo Tėvo." - Apreišk.2:26, 27. 
Palygink su Psalme 149:8, 9.

Mes negalėsime tikrai nuspręsti 
kokį didelį darbą dabar atlieka 
Viešpats su savo pagarbintais šven
taisiais anoje pusėje užkabos; bet mes 
galime būti tikri, kad jie aktualiai 
dalyvauja darbe, koks yra paskirtas 
tos pačios Karalystės klasės nariams, 
kurie dar nėra pabaigę savo kelionę ir 
tarnystę šioje pusėje užkabos. Dabar
tinis darbas yra pjūties darbas, (1) 
surinkimas gyvųjų "išrinktųjų"; (2) ir 
sakymas Sionui: "Tavo Dievas kara
liauja," - Karalystė yra steigiama; ir 
(3) skelbimas mūsų Dievo keršto 
dienos.

ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS 
ĮKŪRIMAS

Žemiškosios Dievo karalystės įstei
gimo negalima laukti iki kol Pagonių 
Laikai nebus pilnai pasibaigę (po 1914 
m. Straipsnis parašytas 1897m.) Nes 
duodamas pagonims leidimą viešpa
tauti Dievas nepadarė klaidos ir Jo 
planai nesikeičia. Žemiškoji Dievo 
Karalystės vaizdomaina, kuomet ji 

bus įsteigta, bus Izraėlitiška; nes toks 
yra Dievo patvarkymas arba sandora 
su Abraomu ir su jo prigimta ainiją. 
Pati aukščiausioji malonė, dvasinė 
karalystė, pirmiausia buvo siūloma 
kūniškam Izraėliui, būtų buvusi ati
duota jiems, jei jų širdys būtų 
buvusios gatavos priimti Dievo malo
nę Jo statytomis sąlygomis - kentėti 
su Kristumi, ir paskui būti pagarbin- 

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

ištekėjo už Mato Kisieliaus Vilkaviš 
kyje. o karui užėjus pasitraukė į 
Vokietiją. 1949 metais emigravo į 
Australiją. Šeimoje augo keturi sūnūs 
ir duktė Egidija. Vaikai buvo auklėja
mi lietuviškoje dvasioje.

Rožančius ir šv. Mišios buvo Holly 
Family Church Bell Park bažnyčioje. 
Palaidota spalio 3 dieną East kapinė
se. Laidotuvėse dalyvavo artimieji ir 
lietuvių būrys. Vėliau Lietuvių na
muose buvo Bendruomenės Moterų 
draugijos moterų suruošti gedulingi 
pietūs.

O.S.

tais su juo. (Rom. 8:17) Izraėlis, 
tiesa, norėjo ir ieškojo geriausių 
Dievo siųlomų dalykų; nes "ką 
Izraėlis stengiasi pasiekti, to jis 
nepasiekė, tik išrinktieji (maždsis 
būrelis, surinktas iš abiejų-žydų ir 
pagonių) pasiekė," likusieji gi buvo 
apakinti-ne ant visados, bet iki 
išrinkimas dvasinės sėklos, tikrosios
Karalystės, bus pabaigtas.-Rom.
9:31-33; 11;7,23, 25-32.

Nors Dievo malonės dėka Izraėlitai 
įvairiais netikėjimo' laipsniais bus 
surinkti atgal į Palestiną, kaip yra 
žadėta, tačiau nė vienas jokioje 
prasmėje nebus įskaitomas žemiško
sios karalystės vaizdomainos dalimi, 
nes jos rėmėjais arba bendrininkais; 
tokiais jie pasidarys tik tada, kai 
pripažins Kristų Jėzų Dievo Sūnumi, 
ir vieninteliu Atpirkėju ir Išgelbėtoju 
Izraėlio ir viso pasaulio.

Žemiškojo Dievo karalystės vaiz
domaina, po ■ 1914 metų, mūsų 
supratimu, susidarys iš prikeltųjų 
senovės laikų šventųjų-nuo Jono 
Krikštytojo atgal iki Abelio- "Abra
omo, Izaoko, Jokūbo ir visų šventųjų 
pranašų." (Palygink Mato 11:11; Luko 
13:28; Žyd. 11:39,40) Šitie senovės 
vertieji neturės jokios dalies dvasinėje 
Karalystėje, dėlto kad nebuvo tuo 
tikslu pašaukti. Aukštasis arba "dan
giškasis pašaukimas, nebuvo pasie
kiamas dėlto, kad mūsų Viešpats dar 
nebuvo patiekęs atpirkimą; bet vistiek 
jie užims aukštesnes vietas pasaulyje, 
nes blogo. viešpatavimo metu jie 
parodė savąjį tikėjimą ir meilę Dievui 
patinkamu būdu. Taip jie buvo 
prirengti ir pripažinti vertais būti 
žemiškais dvasinės Karalystės parei
gūnais ir atstovais. To pareiškimo 
patvirtinimui yra parašyta Psalmėje, 
kur kalbama į Kristų: Jie "tavo tėvų 
vietoje bus tavo sūnūs (sentėviai bus 
laikomi Kristaus vaikais); tu padarysi 
juos kunigaikščiais visoje žemėje.” - 
Psalmė 45:16.

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.41 1988.10.17 pusl.7
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Aukos
Mūsų Pastogei 

”MOSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

•L.K.V.S - ga "Ramovė” $100 
Melbourne Vic.

J. ir V. Zablockiai N.S.W. $20
A. ir E. Rahdon Vic. $25
V. Vaitiekūnienė Vic. $5
A. Gilmore A.C.T. $5
L. H. Skapinskas Vic. $5
J. ir E. Jaudegiai W.A. $5
J. Bočiulis S.A. $5

LITUANISTIKOS KATEDRAI
K. Stančikas N.S.W. $100

SYDNEJUJE
Spalio 30 dienų, sekmadienį, gedu

lingos pamaldos bus laikomos St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe, 11.30 
vai., po pamaldų aplankant palaidotus 
lietuvių kapinėse Roockwood. Min
tyse ir maldose prisimenant savo 
artimuosius bei brolius tautiečius.

Malonai kviečiami visi parapijiečiai. 
Vėliau apie tai bus skelbiama plačiau.

Prelatas P. Butkus

PAGERBSIME
kunigas Povilas Martūzas Šiais 

metais Švenčia 25 metų kunigystės 
jubiliejų.

Kunigas Povilas yra mūsų dvasios 
tėvas, pamokslininkas, skrajojantis 
misionierius, kuris aptarnauja lietuvių 
dvasinius reikalus Canberroje, Wo- 
llongonge, Newcastlyje ir čia Sydne- 
juje.

Suraskime ir mes laiko, nors vieną 
dienų, dalyvauti Šioje Sentėje, kuri 
įvyks lapkričio 6 dienų, sekmadienį.

ISkilmingos mišios 11.30 vai. kaip 
įprastai St. Joachims bažnyčioje, 
Lidcombe.

Po pamaldų, parapijos salėje iškil
mingi pietūs, asmeniški bei organiza
cijų sveikinimai ir meninė programa.

Norintieji dalyvauti užsirašo iki 
spalio mėnesio 31 dienos pas A. 
Vinevičių, parapijos kioske prieš 
pamaldas arba pas D. Ankienę, B. 
Genį - telef. 7085649, S. Abramavičių 
ir A. Kramilių.

Pietūs su gėrimais 10 dolerių 
asmeniui, vaikams iki 15 metų veltui

B. Genys 
Parapijos komiteto vardu

Kaip anksčiau taip ir šiais metais 
Sydnejaus Apylinkės valdyba praves 
padėvėtų rūbų rinkliavų Punsko 
lietuviams Lenkijoje. Kaip matyti iš 
padėkos laiškų, mūsų tautiečiams 
paramos tikrai reikia.

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
A. Savickienę, 82 John St., Lidcombe, 
netoli nuo St. Joachims bažnyčios.

Skambinti galima telefonu 6499399. 
Jeigu patiems pristatyti rūbus galimy
bės nėra, prašome skambinti A. 
Giniūnui telefonu 7874596.

Rūbų vajus tęsis iki spalio mėn. 23 
dienos. Nuoširdžiai prašome, kas gali 
iš aukotojų, pridėti po keletu dolerių 
drabužių persiuntimui. Tiktai, nedė
kite pinigų į rūbų kišenes. Perduokite 
Apylinkės valdybos nariams arba 
pasiųskite čekį A. Savickienės adresu. 
Persiuntimui reikalinga baltų paklo
džių ar panašios baltos medžiagos 
gabalų.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

PERTHE
Metinis Perho Lietuvių Sąjungos 

narių susirinkimas šaukiamas spalio 30 
dienų, sekmadienį, tuoj po pamaldų. 
Lietuvių namuose. Bendri pietūs, po 
to susirinkimas. Bus pranešimai ir 
klausimai - diskusijos. Bus pravesta 
loterija, gautas pelnas skiriamas 
Lietuvių namų išlaikymui. Tautiečiai 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti.

Lietuvių Sąjungos valdyba nuošir
džiai dėkoja Apylinkės valdybai už 
100 dolerių aukų.

Rugsėjo mėnesį mirė net du Pertho 
lietuviai - Eugenija Ašmuntaitienė ir 
Ignas Miliauskas. Abu palaidoti Ka- 
rrakatta kapinėse.

Tegul jie ilsisi ramybėje!

Rugsėjo mėnesį gulėjo ligoninėje ir 
turėjo akių operacijų savanoris 
kūrėjas Andrius Klimaitis.

Susižeidė ir porų savaičių gydėsi 
ligoninėje Juozas Jasas.

Šiuo metu abu jau sveiksta namie.

Spalio mėnesio 23 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų, Lietuvių 
klube, East Terrace, Bankstowne -

Programų atlieka choras "Daina" vadovaujant Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui su Newcastlio vokiečių choru "Lorelei" vadovaujamu 
Stasio Žuko.

Įėjimas 5 doleriai suaugusiems. Vaikams iki 14 metų įėjimas 
nemokamai. Už šią kainų koncerto dalyviai bus pavaišinti chorisčių 
pagamintais pyragaičiais ir kavute.

Loterijoje penki praktiški fantai.
Sydnejaus ir apylinkių tautiečiai, bei jų draugai vokiečiai ir visi kiti 

maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti savojo ir svečių choro.

Rengėjai

KO NCERTAS
s
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Kiekvienų TREČIADIENĮ nuo 6 Iki 8 vai. po pietų.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.

NAMUOSE
16 -18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel 7061414.

□ 
s 
l

Spalio 16 dienų, sekmadienį, 2.30 vai.

POEZIJOS IR

Spalio 23 dienų, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų

Reikalingi IcancžlčlEKtai. 1 klubo

Neatsiradus pakankamam kandidatų į klubo vaidybų skaičiui - 
nominacijų laikas į klubo valdybų pratęsiamas iki spalio 13 dienos 
ketvirtadienio, 8 vai. vakaro imtinai.

Klubo valdyba
IIIUHNHIlOIIINNIIHOlllNUIIIIOINNIItlNHailimNffliaiHINHMNailIHNNmailIMIIimOllimiHNHam

Canberros skautai kviečia į stovyklų prie Wee Jasper, spalio 
mėnesio 22 - 23 dienomis. Plačiau skaitykite Canberros "Baltijos' 
Tunto pranešime.

Kviečiame i

kuris įvyks spalio mėn. 29 dienų, šeštadienį Lietuvių namuose, 
Bankstowne.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Bus įdomi programa - dainos juokai, loterija. Apsirengimas - 

kaimiškas, paprastas.
Kaina 5 doleriai asmeniui, vaikams iki 12 metų veltuL
Laukiame atvykstant. "Sūkurio

Priimame užsakymus automobiliams pirkti. Jūs galite nupirkti 
automobilį savo giminaičiui, gyvenančiam Lietuvoje, žymiai papiginta 
kaina. Mokant australiškais doleriais, mašinos kaina sumažėja 
beveik perpus.

Galite nusipirkti L ADA 2105 tik už 3.735 rublius ir vėliausių LADA 
2109 už 5110 rublių. Apmokama australiškais doleriais. Jūsų 
giminaitis Lietuvoje gaus automobilį laike 6 savaičių nuo mašinos 
apmokėjimo.

Galite finansiniai paremti savo gimines, siųsti pinigus savo seseriai, 
broliui, tėvams, vaikams ir pinigai bus gaunami užsienio valiutos 
sertifikatais, ne rubliais.

Jūs taip pat galite persiųsti paveldėjimus pinigais į Lietuvą. Už šias 
sumas gavėjams nereikia mokėti muito ir jos išmokamos užsienio 
valiutos sertifikatais.

Mes galime jums suteikti patarimų keliaujant į Lietuvų, iškviesti 
savo gimines aplankyti jus Australijoje. Jie dabar gali patys 
apsimokėti už savo kelionės bilietų Australijon, kuris kainuoja 1200 
rublių į abi puses.

Dėl smulkesnių informacijų prašome rašyti:

EAST - WEST CONSULTANTS
177 Rundle Street, Adelaide S.A. 5000.

KO Box 108 Rundle IVIa.ll. 
Adelaide 5000.

arba paskambinti tarp 10 vai. ryto ir 4 vai. po pietų telefonu (08) 
2237544, po darbo valandų skambinti telefonu (08) 2118725,
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