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lie t u y- a k l a. u s o ivn Si u
VILNIAUS KATEDROJE

Vilnius, Lietuva, 22.10.1988. Savaitė, kurios 
bėgyje atvirai pareikalauta politinės autonomijos 
Lietuvai, pasiekė kulminacini tašką svarbiu religinės 
laisvės praplatėjimu.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius atlaikė pirmą
sias per 38 metus Mišias Vilniaus katalikų 
Katedroje, kas iššaukė džiugesio audras už Katedros 
sienų. Aikštę priešais Katedrą užtvindė apie 5000 
žmonių minia. Pamaldos buvo transliuojamos per 
televiziją. Katedra, nuo 1950 metų naudota kaip 
meno galerija, Lietuvos vyriausybės buvo grąžinta 
Bažnyčiai. >

Savaitgalio metu Vilniuje gimusi nauja liaudies 
organizacija "Sąjūdis" vakar pareiškė sieksianti 
"įgyvendinti Lietuvos suverenitetą sovietų tautų 
šeimoje".

Vakar prasidėjo pasiruošimai išrinkti 200 narių į 
Seimą ir 50 narių į Seimo tarybą.

Sekmadienį, pasibaigus dvi dienas trukusiai 
Sąjūdžio įsteigimo konferencijai, minia, siekusi 
maždaug nuo 250.000 iki 500.000 žmonių, taikingai 
žygiavo per Vilnių dainuodama patriotines dainas, 
plevendama dar visai nesenai draustas Lietuvos 
vėliavas.

" Aš niekad nemaniau, kad galėsiu visa tai išvysti", 
kalbėjo jauna moteris.

Vakarykščių mišių įpėtu kardinolas Vincentas 
Sladkevičius miniai sakė "Išmokti*' laukimo" - 
žodžiai, kurie buvo pakartoti naujojo respublikos 
komunistų partijos lyderio Algirdo Brazausko, kuris 
užtikrino Sąjūdžiui partijos bendradarbiavimą, nors 
vėliau išaiškino, kad nebus priimti reikalavimai 
išstoti iš Sovietų Sąjungos.

Sąjūdis yra dvynys organizacijų,įkurtų kituose 
dviejuose Pabaltijo kraštuose - Latvijoje ir Estijoje.

Ten taip pat stengiamasi gauti didesnę demokra
tiją ir autonomiją.

Agence France - Presse ir "The Times"

Jauni lietuviai iš džiaugsmo šoka aikštėje priešais Vilniaus Katedrą

JUOS ŽEME AMŽIAMS saugo

Ateik, ramintoja naktie, į triukšmo pilną mūsų miestą, 
Pakilk aukštyn virš mūrų, parkų, fabrikų.
Kad drėgnu šiaurės lapkričio šalčiu įkaitusi kakta atvėstų. 
Už tvindyki gatves lietuviško rudens tirštu, pražilusiu rūku.

Reklamų žaibus užgesyk, kad jie, staiga pradingę, 
Spalvingomis ugnies strėlėm nežilpintų akių, 
Kad vėl išvysčiau sąmonės šviesoj ir vėl pajusčiau širdimi 

tėvynės žemę gedulingą
šventoj Vėlinių vakaro rimty, kur lanko mirusius gyvieji po 

liūdesio dangum sunkiu.

Širdis graudumo antplūdy suvirpa prisiminus,
Kad Lietuva. - tik kryžiai ir kapai...
Nukritę lapai, mirę be prasmės kaip žmonės, garsiai šnabžda 

Šiaurės Krašto kapinynuos:
- Tik čia, tik čia, vargų žmogau, išlaisvintas tapai!

Kapai Žemaičiuose, kapai Aukštaičiuose, Vilnijoje ir Sūduvoj... 
_____  Žemelė pilko smėlio...

Juozas Al mis Juragis

Tu priglaudei visus, kurie man artimi tartum pati širdis gyva!
Ten šalia tėvo ilsis motina, nuvarginta sunkios buities tamsių 

šešėlių.
Draugus ir kaimynus ta žemė amžiams saugo. Ten paguldyta mano 

Lietuva...

Trapios gyvybės simboliai - žvakučių liepsnos blyksi.
"Ilsėkitės!.. Nuo šitos žemės niekas jūsų neatplėš!" 
Kartoja vėjas ir. naktis, tamsia skraiste pridengusi akis.

Kalbu su mirusiais ilgai, širdim su jais kol gyvas pasiliksiu,
1 amžinybės klausimą Vėlinių vakaro šešėliuose paskendę kapinyno 

kryžiai aiškiai atsakys...

Budėk, širdie, brangius vardus minėdama. Liepsnok lyg šviesi žvakė 
Prie kapų - mylimų, garbingų ir šventų...
Liepsnok jausmais, kuriais tos širdys, gyvos būdanos, audringai plakė

Ir buk gyvuoju jų testamentu. si
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LIETUVIU DIENU I N F O R MA C IJ A

Šuoliais artėja Lietuvių Dienos. 
Komitetas dirba išsijuosęs, reikalų, 
reikalėlių begalės. Tikimės sulaukti 
svečių iš JAV, Kanados, Europos ir 
Lietuvos.

Atvyksta Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas dr.
A. Bieliauskas, VLIK O vicepirminin
kas V. Jokūbaitis, dr. A. Statkevičius 
ir kiti.

Pagal dabartines nuotaikas ir žinias 
šios Lietuvių Dienos bus gausios 
renginiais ir svečiais. Visi adelaidiškai 
ruošiasi priimti svečius. Ir jau šiandien 
nėra Adelaidėje lietuvio, kuris savo 
namuose nepriglaustų svečio iš užjū
rių, iš kitų apylinkių ar Lietuvos. 
Atrodo, kad teks dar labiau spaustis, 
kadangi atvykstančių skaičius vis 

. auga, didėja.
Komitetui vėl teko nuodugniai 

peržiūrėti Lietuvių Dienų programą 
ir padaryti kai kuriuos pakeitimus. 
Skelbiame Lietuvių Dienų programą, 
kuri jau yra galutinė ir nebus 
keičiama.

Lietuvių Dienų komitetas

PROGRAMA
PIRMADIENIS, gruodžio 26 d.

...........................7.30 vai.'.................... ”” 
Literatūros, tautosakos ir dainos 

vakaras Scott Theatre, Kontore Ave., 
Adelaidė.

ANTRADIENIS, gruodžio 27 d.
10 vai. ryto - Pamaldos ŠL’Francis 
Xaviers Katedroje, Wakefield' Str., 
Adelaidė. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.
11.45 vai. ryto - Iškilminga eisena so 
vėliavomis! Adelaidės miesto Rotušę.
12.15 vai. po pietų - Oficialus AL D 
atidarymas miesto Rotušės salėje. 
Atidaro Pietų Australijos premjieras 
Hon. J. C. Bannon MP.
2.30 vai. po pietų - Meno parodos 
atidarymas Royal S. A. Society of 
Arts patalpose, Institute Building, 
North Terrace, Adelaidė.
8.00 vai. vakaro - Jaunimo koncertas 
Scott Theatre.

. TRĘČIADIENIS,. gruodžio 28 d.
9 vai. ryte - Australijos ’ Lietuvių 
Fondo posėdis Lietuvių namuose, 
Norwood. Kat. Federacijos suvažiavi
mas Lietuvių Kat. Centre, St. Peters. 
Inžinierių Sąjungos suvažiavimas. 
Chorų repeticija Adelaidės Rotušės 
salėje.
11 vai. ryto - Tautodailės parodos 
atidarymas Armoury Gallery, North 
Tce. Atidaro P. A. Švietimo ministras 
Hon. G. J. Crafter MP.
2.30 vai. po pietų - Tautos Fondo 
Atstovybių ir įgaliotinių pasitarimas.
7 vai. vakaro - Teatro spektaklis 
"Mindaugas" Scott Theatre.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDAS
praneša, kad ateityje, per kiekvienas Lietuvių Dienas Australijoje, naujai 

įsteigtas Kazokų Meno Fondas (KMF) skirs dvi po 1000 dolerių premijas už 
geriausią tapybos ar grafikos darbą ir už geriausią skulptūros ar keramikos 
darbą lietuvių dailininkams, pirmenybę suteikiant darbui lietuviška tema, 
įvertinimo komisiją sudaro: prof. Vyt. Doniela, latvių dailininkė iš Adelaidės 
Margarita Stipnieks ir KMF atstovė G. Kazokienė.

Australijos Lietuvių Fondo valdyba

Tariantis su Naujųjų Metų baliaus 
salės administracija, teko keisti stalų 
dydį. Galutinai nutarta dviejų dydžių 
stalai - 12 ir 16 asmenų. Naujų Metų 
baliaus bilieto kaina 28 doleriai. 
Salėje yra 1100 vietų. Užsakymai 
priimami iki gruodžio mėn. 17 dienos. 
Lietuvių Dienų komitetas pageidauja, 
kad užsakant Nauju Metų baliaus 
bilietus, būtų bandoma sudaryti 12 ar 
16 asmenų rateli, kitu atveju Lietuvių 
Dienų komitetas stalus sudarys savo 
nuožiūra.

Užsakymai paštu priimami tiktai 
prisiimtus už kiekvieną asmenį po 28 
dolerius. Užsakyti bilietai paštu bus 
laikomi "Talkos" raštinėje, juos bus 
galima atsiimti atvykus į Lietuvių 
Dienas. *

Naujų Metų baliaus dieną prie 
įėjimo bilietai nebus pardavinėjami. 
Primename, kad renginių programos 
jau baigiamos paruošti spausdinimui, 
todėl prašome programų dalyvius kuo 
skubiausiai pranešti programų vado
vams reikalingas žinias.

KETVIRTADIENIS, gruodžio 29 d.
8.45 vai.’ ’ryte ’ Vėliavų pakėlimas^ 
A LB Krašto Tarybos sesija Lietuvių 
namuose.
9 vai. ryte - Jaunimo Sąjungos atstovų 
posėdis.

.8 vaL. vakaro - DAINŲ ŠVENTĖ 
Adelaidės miesto Rotušės salėje.

PENKTADIENIS, gruodžio 30 d.
8.45 vai. - Mokytojų’ ’ konferencija 
Lietuvių namuose Norwood
9 vai. ryte - ALB Krašto Tarybos 
sesija Lietuvių namuose. Kapelionų 
pasitarimas Lietuvių Katalikų Cen
tre, St. Peters. Tautinių šokių 
repeticija Apollo Entert. Centre, 
Richmond.
8 vai. vakaro - TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ Apollo Entert. Centre, 
Rochmond.

ŠEŠT A DIE N IS, juodžio 31 d.
9 vai.”ryto - ALĖ’ Krašto Tarybos 
sesija Lietuvių namuose, Norwood. 
LK VS "Ramovė" suvažiavimas Lietu
vių Katalikų Centre.
8 vai. vakaro - Australijos Lietuvių 
Dienų uždarymas - Naujų Metų balius 
Regency College, Days Rd. Regency 

Park.
SEKMADIENIS, sausio I d. 

Atsisveiidnimo ’ gegužine ’ 'visiems. 
VĖLIAVOS - Kasdien Lietuvių na
muose prie paminklo ramovėnai pake
lia vėliavas.
MENO IR TAUTODAILĖSPARODOS 
- Atidarytos lankytojams kasdien nuo
10 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Parodos 
uždaromos šeštadienį, gruodžio 31 
dieną.

TRI MI TAIL AI S VES
GEDIMI N

Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavi
mas buvo atidarytas su trimitų garsais 
nuo Gedimino kalno. Jie šaukė mūsų 
tautą suglausti gretas ir žengti į 
laisvę. Žengti ramiai, apgalvotai, bet 
tvirtai. Čia pat pakilus trispalvė 
laimino šį kilnų žygį... Prasidėjo nauja 
era Lietuvos istorijoje.

Suvažiavimo programoje, tarp kita 
ko, buvo reikalaujama pirmojo ko
munistų partijos sekretoriaus Songai
los, jo padėjėjo, Maskvos įsakymų 
perdavėjo Mitkin ir vidaus reikalų 
ministro generolo Lisausko atsistaty
dinimo. Dar suvažiavimui prieš prasi
dedant, Songaila pats pasitraukė iš 
pareigų. Tai parodė Sąjūdžio galybę. 
Berods, tai yra pirmas kartas, kad 
tauta privertė atsistatydinti valstybės 
galvą Sovietų Sąjungoje.

Dar nežinia ko susilauks sąjūdžio 
reikalavimai grąžinti mūsų tautai 
teisę savarankiškai tvarkyti savo 
reikalus. Visgi reikia manyti, kad 
Gorbačiovas atsižvelgs į šiuos teisė
tus reikalavimus ir padės atitaisyti 
sąmoksliškai padarytas Maskvos 
skriaudas mūsų kraštui, kadangi jam 
pačiam reikia lietuvių ir kitų pabal- 
tiečių pagalbos. Tik Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj jo reformos, bent dalinai, 
gali pavykti, nes mūsų žmonės yra 
darbštūs ir jiems netrūksta privačios 
iniciatyvos. Jiems trūksta tik atatin
kamų sąlygų pasireikšti. Sąjūdis 
supranta, kad norint atsiekti ko nors 
radikalesnio, pakeitimai turi būti 
gilūs. Lietuvos ekonomikos atstaty
mui, jos ekonomika turi būti atskirta 
nuo likusios Sovietų Sąjungos dalies. 
Reikalinga yra turėti ir savą valiutą, 
nepriklausančią beverčiui sovietų 
rubliui ir aiškią atsiskaitomybę su 
Maskva. Lietuva turi turėti teisę vesti 
prekybą su užsienio šalimis įsigyjant 
industrijai reikalingas žaliavas ir 
modernius technikos įrengimus. Val
stybės sienos turi būti kontroliuoja
mos pačių lietuvių, jei ne dėl 
politinių, tai dėl ekonominių priežaš- 
čių. Kitaip, pradėjus kelti gamybos 
kiekį ir kokybę, Lietuvą užplūstų 
pirkėjai iš "draugiškų" respublikų su 
beverčiais rubliais ir viską išsivežtų į 
plačiąją Sovietų Sąjungą. Reformų 
pasisekimui yra būtinas krašto sava
rankiškumo atstatymas. Gorbačiovui 
tai turi būti išaiškinta, jei jis to gerai 
nesuprastų, kad tik nepriklausoma 
Lietuva, kol kas surišta tampriais

NAUJOJI JAV L. B. KRAŠTO 
VAL D YBA

Spalio 6 dieną naujai išrinktas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto vai
dybos pirmininkas dr. Antanas Razma 
sukvietė ir sudarė sekantį naujosios 
valdybos sąstatą: vyskupas Paulius 
Baltakis - religiniams reikalams, 
Arvydas Barzdukas - visuomeniniams 
reikalams, Birutė Jasaitienė - orga
nizaciniams reikalams ir reikalų 
vedėja, Pranas Joga - sekretorius, 
Bronius Juodelis - iždininkas, dr. 
Petras V. Kisielius - specialiesiems 
reikalams, Ramunė Kubiliūtė - infor
macijai, Regina Kučienė - kultūros 
reikalams, Linas Norušis - pirmininko 
pavaduotojas, Ramona Steponavi
čiūtė - jaunimo reikalams ir Danguolė 
Valentinaitė - socialiniams reikalams.

JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga savo 
atstovu jau yra paskyrusi Darių 
Sužiedėlį.

NUO
O PILIES

ryšiais su Sovietų Sąjunga, galėtų 
pasiekti tai, ko Maskvos vadas iš jos 
tikisi. Kadangi Gorbačiovui jo refor
mų pasisekimas bent vienoje imperijos 
dalyje yra gyvybinis reikalas, jis 
galėtų sutikti, jei politinis biuras jam 
leis, su šiais protingais ir abiem pusėm 
naudingais reikalavimais.

Kas liečia patį mūsų kraštą, 
reformos Lietuvai yra dvigubai 
naudingos. Jos pagerintų apgailėtiną 
ekonominę padėtį ir kartu paruoštų 
tautą ir valstybę visiškai nepriklauso
mam gyvenimui, kada susidarys tam 
tinkamos sąlygos.

Turim pripažinti Sąjūdžio politinį 
subrendimą ir puikią veiklos taktiką. 
Vietoje to, kad karščiuotis ir tuo 
pačiu užkirsti kelią tolimesniems 
siekiams, Sąjūdis gerai supranta 
galimybių ribas ir vengia jas perženg
ti. Čia reikia tik pasidžiaugti ir iš jų 
pasimokyti vieningumo, organizuo
tumo, drąsos ir ypatingai politinio 
subrendimo. Politinės veiklos planas, 
prieš jį priimant, turi būti giliai 
išnagrinėtas, apsvarstytas. Jis turi 
būti galimai kuo geriau pritaikytas 
prie besikeičiančių aplinkybių. Kas 
buvo vakar, šiandien jau nustoja 
vertės. Šabloniškas praeities darbų 
kopijavimas dažnai gali būti berei
kalingas laiko ir jėgų eikvojimas, jeigu 
jis jau yra praradęs aktualumą.

Čia yra maloni pareiga pripažinti, 
kad nauja PLB valdyba padarė iš pat 
pradžių teigiamus veiklos pakeitimus. 
Tuoj pat informuoja visą bendruomenę 
apie naujus įvykius ir jos žygius ir 
kartu prašo pati būti informuojama.

Greit ir Australijoje susirinksime ne 
tik pažiūrėti sportininkų bei meninin
kų, bet ir aptarti mūsų veikią. Jau iš 
anksto darosi aišku, kad išretėjus 
gretom*, nebelieka reikiamo skaičiaus 
tinkamų asmenų dviejų Apylinkės 
valdybų sudarymui, o taip pat ir 
Krašto bet kurioje didesnėje Australi
jos lietuvių bendruomenėje. Ar nebū
tų geriau, kad Apylinkių valdybos iš 
eilės atliktų ir Krašto valdybos 
pareigas, pasikvietusios pagalbon dar 
porą asmenų? Vis tiek Krašto Taryba 
turi balsuoti už Apylinkės valdybos 
paruoštą kandidatų sąrašą. Stengtis ir 
toliau išlaikyti praeities papročius, 
kada nėra kaip tinkamai tai padaryti, 
gal nebereikalingas persistengimns 
neatnešąs praktiškos naudos.

Dr. Jonas Kune a

Dr. Petras Kisielius, kurį visi Austra
lijos lietuviai prisimena kuomet jis 
lankėsi mūsų krašte 1984 metų 
pabaigoje dalyvaudamas Lietuvių 
Dienose Canberroje.
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tautos šventas mi nEjti m as

Latrobe Valley seniūnijoje. Tautos Šventės minėjimo metu kalba ALB 
Krašto valdybos pirmininkė Dana Baltutienė, kairėje Elena Eskirtienė, Sale 
seniūnė ir dešinėje Veronika K oženiauskienė, Latrobe Valley seniūnė

Tautos Šventės minėjimas Latrobe 
Valley seniūnijoje įvyko rugsėjo 17 

dieną S. ir A. Šabrinskų sodyboje Moe 
mieste.

Paprastai, žmonės, kurie gyvena 
toliausiai į minėjimus atvyksta pirmu
tiniai. Todėl pradėjome rūpintis, kodėl 
nesirodo mūsų garbės svečias Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė. 
Vėliau paaiškėjo, kad seniūnė plane
lyje įrašė neteisingą vienos gatvės 
pavadinimą, kas D. ir P. Baltučius 
privertė "apžiūrėti" miestą iš visų 
pusių.

Bet viskas gerai, kas gerai baigiasi.
V. Koženiauskienei atidarius minė

jimą, sekė D. Baltutienės kalba. 
Išklausėme platų pranešimą apie 
Kultūros Kongresą, Pasaulio Lietuvi ių 

Bendruomenės Seimą, kurie įvyko 
Kanadoje, kelionę ir paskutinius 
įvykius Lietuvoje. Ypatingai sujaudi
no pasakojimas apie pasimatymą su 
kardinolu V. Sladkevičium. Kalba 
truko ilgokai. Visiems buvo svarbu ir 
(domu išgirsti kuo daugiau apie tai kas 
šiuo metu vyksta tėvynėje. Su pakilia 
nuotaika sugiedojom Tautos Himną.

Po to vyko vaišės, pašnekesiai, 
pravesta rinkliava ir loterija. Visi 
esame dėkingi Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmi
ninkei Danai Baltutienei už mūsų 
aplankymą ir kalbą, kuri net ir senimui 
duoda viltį sulaukti konkrečių posūkių 
į laisvę Lietuvoje.

a. a.

jos rengėjų vardu šnektelėjo Palavins
kas. Paskui su lietuviška vėliavėle 
rankoje, savo kalbą pradėjo trijų 
Lietuvos artistų grupės vadovas (ir 
šiais laikais sovietai neapseina be 
tokių piliečių), vienas iš Lietuvos 
išeiviams skirto propagandinio leidinio 
"Gimtasis Kraštas" redaktorių Va
latka. Kaip dabar, kai kuriuose 
sovietų sluoksniuose madinga, papa
sakojo koncerto lankytojams, apie kai 
kuriuos Maskvos inspiruotus persi
tvarkymus okupuotoje Lietuvoje.

Gal pačią reikalingiausią kalbą 
pasakė jaunas aktorius iš Vilniaus 
Jaunimo Teatro Storpirštis, pristaty
damas programą ir atlikėjus - 
dainininkę Trimakaitę ir pianistę 
Kisieliūtę.

Koncertas prasidėjo bendrai sudai
nuota Maironio " Lietuva brangi" 
(necenzūruota versija). Apie valandą 
užtrukusiame koncerte buvo sutarti
nių, deklamacijos, skambinimo, dau
giausiai iš užsienio klasikos kūrinių. 
Koncertas buvo užbaigtas sugiedojus 
Lietuvos Himną.

Bendrai Lietuvos profesionalai ar
tistai koncerto lankytojų publikos 
nenustebino. Panašaus lygio pasirody
mų galime dar suorganizuoti lietuvių 
išeivių talentų jėgomis. Trimakaitės 
balsas gražus, bet ne per stipriausias, 
nes saliukės gale buvo sunku ją 
girdėti, o vokiškai dainuotos dainos 
tekstą galėjai tik tiek suprasti, kad 
kai kas į vokiečių kalbą buvo panašu. 
Kisieliūtė buvo daugiausiai nuskriaus
ta, nes gimnazijos pianinas tikrai 
netinka tokio lygio koncertui. Akto
riaus Storpirščio deklamavimo manie
ra, kažinkaip neįprasta mūsų ausim. 
Perdėtas dramatiškumas ne vietoje. 
Be to, neįprastas lietuviams balsių ir 

dvibalsių tarimas.
Pasirodo, neužtenka sudainuoti 

"Lietuva brangi" ir Lietuvos Himną, 
kad nudžiugintum išeivišką lietuvių 
publiką. Ne pro šalį būtų sekančioms 
lietuvių artistų grupėms pasiteirauti 
pas koncertų rengėjus, žinovus, kas 
įdomu gyvenantiems toli nuo Tėvynės.

Rytų Bloko didesnis sienų atidary
mas, kosmetiniai persitvarkymai, turi 
antrą medalio pusę. Vis daugiau 
žmonių ieško gyvenimo prasmės 
Vakaruose. į Vakarų Vokietiją iki šių 
metų pabaigos atvyks 200.000 žmo
nių, kurie gali įrodyti vokišką kilmę. 
Jų tarpe yra ir lietuvių. Tas skaičius 
nemažės ir sekančiais metais. Be to, 
atvyksta svetimtaučiai, ieškodami 
Vakarų Vokietijoj prieglobos. Treč
dalis jų yra iš Rytų Bloko, jų tarpe 
yra ir lietuvių, kurie turi gyventi 
perpildytuose, užsieniečiams skirtuo
se lageriuose.

Aišku, bado, šalčio jie nekenčia, bet 
daugumos lietuvių noras yra išvykti ( 
Ameriką. Tai jau ne pavieniai žmonės. 
Ne visi dar gyvena lageriuose, kiti vis 
dar prasitęsia turistines vizas, tikėda
mi taip pasiekti savo tikslą - Ameriką.

Būtų visai ne pro šalį, kad Balfas ir 
kitos lietuvių šalpos organizacijos, su 
ta pačia energija, kurią parodė 
pokario metais, susirūpintų tautie
čiais. Nereikia būti pranašu, kad 
lietuvių skaičius, kuriems bus reika
linga lietuvių išeivių pagalba, didės.

Reikia stebėtis Vokietijos lietuvių 
solidarumu, pradedamos pamiršti ne
santaikos, kai atsiranda rimtos prob
lemos, padėti tautiečiams naujame 
gyvenime. Tai išeivijos pagrindinė 
pareiga dabar.

Romas Šileris

Ju AUSTRALIA,,/*'
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
Dovana

s Didžiai gerbiamą kunigą 
POVILĄ MEARTUZĄ

g švenCiantį savo kunigystės 25 — mėtį, 
g nuoširdžiai sveikiname ir kartu linki — 
g me geriausios sveikatos ir Aukščiau- 
g šioj o palaimos.
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Australijos 200 metų jubiliejaus proga, Lietuvių Bedndruomenės dovana 
Ievos Pocienės skulptūra "Eglė Žalčių Karalienė" jau stovi Glebe parke, 
Canberros miesto centre.

Lietuvių dovanos Australijai įteikimas įvyks lapkričio 5 dieną, šeštadienį 2 
vai. po pietų. Parke nuskambės graži lietuvių tautinių šokių muzika ir pievoje 
pasipils Sydnejaus ir Canberros tautinių šokių grupės.

Lietuvių dovaną perduos Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkė Danutė Baltutienė, o priims vietinė parlamento narė ir 
ministrė the Hon. Ros Kelly MP.

Po oficialios paminklo atidengimo ceremonijos, Lietuvių namuose įvyks 
vaišės, kuriose už maistą nereikės mokėti.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba ir Paminklo 
organizacinis komitetas kviečia visus Australijos lietuvius iš arti ir iš toli 
dalyvauti Lietuvių paminklo perdavime ir ta proga visiems kartu pabendrauti 
Canberros Lietuvių klube. Laukiame visų.

AUKOS

ANTANUI KUTKAI 
89

Mažai mūsų tarpe jau beturime gijai Sydnejuje, jis ėjo vicepirmininko
buvusių Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvių. Ir greičiausiai vienin
telis visoje Australijoje, mūsų tarpe

pareigas, buvo pirmuoju lietuviu 
tuometiniam Australijos ministrui pir
mininkui R. G. Menzies parašiusiu

8000 dolerių - Canberra Lithuanian - 
Australian Club. Negrąžinama pasko
la.
500 dolerių - Eva Kubbos, N.S.W.
50 dolerių - dr. Z. Budrikis, W.A.
20 dolerių - V.Augustinavlčius, 
N.S.W.

15 dolerių - E. ir B. Kiveriai, N.S.W.
10 dolerių - J. Žentelis, A.C.T., A. 
Vinevičius, N.S.W.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšų telkimui

memorandumą lietuvius liečiančiaisgyvenantis, buvęs aviacijos majoras
Antanas Kutka. socialiniais klausimais. Lietuvių ben-

Lietuviai atvykę į Australiją antrojo transporto laivu "Protea". Antrasis iš 
kairės V. Baltutis, ketvirtas A. Kutka, šeštasis V. Doniela. Kitų pavardės

LaiSkas iŠ Vokietijos

"TĖVIŠKĖS" ARTISTAI

Paskutiniais mėnesiais Vakarų Vo
kietijos lietuviai turėjo, kaip niekada 
savo istorijoj, labai daug progų 
susitikti su menininkais iš Lietuvos, 
klausytis jų koncertų. Daugumas 
atlikėjų nepraleidžia progos apsi
lankyti ir Vasario 16 gimnazijoje, 
Vokietijos lietuvių centre.

Vokietijos lietuvių " Kultūros"

draugija, kuriai vadovauja Plechavi
čiūtė - Veigel ir Palavinskas šių metų 
spalio 15 dienos vakare, Vasario 16 
gimnazijos berniukų bendrabučio sa
lėje, surengė "Tėviškės" draugijos 
artistų koncertą.

Kaip jau pas lietuvius įprasta, 
negalima įsivaizduoti koncerto be 
kalbų. Pirmiausiai "Kultūros" draugi

nežinomos.
Aštuoniadešimt devintojo gimta

dienio proga, aplankiau Antaną Kut- 
ką. Malonu buvo iš senojo kario išgirsti 
prisiminimus iš taip senų, bet herojiš
kų laikų, patirti jo nuopelnus mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Antanas Kutka mini, kad jau sukako 
40 metų nuo atvykimo į Australiją. 
Greitai bėga laikas.

Sydnejaus lietuviai visi gerai žino 
Antaną. Jau nuo pirmos atvykimo 
dienos Kutka aktyviai įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Dar 1949, metais tik 
susikūrus Australijos Lietuvių Drau-

druomenėje Antanas Kutka paliko 
daugelio darbų pėdsakus. Jį matėme 
Krašto Tarybos suvažavimuose, orga
nizacijų valdybose. Dažnai girdėjome 
skaitant paskaitas (vairiuose lietuvių 
minėjimuose. Taip netruko prabėgti 
ištisos keturios dešimtys metų, o 
pačiam Antanui Kutkai jau sukako 
aštuoniasdešimt devyni.

Dėkoju jubiliatui už malonų pokal
bi, jo dukrai Nijolei už vaišes ir visų 
lietuvių vardu linkiu Antanui Kutkai 
sveikatos, stiprybės ir dar daug ilgų 
metų. V. Augustinavičius
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Sutinkant Kardinolą 
VINCENTĄ SLADKEVIČIŲ

Tuo metu kada aš buvau Lietuvoje 
ten svečiavosi ir Krašto valdybos 
pirmininkė Dana Baltutienė su vyru ir 
Spaudos Sąjungos vicepirmininkas A. 
Dudaitis su žmona. Jie visi atvažiavo 
iš Kanados, kur dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seime. Vieną 
dieną jie pakvietė mane kartu su 
kitais australiečiais, dalyvauti Lietu
vos kardinolo aplankyme. Nors tą 
dieną turėjau vykti į Palangą, tačiau 
šią kelionę atidėjau kelioms dienoms 
vėliau. Kaip gi čia, būdamas Lietuvoje 
ir turėdamas progą, neaplankysi mūsų 
lietuvio kardinolo. Iki šiol buvau iš 
toliau matęs keletą kardinolų Austra
lijoje ir Romoje, tačiau niekada 
nebuvo progos su bet kuriuo iš jų 
pasikalbėtu Ir štai dabar tas atsitinka 
čia, Lietuvoje.

Pasikvietęs savo jaunus gimines, jų 
automobiliu, iš Vilniaus važiuojam į 
Kaišiadorius. Tai pakeliui į Kauną. 
Net nepastebiu, kad jau prie Kaišia
dorių vyskupijos esam. Ji pati mažiau
sia iš visų Lietuvos vyskupijų. Prieš 
atvažiuojant į miestą, mano jauni 
giminės būtinai nori nupirkti gėlių. 
Kaipgi sveikinsi m kardinolą be gėlių. 
Sukam iš kelio į netoliese esanti 
didžiu!} gėlyną. Moterys paaiškina, 
kad australiečiai važiuoja sveikinti 
naujojo kardinolo. Ta proga, gėlyne 
padaro tokį puikų pačių gražiausių 
gėUų bukietą, kad tikrai ir karalienė 
juo pasididžiuotų . Atvažiavus prie 
Katedros, paliekam automobilį ir 
einam ieškoti kardinolo rūmų. Senos 
moterėlės paklausus kur jie galėtų 
būti, parodo į netoliese esantį medinį 
seną namą, stovintį medžių pavėsyje, 
turintį ir gana didelį daržą su sodeliu, 
kuriame matosi prisodinta įvairių 
daržovių, čia mūsų jau laukė ir kiti 
australiečiai su savo palydovais, 
atvykusiais iš Kauno. Sutartą valandą 
pamatom iš gatvės ateinantį, mažo 
ūgio, smulkų ir kukliai apsirengusį 
kardinolą, kuris buvo išėjęs pasivaikš
čioti. Nežinant net nepasakytum, kad 
čia yra tokia didelė asmenybė. 
Pasisveikinus ir Krašto valdybos 
pirmininkei pristačius mus australus, 
kardinolas pakviečia visus į vidų, čia 
viskas taip kuklu. Nedidelis salionėlis, 
virtuvė, darbo kambarys ir kitoje 
pusėje, greičiausiai, miegamasis. Kar
dinolas atsiprašo, ir už kelių minučių 
grįžta jau pilnoje kardinolo aprangoje. 
Paprašo atsisėsti, atsiprašo, kad ne
turi kuo pavaišinti, kadangi čia 
gyvena jis vienas ir tik viena senutė 
moteris ateina jo butą patvarkyti ir 
daržą prižiūrėti. Jis sveikina mus 
atvykusius iš taip toli, o mūsų 
pirmininkė D. Baltutienė perduoda 
sveikinimus ir linkėjimus visos Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės var
du. Iš karto visi pasijutome tokioje 
paprastoje ir jaukioje aplinkoje. 
Atrodė, kad esame jau daugelį metų 
pažįstami ar dabar susitikom su savo 
mielu ir artimu bičiuliu.

Draugiškoje aplinkoje, pradėjome 
klausinėti gerbiamą kardinolą, pra
džioje prašydami jį patį daugiau 
papasakoti apie save.
- Nesu labai stiprios sveikatos, - 
pradėjo kardinolas - kaip matote ir 
ūgio nedidelio. Prieš keletą metų 
turėjau insultą ir buvau net "Sveika 
Marija" pamiršęs kalbėti, tačiau, su 
Dievo pagalba dabar atsigavau ir 
jaučiuosi gerai. Esu gimęs neturtingo
je šeimoje netoli Kaišiadorių. Tėvas 
mirė anksti ir našlei motinai buvo 
sunku leisti vaikus į mokslą. Tačiau, su 
vieno kunigo pagalba, baigiau Kauno 
Jėzuitų gimnaziją ir vėliau K mino 
Kunigų Seminariją. Kunigu buvau 
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1988.10.31 pu
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Šv. Tėvas Jonas Paulius II sveikina 
kardinolą Vincentą Sladkevičių pakė
limo į kardinolus proga.

įšventintas 1944 metais. Pirmieji 
kunigystės pokariniai metai buvo labai 
sunkūs. Dirbau įvairiose parapijose, 
bijodamas, kaip tada dažnai būdavo, 
suareštuotam ar išvežtam. Vėliau 
buvau pakviestas dėstyti Kauno 
Kunigų Seminarijon ir 1957 metais 
Birštone buvau vyskupo Matulionio 
slaptai konsekruotas vyskupu. To 
laiko Religijų įgaliotinis J. Rugienius 
net pasijuokė iš mano vyskupo 
konsekracijos ir atsisakė duoti leidimą 
eiti vyskupo pareigas, ištremdamas 
mane į Nemunėlio Radviliškį, netoli 
Latvijos. Ten gyvenau 23 metus, labai 
prastame namelyje ir visas mano 
išganymas buvo malda, nors lankytojų j 
iš visos Lietuvos būdavo daug. 
Gyvenant tremtyje, ne vieną kartą 
buvau apkaltintas nukreiptų prieš 
valdžią pamokslų sakymu, slaptų 
žinių į užsienį siuntimu, vaikų ruošimu 
pirmajai komunijai, Sutvirtinimo sa
kramentų davimu ir kt. Aš buvau ne 
vieną kartą perspėtas ir man buvo 
grąsinta įvairiomis bausmėmis, tačiau 
manęs tai nepaveikė. Aš toliau 
atlikinėjau savo, kaip kunigo ir 
vyskupo pareigas. Po ilgų derybų su 
Bažnytine vyriausybe bei didelio 
spaudimo iš užsienio, 1982 metais man 
buvo leista grįžti į Kaišiadorius ir eiti 
vyskupo pareigas.
- O kokia dabar yra dvasiškįjos ir 
Bažnyčios padėtis? - buvo paklaustas 
kardinolas.
- šiuo metu yra daug geriau. Valdžia 
jau kalbasi su mumis ir net, daugeliu 
atvejų, tariasi Man grįžus iš Romos, 
jau esant kardinolu, net Lietuvos 
valdžios atstovai sutiko mane ir 
pasveikino. To nebuvo Maskvoje. 
Maskva buvo nusistačiusi prieš mano 
paskyrimą.
- Koks buvo jausmas grįžus namo?
- Kai Kauno stotyje pamačiau tokią 
didelę minią ir dar su Lietuvos 
vėliava, tai ašaros pasirodė akyse. Aš 
paėmiau tą vėliavą, prispaudžiau prie 
širdies ir man buvo taip gera, gera.

Nuoširdi kalba tęsėsi apie tris 
valandas. Atsakinėdamas į įvairius 
klausimus, kardinolas pasakė, jog 
tikrai nežinąs ar vyskupas Julijonas 
Steponavičius anksčiau buvo slaptai 
konsekruotas kardinolu, nors jis Jau 
gavo leidimą pirmą kartą važiuoti į 
Vatikaną ir aplankyti šventą Tėvą.

Gal ten kas nors daugiau paaiškės. Dėl 
Vilniaus Katedros, tai bent šiuo metu, 
nėra nieko aiškaus, bet tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje, reikia spausti ir 
reikalauti, kad ji būtų grąžinta 
tikintiesiems. Tas pats turi būti 
daroma ir dėl šv. Kazimiero bažnyčios 
Vilniuje, iš kurios padarytas ateistinis 
muziejus, kas yra tikras tikinčiųjų ir 
mūsų šventojo išjuokimas. įdomiai 
kardinolas pasakojo apie mūsų pasiū
lymą grąžinti buvusią Kauno Prisikėli
mo bažnyčią, kuri, viso pasaulio 
lietuvių aukomis, jau buvo kone 
baigta ir dar prieš karą pastatyta. 
Valdžia sutiko ją atiduoti tikintie
siems, jeigu bus atsisakyta Vilniaus 
Katedros ir šv. Kazimiero bažnyčios. 
Kardinolas pasakė, kad tai niekada 
nebus tikinčiųjų padaryta, kaip Prisi
kėlimo bažnyčios stovis dabar yra 
labai blogas. Ji smunkanti į žemę ir jos' 
remontui bei pilnam atstatymui, 
reikėtų labai daug pinigų. Paklaustas 
dėl Nemakščių bažnyčios atstaty
mo, kurį organizuotų Sydnejaus kle
bonas prelatas Petras Butkus, kuris 
'šioje bačnyčioje yra atlaikęs savo 
pirmąsias primicines mišias. Kardino
las atsakė, kad tai reikia pradėti 
organizuoti kartu su dabartiniu Ne
makščių klebonu ir gauti valdžios 
leidimą, nes Bažnytinė Lietuvos 
vadovybė to daryti negali.

Baigiant šį nuoširdų pasikalbėjimą, 
mielam kardinolui Vincentui Sladke
vičiui australiečiai pasakė, kad jis tur 
būt pats kukliausias kardinolas pasau
lyje.
- Gal ir taip, - šypsodamasis atsakė 
jis, - Čia Kaišiadoryse yra dideli buvę

Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

"Mūšų Pastogės" Nr.39 buvo 
atspausdintas mano straipsnelis "Mū
sų lobiai". Nors turiu Jums pripažinti 
teisę rašinius taisyti savo nuožiūra, 
bet įžiūriu piktą valią, kai į taisyklin
gą sakinį priveliate savos gamybos 
kalbos klaidų. Jūsų pamėgtas įnagi
ninkas yra įsibrovęs iš lenkų kalbos. 
Lietuviškai sakoma: "tokie, kokie 
gimė..." (ne "tokiais, kokiais gimė"), 
"...žvalias jas išlaiko mūsų dainos” 
(ne "žvaliomis")

Laiko aplinkybės sakinys nepra
dedamas žodžiu "kada”. Pav. * "Kai 
galvoju apie..." (ne "kada galvoju...")

Žodyno klaidos : 1. Dabar reko
menduojamas žodis "vaizdajuostė" be 
reikalo pakeistas į "video juostą". 2. 
Žodis "susilieti” be reikalo pakeistas į 
svetimžodį "asimiliuotis".

Maišant žodžių tvarką reikėjo 
pasisaugoti, kad Vilniaus filharmoni
jos scenoje dainuojantys ansambliai 
nepavirstų į scenoje dainuojančius 
Vilniaus filharmonijos ansamblius, nes 
tokie aprašytame koncerte nedalyva
vo.

Žodžių negalima trumpinti vien dėl 
to, kad jie kam nors atrodo per ilgi, 
"įsileidžia" ir "įsileidžiamas” reiškia 
ne tą patį ir pakeičia prasmę.

Skyrybos ženklai irgi yra svarbūs - 
vieton dvitaškio atspausdinus kablelį, 
sakinys gali pasidaryti visai nesupran
tamas.

Kiekvienam gali pasitaikyti pada
ryti kaidų, bet joks rašinio autorius 
nesutiks, kad redaktorius dar nuo 
savęs įdrėbtų geroką porciją.

Alena Karazijienė

Prie šio rašinio reikia paminėti, kad 
autorė sumaniai ir įtikinamai išvardi
no klaidas, kurias mano esant. Tačiau 
pamiršo tuo pačiu išvardinti ir likusias 
redaktoriaus taisytas klaidas, kaip : 

Kurijos namai, kuriuose anksčiau buvo 
manoma įsteigti Kunigų Seminariją. 
Dabar gi ten yra sutuoktuvių biuras. 
Jie yra geri, tačiau man tikrai būtų 
per dideli, taip kad man geras yra ir 
šis namas. Tikėkimės, kad kada nors 
bus grąžinta Vilniaus Katedra ir tada 
galėsiu persikelt gyvent į Vilnių.

Krašto valdybos pirmininkė D. 
Baltutienė, visų australiečių vardu 
nuoširdžiai padėkodama už tokį malo
nų ir nuoširdų pokalbį, palinkėjo 
kardinolui geriausios sveikatos ir 
sėkmės jo asmeniniame gyvenime, 
nepavargstančių jėgų bei ištvermės, 
vadovaujant Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai.

Atsisveikindamas kardinolas sutei
kė visiems palaiminimą ir prašė 
perduoti geriausius linkėjimus ir 
sveikinimus visiems Australijos lietu
viams.

Grįžtant namo į Vilnių, dar ilgai 
mintyse galvojau, kaip šis, taip 
aukštas Bažnyčios dvasiškis ir tik 
trečias lietuvis kardinolas (pirmasis 
buvo Jurgis Radvila 1583 metais, 
antrasis Jonas Kazimieras 1646 me
tais, bet vėliau kardinolystės atsisa
kęs, tapo Lenkijos karalium ir 
Lietuvos Didžiuoju kunigaikščiu) savo 
gyvenime tiek daug iškentėjęs, dva
siškai yra taip stiprus, toks nuoširdus 
ir tokios napalūžtančios lietuviškos 
tautinės ir patriotinės dvasios. Jis ir 
vėl, kaip lietuvis kardinolas, Lietuvos 
vardą išgarsino visame pasaulyje, 
spaudoje plačiai nuskambėjus jo ir 
Lietuvos vardui, kai Romoje buvo tik
ir šaukiama "Lithuania, Lithuania". 

Antanas Laukaitis
:♦> -*• «• •»> «• «• » •»> •»>

lietuvių kalboje rašoma "vis tiek" 
(Lietuvių Kalbos Žodynas, psl. 946), 
ne "vistiek", "dvelktelėjimas" (Lie
tuvių Kalbos Žodynas, psL140), o' ne 
"dvilktelėjimas". Kalėdos, Užgavė
nės, Adventas, Nauji Metai rašoma iš 
didžiosios raidės, o ne kaip autorė 
savo straipsnyje parašė iš mažųjų 
raidžių - kalėdos, Užgavėnės , 
adventas, nauji metai. Autorė savo 
rašinyje taip pat buvo parašius 
"Dviejų dainų buvo patiekti teks
tai..." Tiesa, kad lietuvių kalboje yra 
panašiai skambančių, tačiau turinčių 
visai skirtingą prasmę žodžių. Žodis 
"patiekti" (Lietuvių Kalbos Žodynas, 
psl.531), turi prasmę - paruošti, 
pagaminti valgį, vaišes. Žodis "pa
teikti" (Lietuvių Kalbos Žodynas, psl. 
530), turi prasmę - duoti, pasiūlyti 
pvz. pavyzdžių, projektų, tekstų. 
Rašinyje buvo ir toks sakinys, kaip 
"...bet užgožti iš visur atkeliavusių 
atvykėlių", gal tai galėtų būti tik 
stiliaus klaida, bet juk nerašome 
"atvažiavusių atvažiavėlių", "atskri
dusių atskridėlių", "atplaukusių at- 
plaukėlių". Žodis "asimiliacija" lietu
vių kalbos žodynuose aiškinamas 
sekančiai: vienos tautos susiliejimas 
su kita, perimant šios kalbą, papročius 
ir kt.; nutautėjimas. Naudojant žodį 
"vaizdajuostė" gal būt nebus didelės 
klaidos, nors nebūtinai televizijos 
aparatą vadiname "vaizdadėže" Tiek 
jungtukas "kai", tiek "kada" yra 
naudojami laiko aplinkybės ir kitiems 
šalutiniams sakiniams jungti: Kai 
išauš važiuosim. Kai duoda, tai ir imk. 
Būna atvejų, kai žiemą griaudžia. 
Kada tu sugrįši? Kada nors dar 
susitiksim. Nėra kada ir į svečius 
nueiti.

Redaktorius
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VII—JI TAUTINE STOVYKLA 
JAU PRAEITYJE OKUPUOTOJE *

§

Rašo žid. v. s. fll-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Sutemus, ėjome į laužavietę ben- 
drąjam laužui. Einant tamsoje takeliu 
be lemputės, kone kaktomis susimu- 
šiau su viena sese, kuri man 
atsiprašinėjant, atpažino mane iš 
balso (o gal ir iš ūgio). Tai buvo sesė 
v. s. Irena Kerelienė. Didįjį laužą 
uždegė vyriausias amžiumi skautas fil. 
Jonas Dainauskas. Jam padėjo du 
vilkiukai. Garsiai skambant dainai 
"Lauželis, lauželis...", liepsnos ap
gaubė didžiulį laužą. Bendrojo laužo 
nuotaika buvo gyva ir gera. Energingi 
laužavedžiai, o jų buvo visas tuzinas, 
išjudino visus savo šūkiais, dainomis ir 
šposais. Nuotaikingą laužą užbaigėme 
giesmėmis "Lietuva brangi..." ir 
"Ateina naktis".

Šeštadienio (rugpjūčio 30 d.) ryt
metinė nuotaika gera, šviečia saulutė, 
šildo, pusryčiai skanūs... Skubu užsi
registruoti, gauti stovyklos ženklus ir 
70 - čio knygutę. Padarau kelias 
nuotraukas su pažįstamais, aplankau 
stovyklos laikraščio " Žvilgsnio” 
redakciją ir jos "kūną ir sielą" 
redaktorių v. s. Česlovą Senkevičių. 
Iš čia patraukiau prie ežerėlio, kur 
ant kranto stovėjo valtys ir išsirikiavo 
jūrų skautai. Mat, šiandien stovykloje 
Jūros diena. Pamaldas atlaikė v. s. fil. 
Antanas Saulaitis SJ. Užbaigus baž
nytines apeigas, keli jūrų skautai buvo 
"pakrikštyti" išmaudant juos ežere.

Tuo tarpu stovykloje vyko įvairūs 
užsiėmimai, pasiruošimai sutikti at
vykstančius svečius bei praktika 
rytdienos paradui. Bepietaųjant, lydi
mas kunigų v. s. Pakalniškio ir v. s. 
Saulaičio, į valgyklą atvyko vysk. s. 
Paulius Baltakis, kurį stovyklautojai 
sutiko katutėmis. Nuo vidurdienio
užplūdo svečiai. Vėl buvo gera proga dabar turiu ir nešioju, 
susitikti su senais pažįstamais bei 
užmegzti naujas pažintis. Daugelis, 
sužinoję, kad aš iš Australijos, klausė 
ar pažįstu Baltrų, Joną ar Barborą ir 
Uršulę... Vienam, kitam galėjau duoti 
teigiamą atsakymą, pasidarydamas 
kone ryšininku. Popiet stovykloje 
įvyko įvairiausi renginiai - parodėlės, 
vaišės, posėdžiai. Nei nepamačiau, 
kaip prabėgo diena ir saulė jau 
leidžiasi. Vėl vakarienė, vėliavų - 
gairių nuleidimas pastovyklėse. 0 
sutemus stovyklautojai ir svečiai 
rinkosi į laužavietę didžiąjam, sukak
tuviniam laužui. Prie- laužavietės 
girdėjosi dūdų orkestro garsai. Pagal
vojau, gal stovyklos ūkvedys pasamdė 
"Salvation Army" orkestrą?... Priėjus 
arčiau, išsiaiškinau, kad tai lietuvai
tės skautės iš Škotijos. Ir, nors 
lietuviškai silpnai kalba, bet lietuviš
kas melodijas, maršus grojo labai 
gerai. Suliepsnojo laužas, lydimas 
stovyklautojų dainų, džiugi ir smagi 
nuotaika. Giedant "Lietuva brangi..." 
ir "Ateina naktis" žėrintis laužas 
geso... Prr aukštų eglių viršūnes 
matėsi žvaigždės ir mums besišypsan
tis mėnulis. Rotnantiška! Tarp 
žvaigždynų suradau Grigo Ratus ir

§

§

§

SENIAUSIA IR NAUJAUSIA

§
Pirmoji Lietuvos vaistinė buvo 

įsteigta 1506 metais Vilniuje. Ten iš 
Krokuvos atvežus dalį karališkosios 
vaistinės sergančiam karaliui Alek
sandrui gydyti. Naujausia vaistinė, 
paženklinta 319 numeriu ir gavusi 
romantišką "Sodų" pavadinimą, nese
niai įkurtuves atšventė naujame 
gyvenamų namų Taikos rajone, Pa
langoje. Teigiama, kad šiam Lietuvos 
pajūrio kurortui labai reikėjo antro
sios vaistinės. Mat pirmojoje Palangos 
vaistinėje, sulaukusioje jau 160 metų, 
per vasaros karštymetį būdavo ankš
ta. Palangos gyventojus ir svečius 
dabar džiugins "Sodų" vaistinė, kurios 
vidaus įrengimus suprojektavo daili
ninkas Algirdas Knezevičius, o juos 
paruošė meistrai Antanas Šlajus, 
Albinas Saunoris ir Jonas Valužis.

J. URBŠIO NUOMONĖ

§ Pietiniame Lebanone Hezbollah 
§ karinės arabų organizacijos narys 
§ įlėkė į Izraelio karinės vilkstinės vidų 
§ ir susprogdino savo dinamitu pakrautą 
§ automobilį. Septyni Izraelio kariai 
§ žuvo, kiti aštuoni sužeisti. Hezbollah 
§ organizacija palaiko Irano politiką.
| Atsikeršydami Izraelio lėktuvai 

bombordavo įvairių musulmonų kari- 
nių grupių įtvirtinimus Lebanone.

§

Graikų keleivinis garlaivis "Jupi- 
§ ter" susidūrė su italų prekiniu laivu 
§ netoli Pirėjaus uosto Graikijos vande- 
§ nyse. "Jupiter" tuoj nuskendo. Dau- 
§gumą iš 475 keleivių ir 120 laivo 
§ įgulos narių pasisekė išgelbėti. Susi- 
| dūrimo metu daugelis buvo sužeista. 
’ Paskendo du jūreiviai ir britė mergai- 
^tė. Keleiviai buvo britai moksleiviai 
< su savo mokytojais.

Maurice Papon, buvęs ilgametis 
$ Paryžiaus policijos viršininkas ir 
§ Prancūzijos ministrų kabineto narys

Šio straipsnio autorius v. s. fil. Balys 
Barkus
šiaurės žvaigždę, bet už tai pasigedau 
mūsų Pietų Kryžiaus...

Atsisveikinus, žvakių apšviestu 
taku pasuku į ASS pastovyklę, kur dvi 
sesės ir šeši broliai, susirinkusių 
akademikų akivaizdoje, pasižadėjo 
būti ASS nariais. Ten stovėdamas 
prisiminiau, kaip ir aš 1939 metais 
Pajesyje prie Kauno, daviau savo 
pasižadėjimą. Kaip tik šalia manęs 
stovėjo fil. Vilius Bražėnas, buvęs 
mano globėjas akademikų skautų 
korporacijoje "Vytis", man (teikęs 
ASS spalvas ir ženkliukų, kuriuos dar

§

§
§

*
§

Sekmadienis. 1988.VIII.21 d. Visa 
stovykla kruta, tarytum didžiulis 
skruzdėlynas. Jau spėta papusryčiau
ti. Vakar ir šiandien stovyklos 
virėjams didelis darbymetis - paruošti 
maistą ir pamaitinti apie 1100 
stovyklautojų ir savaitgalio svečių ne 
juokai. Nors virtuvės personalo vei
duose šypsena nedingo, bet prakaito 
buvo daug išlieta!

Pašlaitėje, prie valgyklos rinkosi 
stovyklautojai ir svečiai iškilmingoms 
VII - sios Tautinės Stovyklos pamal
doms. Paežerėje, Vėliavų aikštėje, 
stovėjo paruoštas altorius. Prie jo, 
giesmėms skambant, artėjo bažnytinė 
eisena. Sesės Ignės tvarkomi, ėjo 
altoriaus patarnautojai, giesminin

kės, stovyklos dvasios vadovai kunigas 
Pakalniškis ir kunigas Saulaitis, paskui 
juos visus ėjo J. E. vyskupas Paulius 
Baltakis, atnašavęs sukatuvines Mi
šias, pasakęs šiai dienai pritaikytą 
pamokslą. Aukas nešė, maldas skaitė 
patys stovyklautojai. Maldos "Tėve 
mūsų" metu visi susikabino rankomis, 
išreikšdami bendrą padėką Dievui už 
galimybę burtis lietuviškoje skautljo- 
je. Iškilmingos Mišios užbaigtos gie
dant giesmę "Marija, Marija".

§
§

§

§
§

§

§
§

§

$

§

§

§

§
§

§
§

Brisbanės lietuvių choras. Pirmoje eilėje iš kairės: O. Rudienė, R. K 
Platkauskienė, T. Stelmokienė, M. Butkienė, E. Klimienė, F. Euckienė. 
Antroje eilėje iš kairės: dr. K. Kazlauskas, B. Malinauskas, V. Lorencas, A, 
Riautas, K. Bagdonas, VI. Musteikis, V. Korius ir vedėjas J. Kiškūnas. &

Vilniaus dienraštis "Tiesa" išspaus
dino buvusio nepriklausomos Lietuvos § prezidento d’Estang laikais, buvo 
užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio 
prisiminimus apie 1939 metų įvykius ir 
derybų su Vokietija bei Sovietų 
Sąjunga užkulisius. Dėl Molotovo - 
Ribbentropo slaptų protokolų "Tie
sos" korespondentai pasakė, jog 
Maskvos archyvuose "jų nepavyksta 
surasti". Bet "Vokiškas dokumento 
variantas turėjo būti saugomas Tre
čiojo reicho užsienio reikalų ministe- § bandymą jūros keliu į Australiją 
rijos archyve, kurį kaip karo trofėjų § įvežti didelį kiekį narkotikų. įta- 
paėmė amerikiečiai. Nacių dokumen- §riamo laivo įgulon infiltruoti australų 
tai buvo laikomi JAV nacionaliniame 
archyve, o apie 1950 metus grąžinti 
Vakarų Vokietijai".

Korespondentai aplankę Kaune gy
venantį buvusį Lietuvos užsienio 
reikalų ministrą J. Urbšį, paklausė jo 
nuomonės, ar buvo tokie slaptieji 
protokolai? Jis atsakė, kad slaptieji 
protokolai galį jau ir neegzistuoti. 
Stalinas ir Hitleris, sudarę suokalbį ir § už žmogaus teises Sovietų Sąjungoje, 
jį įgyvendinę, galėjo sunaikinti doku- § dabar pilnai reabilituotas, išrenkant jį 
mentus, kaip nereikalingus Europos § į sovietų Mokslų Akademijos prezi- 
pasidalijimo liudytojus. § diumą. Jam taip pat leista išvykti į

$ užsienį, dalyvauti konferencijoje, kuri 
REABILITAVO TREMTINIUS įvyks Amerikoje lapkričio mėnesį.
.. . ... x . „„„„ | Ankstyvesni A. Sacharovo prašymai
Lietuvos ministrų taryba 1988 § ,.. . - / , / J / /

metų rugsėjo 20 dienų priėmėt“ ' b“v” °tm<!.ta!°1’
nuturimu, anuljuojuntj Lietuvos ml- § <*“*•
nlstrų tarybos 1040 metų kovo 10 § P"°„ '™i“a»
dienos nutarimų "Dėl buožių Bkeldl- | stįto° ,lalkal81 * ‘,erda”g 
nlmo IS Lietuvos teritorijos" ir 10511 valstybinių paslapčių.
metų rugsėjo 20 dienos nutarimų "Dėl | JA v telsmas'Manhattan nutarė, kad
buožių ir jų Seimų iškeldinimo buvęs Filipinų prezidentas Ferdinand 
“a ) Marcos Ir jo žmona Imelda privalo

teisme atsakyti į kaltinimus pavogus 
126 milijonus dolerių iš Filipinų 

valstybės ir apgavus JAV bankus 201 
milijono dolerių sumoje.

§ patrauktas į teismą, kaip nusikaltėlis. 
§Jis kaltinamas prisidėjęs prie žydų 
^deportacijos į Vokietiją antrojo pa- 
> saulinio karo metu.

Maurice Papon kaltinimus atmeta.

Federalinė Australijos policija bei 
l'Hongkongo saugumo organai susekė 
§ kiniečių kriminalinės organizacijos

§ policijos agentai suėmė du įgulos 
§ narius ir sulaikė keturiasdešimt trijų 
| kilogramų heroino siuntą. Išaiškintas 
| platus narkotikų prekybos tinklas 
* ArstraUjoje ir Hongkonge.'Areštuota 
^daug į Šį reikalą įveltų asmenų.

§ ♦
Nobelio taikos premijos laureatas 

§dr. Andriejus Sacharovas, kovotojas

kad asmenų iškeldinimas pagal šiuos § 
nutarimus buvo neteisėtas. Jie reabi- f 
lituoti ir jų turtas konfiskuotas anuo 
metu, turi būti grąžintas. §

V. KUDIRKOS IR "VARPO 
JUBILIEJUS

§

Lietuvoje žadama švęsti žymaus 
lietuvių rašytojo, demokratinių bei 
realizmo tradicijų tęsėjo Vinco Ku- 
dirkos gimimo 130 - ąsias metines ir 
visuomeninio, politinio, literatūrinio § 
bei mokslinio žurnalo "Varpas" šimt- § 
mėtį. §

Numatytas iškilmingas vakaras Vii- § 
niuje, mokslinė konferencija, Vinco | 
Kudirkos raštų leidimas ir jo vardo 
suteikimas kultūros bei švietimo < 
įstaigoms. t

Naujosios Zelandijos vyriausybė 
§ atsisakė nuo sumanyr&o sujungti "New 

, § Zealand Air" ir australų "Qantas" oro 
i ? .bendroves. Naujosios Zelandijos 

premjiero Lange dabartinis planas yra 
suprivatinti "New Zealand Air", jos 
akcijas parduodant atviroje rinkoje.

MARIJAMPOLĖ AR c
KAPSUKAS |

Lietuvos miestuose vyksta judėji- 
mas dėl senojo miesto pavadinimo § 
grąžinimo Marijampolei, kuri šį vardą § 
turėjo net nuo 1792 metų.

Vakarų Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl keturias dienas lankėsi 
Maskvoje ir turėjo pasitarimą su 
Michailu Gorbačiovu. Svarbiausias šio 
susitikimo tikslas buvo glaudesnių 
tarpusav i santykių tvirtinimas.

Michailas Gorbačiovas rodydamas 
prielankumą Vakarų Vokietijai, 
kanclerį su žmona pakvietė į savo 
vilą, ko anksčiau jokiems svečiams iš 
užsienio nėra daręs.

^Mūsų Pastogė" Nr.43 1988.10.31 pusl.5
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1988

§

$

$

PAKELI UI

Extra asmuo - $ 5.00 
Tel. (08) 332 7571.

AMBASSADORS (viešbutis): 
King William St.,

** ADELAIDE KENT TOWN LODGE 
(motelis); 22 Wakefield St., 37 butai. 
Vienam asmeniui dienai - $44.00 
Dviem asmenims - $49.00

$ 8.00 
(08) 212 7877.

§

Tik Elvyros Vodopalienės iniciaty
va 1972 metais Vašingtone buvo 
įsteigtas sporto klubas "Vėjas". Dėl 
mažo narių skaičiaus komandinis 
sportas nepajėgė plačiau išaugti - 
kelios tinklinio ir krepšinio komandos 
dalyvavo Rytų Apygardos pirmeny-» 
bėse ar šiaip rungtynėse. Šiek tiek 
judėjo stalo tenisas ir lengvoji 
atletikai Stipriausia sporto šaka buvo 
plaukimas. Plaukime ypatingai gerai 
pasireiškė Linas, Rimas ir Audrius 
Barzdukai, daugiakartiniai lietuvių ir 
pabaltiečių varžybų laimėtojai. I- ose 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėse 
Toronte šie plaukikai laimėjo net 12 
medalių.

Vašingtono "Vėjo" plaukikus Ade
laidėje atstovaus Aleksas Skučas. 
Mažėjant narių skaičiui, klubo veikla 
silpnėjo ir šiuo metu beliko tik lauko 
tenisas. Stipri jėga yra Vida Vodo- 
palaitė, tačiau broliai Vaidas ir Jonas 
Čikotai šiuo metu yra ne tik geriausi 
lietuvių tarpe, bet jau tvirtai pastatė 
koją ir amerikiečių tarpe. Tėvams 
atsikėlus į Vašingtoną, vos 16 metų 
Vaidas ir Jonas jau dalyvauja lietuvių 
ir pabaltiečių turnyruose. Už metų jie 
laimėtojai - Vaidas pasipuošia meistro 
titulu, finale nugalėjęs ilgametį meis
trą Stepą Solį, o Jonas neturi 
pasipriešinimo B klasėje. Jie abu 
atvyksta į Adelaidę, kur su Stepu

Vidas Čikotas - Šiaurės Amerikos 
lietuvių teniso meistras

NuoSirdžiai lietuvių veiklos rėmėjai

mirus, jos vyrą Kazimierą, gimines ir artimuosius giliai užjaučia

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Stalių ir Rima Jasaityte lauko tenisą 
padarys įdomiu ir gero lygio reginiu.

Š.A.L.F.A S. Informacija

BUT K U VI E N EI

SUSITIKSIME ADELAIDĖJE, LIETUVIŲ DIENOSE
Mūsų Pastogė" Nr.43 1988.10.31 pusl'.G

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos valdyba

§
§

$
§

§

§

§ 
§
i
§

§
mirus, jo seserį Mildą Bukevičienę ir visus artimuosius užjaučia

B. Ropienė
§
§
§

mirus, jo žmonai Onai ir visiems velionio šeimos nariams gilią 
užuojauta reiškia

Newcastle Lietuvių Apylinkės
valdyba

§

i

§
mirus, velionio žmonai Donatai Ir visiems Prazauskų šeimos nariams 
gilią užuojautą reiškia

Newcastle Lietuvių Apylinkės 
valdyba

§ 
§ 
§ 
§

mirus, jos vyrui Kazimierui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

§

§

*** FLINDERS LODGE (motelis): 
27 Deųuetteville Tce. 66 butai. 
Vienam asmeniui dienai - $5.1.00 
Dviem asmenims - $55.00 
Extra asmuo - $ 6.00 
Tel. (08) 332 8222.

XV-AUSTRALIJOS LIETUVIU

Dar kartą spausdiname skelbimą su Adelaidės miesto viešbučių adresais ir 
raginame visus tautiečius vykstančius į Lietuvių Dienas Adelaidėje nesivėlinti 
užsakant vietas viešbučiuose, kadangi prieš Kalėdas juose visada būna sunku 
rasti laisvų vietų.

ADELAIDĖS MIESTE (CITY): 
*♦♦* ADELAIDE PARKROYAL 
(motelis): 226 South Tce. 95 butai 
Dviem asmenims dienai - $118.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 223 4355. 

**** ADELAIDE TRAVELODGE- 
TOWER WING (motelis): 
208 South Tce. 135 butai. 
Dviem asmenims dienai - $89.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 223 2744.

*** PARKVIEW WING:: 62 butai. 
Dviem asmenims dienai - $65.00 
Extra asmuo - $10.00
*»* FESTIVAL LODGE: (motelis) 
140 North Tce. 44 butai.
Dviem asmenims - $60.00 
Extra asmuo - 
Tel.
»«* 
107 
30 kambarių. 
Vienam asmeniui dienai - $47.00 
Dviem asmenims - $59.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 51 4331.

KENT TOWN- 42 butai. 
Adelaidės priemiestis: 
2 km. nuo miesto centro 
****ROYAL COACH MOTOR INN 
(motelis): 24 DeųuetteviUe Tce. 
Vienam asmeniui dieneli - $55.00 
Dviem asmenims - $60.00 
Extra asmuo - $ 8.00 
Tel. (08) 42 5676.

FREW1LLE - 25 butai.
3 km. nuo Adelaidės miesto centro: 
**♦ PRINCES HIGHWAY 
(motelis): 199 Glen Osmond Rd. 
Vienam asmeniui dienai - $32.00 
Dviem asmenims - $38.00 
Extra asmuo - $ 6.00 
Tel. (08) 79 9253.

FULLARTON - 
apie 3km. nuo Adelaidės miesto centr 
** SANDS (motelis):
198 Glen Osmond Rd., 20 butų. 
Viemam asmeniui dienai $38.00 
Dviem asmenims - $42.00 - 48.00 
Extra asmuo - $ 6.00 - 10.00 
Tel. (08) 379 0066.

SUNNY SOUTH (motelis): 
190- Glen Osmond Rd., 20 butų. 
Vienam asmeniui dienai - $30.00 - 
Dviem asmenims - $33.00 - 35.000 

Extra asmuo - $ 8.00 
Tel. (08) 79 1621.

Čia suminėta tiktai keletas netoli Adelaidės miesto ir mieste esančių 
viešbučių - motelių.

Pietų Australijos turistų įstaiga jūsų mieste gali suteikti daugiau 
informacijų.

Virš minėtuose viešbučiuose - moteliuose yra standartiniai patogumai; kaip 
paprastai, mokant aukštesnę kainą, gaunami geresni butai -kambariai ir t.t.

P. S. Minėtos sąrašuose kainos yra dabartinės, kurios gali pasikeisti. 
Norintieji iš anksto užsisakyti, prašome betarpiškai kreiptis į viešbučių 
administracijas.

Lietuvių Dienų Komitetas

VISŲ AUSTRALJOS LIETUVIŲ ŠVENTE
- LIETUVIŲ DIENOS -
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Priimame užsakymus automobUiams pirkti. Jūs galite nupirkti 
automobilį savo giminaičiui, gyvenančiam Lietuvoje, žymiai papiginta 
kaina. Mokant australiškais doleriais, mašinos kaina sumažėja 
beveik perpus.
Galite nusipirkti LADA 2105 tik už 3.735 rublius ($7.625) ir vėliausią 
L ADA 2109 už 5110 rublių ($10.430). Apmokama australiškais 
doleriais. Jūsų giminaitis Lietuvoje gaus automobilį laike 6 savaičių 
nuo apmokėjimo dienos.

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 Lietuvą, iškviesti 
savo gimines aplankyti jus Australijoje. Jie dabar gali patys 
apsimokėti už savo kelionės bilietą Australijon, kuris kainuoja 1200 
rublių į abi puses.

Dėl smulkesnių informacijų prašome rašyti:

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

P.O Box 108 Rundle KIa.ll. 
Adelaide 5000.

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

i
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S O D Y

Spalio mėn. 15 d., šeštadienį, 23 
Laurina Avė., N. Engadine Lietuvių 
Sodyboje laukėme svečių. Vietoj 
tradicinės "iešminės" ar "sekmadienio 
L.S." SLMSGD-ja ir patikėtinės 
suruošė "atvirą popietę" - pasi
svečiuoti ne tiktai saviesiems, bet ir 
kitataučiams. Gražiai ir skoningai 
buvo išdekoruota Seklyčia lietuviškais 
audiniais, keramika, Įvairiais išdirbi
niais. išdėstytos lėlės, aprengtos 
tautiniais rūbais, kai kurios net 
autentiškais žemaitiškais, aukštai
tiškais ir dzūkiškais kostiumais, išdės
tytos knygos. Čia gerokai pasidarbavo 
Nijolė Stašionienė, Martyna Reisgienė 
ir Aleksandra Vingienė. Atskiras 
stalas su baravykiukais, šakomis 
pyragų ir kitokiais lietuviškais keps
niais traukė akį. Maisto buvo gausu. 
Kepė sodybietės, valdybos narės, 
patikėtinės ir draugijos rėmėjos. Už 
50 centų nusipirkai kavos ar arbatos 
ir kraukis į lėkštelę ko širdis geidžia. 
Netoli durų loteriją tvarko M. 
Žemaitienė ir 0. Storpirštienė.

BOJĘ

kurie žada ir dažniau apsilankyti. 
Sušipažįstu su Rūta ir Vladu Matai
čiais. Vladas Mataitis yra Lietuvių 
Bendruomenės sekretorius Wollon- 
gonge, kur gyvena apie dvylika 
lietuvių šeimų, o Rūta anksčiau dirbo 
Regional Advisory Committe to the 
Premier. Šiuo metu ji Išėjusi pensijon, 
bet vis dar dirba įvairiose organizaci
jose, kaip Ethnic Welfare Committe, 
padeda Baltic States and Eastern 
European pay Care Centre. į šį 
centrą autobusu atvežami vyresni ir 
vieniši migrantai pabaltiečiai, lenkai, 
ukrainiečiai ir čekoslovakai. Jie ten 
randa įvairiausių užsiėmimų ir paval
go pietus. Centro darbą remia 
federalinė valdžia. Wollongongo Coun
cil yra davę žemę netoli Port Kembla 

ligoninės, yra projektas pastatyti 
"Multicultural Retirement Village"

Atsigėrę ir pavalgę patraukėme į 
Sodybos galą. Ten "Sūkurio" veteranų 
tautinių šokių grupės aštuonios poros 
pašoko keturis šokius - "Karklai", 
"Aušrelė", "Šustas" ir "Žekelis". Kai

A. Baužės pagalbą bei pirmąsias 
patikėtines P. Daukienę ir A. A. D. 
Kapočienę. Pasidžiaugė esanti mūsų 
tarpe.

Svečių tarpe buvo dvi olandų 
šeimos A. De Hass ir G. Beityma. Jie 
papasakojo apie savo organizaciją 
The Netherlands Soc. in the Suther
land Shire, kuri įvykdė didelį projektą, 
pastatė Juliana Village. Statyti pra
dėjo 1980 metais ir užbaigė po 
aštuonerių metų. Dalis yra viešbuti- 
nio tipo, kur duodamas maistas, kita

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.

N ABI E 2 O A
Sydnejuje spalio 14 dieną po sunkios 

ligos mirė Nadiežda Butkuvienė 
gyvenusi Cabramattoje.

Pirmaisiais įsikūrimo metais Aus
tralijoje, Nadiežda Butkuvienė dirbo 
buvusioje Cabramattos Apylinkės val
dyboje. Vėliau, įsisteigus Socialinės 
Globos Moterų draugijai, daugelį 
metų priklausė draugijos valdybai ir 
ėjo ligonių lankytojos pareigas.

Nadiežda ir Kazimieras Butkai 

dalis butų tipo, kaip pas mus. Viso 
gyvena 104 žmonės ir pusė jų 
australai. Olandai pasidžiaugė, kad 
mūsų Sodyba yra tokia nedidukė todėl 
ir jauki, pasidomėjo lietuvišku kry
žiumi. Jie sakė: "pas jus gyvena tik 
lietuvių kilmės žmonės, o mes perdaug 
išsiplėtėme ir tai suteikė mums daug 
nenumatytų problemų."

Maloniai praleidome dar vieną gerai 
pasisekusią popietę Lietuvių Sodybo
je. Vida Kabailienė

A.
BUT K U VI ENfi

Sydnejaus lietuviams žinomi, kaip 
dosnūs šalpos ir artimo pagalbai, 
pasiaukoję garbingi kolonijos nariai.

Visų vietos lietuvių nuoširdi užuo
jauta Nadieždos vyrui Kazimierui.

Brangi Nadiežda, nebematysime 
daugiau minėjimuose ir renginiuose, 
kuriuos visada savo dalyvavimu neap- 
leisdavai. Gyvenai ne tik sau bet ir 
artimo pagalbai.

Ilsėkis ramybėje. v- A-
A.

SLM Socialinės Globos Draugijos valdyba, sodybos patikėtinės ir garbės narės. 
Sėdi iš kairės: M. Migevičienė, 0. Baužienė BEM, P. Daukienė, V. Kabailienė. 
Stovi iš kairės: M. Reisgienė, T. Vingilienė, A. Zigaitienė, A. Adomėnienė, I. 
Dudaitienė, M. Stašionienė, A. Storpirštienė.

BO VILAS JURGUTIS
Velionis kilęs iš Kretingos apskri

ties, Ruginių kaimo. Augo didelėje 
ūkininko šeimoje. Tarnavo Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenėje, kurioje 
jo brolis buvo pulkininku.

Atvykus į Australiją, Povilui Jurgu- 
čiui, kaip ir daugeliui kitų, teko 
sunkiai dirbti prie cukrinių nendrių 
kirtimo. Vėliau persikėlė į Brisbaną,

tarnavo miesto valdybos transporte. 
Būdamas nevedęs, Australijoje gimi
nių neturėjo. Kol sveikata leido 
Povilas lankydavosi lietuvių rengi
niuose ir visada buvo dosnus lietuviš
kiems reikalams.

Ilsėkis ramybėje, Povilai.

Brisbanietė

A. A.
HORSTUI ŠEBOKUI

mirus, jo seseriai Mildai Bukevičienei, broliui Armonui ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

* - ’ -•• •■* ‘Cecilija Protienė
Laima ir Kęstutis Protai

* Birutė Nagulevičienė

Bb. tyrinėtojų skelbimai
Diena saulėta, nuotaika gera. 

Verandoje sėdi mūsų draugijos trys 
garbės narės: 0. Baužienė BEM iš 
Adelaidės, P. Daukienė ir M. Migevi
čienė. Atėjo pabendrauti ir artimieji 
kaimynai australai. Trumpam užeina 
Ted Brocker, kuris tvarko Community 
Worker Aid Services Sutherland Shire, 
jis yra Senior Citizens festivalio, 
kuriame kasmet dalyvauja ir lietuvės 
organizatorius. Liberalų M.P. iš Hea
thcote Allan Andrews praleidžia su 
mumis visą popietę.

Malonu susipažinti su viešniomis iš 
šiaurės. Tai Pečiulių giminaitės Dalia 
Norvilienė iš Šilutės ir Violeta 
Grigutytė iš Punsko, Suvalkų tri
kampyje. Violeta yra baigusi lietuvių 
gimnaziją Punske ir studijuoja akuše
riją Balstogėje. Kai paklausiau Dalios 
Norvilienės kokie jos įspūdžiai, ar gali 
mums duoti kokį patarimą, ji su 
atsakymu neskubėjo: "Aš dar tik porą 
dienų kai svečiuojuosi pas jus, štai 
Moterų Draugijai maža dovanėlė: 
juostelė ir sagutė su Gedimino pilimi. 
Gal tik tiek galėčiau pasakyti, Jog 
džiaugiuos, kad pasitikote lietuvišką 
širdį, nepavirtote anglais ir austra
lais".

Šį šeštadienį atvažiavo daug svečių 
iš Wollongongo: dideli mūsų bičiuliai 
Ona ir Valentinas Jonušai, kurie 
dalyvauja visuose mūsų renginiuose. 
Smagu matyti atvažiavusius pirmą 
kartą. Tai Marina Me Glinn (Ivinskai- 
tė) su savo meilia, dar tik šešerių 
mėnesių dukrele Indra. Marina dėsto 
Wollongongo universitete. Taip pat 
atvyko Kastutė ir Vytautas Jurakiai, 

kuriuos šokius atliko rimtai, beveik 
iškilmingai, kitus linksmai. Aplink 
dėkingi žiūrovai, krūmai ir gėlės. Kaip 
vėliau Allan Andrews pasakė: "Jūsų 
gražūs šokiai, bet jums šokti ant 
cementinio kelio, einančio į kalnelį 
turėjo būti taip sunku, kaip šokti 
plaukiančiam laive."

Jau Seklyčioje išgirdome "Sutarti
nės" daininkes - taip šventiškai 
atrodančias • tautiniuose kostiumuose. 
Jos dainuoja su džiaugsmu, šiluma ir ta 
meilė lietuviškai dainai tikrai paliečia 
klausytojų širdis. Šį kartą jos padai
navo "Oi džium, džium, džium, 
džium", "Plaukia Pylelė", "Šviesi 
naktis" ir "Kad mes ėjom".

Kalbėtojus ir programą pristatė 
SLMSGD - jos ir LS Patikėtinių 
pirmininkė Tamara Vingilienė. Ji 
padėkojo visiems atvykusiems į popie
tę ir prisidėjusiems prie jos pasiseki
mo. Allan Andrews MP pasakojo, kad 
nors jis gyvena netoli, šis apsilanky
mas Sodyboje yra pirmas. Jis apgailes
tavo dėl savo apsileidimo ir gailėjosi, 
kad kartu negalėjo dalyvauti jo valkai 
ir pamatyti lietuviškų tautinių šokių, 
paklausyti senų lietuviškų dainų. 0. 
Baužienė prisiminė sunkoką Sodybos 
kūrimosi pradžią ir savo mirusio vyro

ALKOS P A S K 0 L D S - P I G E S 0 Ė S !
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 Į mėn. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. 1 3
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 Į mėn. ■ w«

ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS 
ĮKŪRIMAS

Dar turime atsiminti, kad tikslas 
didžiųjų suspaudimų, kurie visai 
priartėjo, yra sutrinti suakmenėjusias 
viso pasaulio širdis, palenkti iki žemės 
pasipūtėlius, ir suarti sukietėjusią 
žemę giliomis skausmų, vargų ir 
sielvartų vagomis, ir taip pasaulis bus 
sudarytas tinkamas priimti didžiuosius 
Tūkstantmetinės Karalystės palaimi
nimus. Dievo Karalystės tikslas bus 
pilnai įvykintas, kaip pranašo pasa
kyta: "Kuomet tu (Viešpatie) darysi 
savo veiksmus žemėje, pasaulio gy
ventojai mokinsis teisybės." (Izaijo 
26:9) Tuomet jau visi bus sužinoję, 
kad saumylingi sugalvujimai ir nupuo
lusių žmonių sumanymai yra sugedę ir 
veda žmones į vargą ir sumišimą. 
Todėl tuose laikuose visi besiilgėdami 
geis ir lauks teisingojo viešpatavimo; 
- nepastebėdami kad tai yra visai arti.

Ilgai turėtoji garbingoji Izraėlio 
viltis įsigyti karalystę tuomet atsigaus 
tuose, kurie, tikėdami Dievo paža
dams, bus susirinkę į Palestiną. 
Kuomet šitie senovės vertieji paskebs 
savo prisikėlimą ir sutvarkys naują 

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

teisybės valdžią, jųjų patvarkymas, 
beabejonės, bus greitai pripažintas 
kaip pareinąs nuo Viešpaties. Ir 
kuomet žmonės sužinos, kad tikroji 
juos valdančioji Karalystė yra dva- ’ 
sinė, ir kad nukryžiuotasis Jėzus yra 
Karalius, ir kuomet jie savo proto 
akimis "pažvelgs į tą kurį jie 
perdūrė," ir "raudote raudos jo kaip 
vienturčio ir dejuos jo, kaip paprastai 
dejuojama mirus pirmgimiui. Tą dieną 
bus didelis raudojimas Jeruzalėje." Ir 
Dievas "išlies ant Dovido namų ir ant 
Jeruzalės gyventojų malonės ir maldų 
dvasią." - Zakarijo 12:10,11.

Žinios apie nugalėjimą Gogo ir 
Magogo pulkų ir apie stebuklingą 
Izraėlio išgelbėjimą iš jų neprietelių, 
greitai pasklis ir po to bus pas
kelbtas garsiųjų prikeltųjų "tėvų" 
pasirodymas, ir jiems pirmininkaujant 
bus įsteigta naujoji valdžia; tuomet 
įvyks abelnas Izraėlio atsivertimas ir 
priėmimas ilgai atmestojo Mesijo. Ir 
neabejotina kad kai kurie iš pagonių 
laikys tai už klastą, Juokssis iš žydų 
vadindami juos lengvatikiais, o seno
vės vertieji bus laikomi kaikurių 
gudriais apgavikais.

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.43 1988.10.31 pusl.7
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Aukos
Mūsų Pastogei 

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

V. Koženiauskienė $25
Melbourno Apylinkės valdyba $445 
V. Andriuškienė N.S.W. $10

Vėlinių proga, mylimų tėvų Ade
lės ir Vlado Miniotų prisiminimui 
"Mūsų Pastogei" aukojame 100 dole-

Angelė ir Romas Miniotai

VIETOJ GĖLIŲ, PAGERBTI
A. A. HORSTĄ ŠEPOKĄ 

"MŪSŲ PASTOGEI" AUKOJO

I. ir E. Jonaičiai $20
J. ir A. Kovalskiai $10
E. Blioklenė, T. ir B. VingUiai $20
E. ir L. Juškos $10
P. D aukle nė $5
P. ir J. Pullinen $30
A. ir Ir Dudaičiai $10
K. ir.I. Bagdonavičiai $10
B. ir V. Barkai $10
S. ir B. Jarembauskai $10
A. ir J. Traškos $20
O. Maksvytis $5
A. ir R. Migai, M. Migevičienė $20
A. ir A. Adomėnai $10
D. ir J. Karpavičiai $20

GEELONGE
I Geelongo Apylinkės valdybą 

išrinkti ir pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: O. Schrederis - pirminin
kas, S. Lipčius - vicepirmininkas, R. 
Skerienė - sekretorė, M. Kymantas - 
vedėjas kultūros reikalams, A. Obe
liūnas - kasininkas. Į Kontrolės 
komisiją išrinkti: V. Bindokas, V. 
Čerakavičius, L. Bungarda. Į Garbės 
teismą išrinkti: P. Papreckas, J. 
Manikauskas, A. Žvirblienė, Pr. Vai
čekauskas. Atstovais į ALB Krašto 
Tarybą išrinkti: L. Bungarda, S. 
Lipčius, P. Čerakavičienė. Geelongo 
lietuvius Etninių grupių komitete 
atstovaus L. Obeliūnienė ir C. 
Vaičekauskienė.

Pranešame, kad lapkričio mėn. 5 
dieną, šeštadienį, 7 vai. vakare 
Geelongo Lietuvių namuose šaukia
mas metinis Lietuvių Sąjungos klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas sekančia 
darbotvarke: 1. Susirinkimo atidary
mas. 2. Prezidiumo kvietimas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai. 4. Perei
tų metų visuotino susirinkimo proto
kolo skaitymas. 5. Pranešimai - 
pirmininko, kasininko, Revizijos ko
misijos. 6. Pranešimų diskutavimas ir 
metinės apyskaitos tvirtinimas. 7. 
Naujos valdybos rinkimai. Renkama iš 
penkių narių, įskaitant ir vicepir
mininkę moterų reikalams. Revizijos 
komisija renkama iš trijų narių. 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. Susirinki
mo uždarymas.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba

SYDNEJŲJE
MIRUSIŲ ATMINIMAS

Jau išmokome savo mirusius tautie
čius gražiau palaidoti, gausiu būriu su 
gėlėmis, su giesmėmis ir maldomis, 
savo kapinėse.

Bet ar mokame juos prasmingai ir 
kuo dažniau prisiminti? Kaip ne kartą 
esame tarę prie laidotuvių karsto: 
"Aš neužmiršiu tavęs niekados, kol 
plaks mano širdis, ar net amžinai..." O 
ar tai ištesėjome? Čia jau kiekvienas 
paklauskime save, čia mums padeda 
Bažnyčia kasmet kviesdama į mirusių 
atminimą Vėlinėse, ar net visą 
lapkričio mėnesį. I mirusių atminimą 
kviečiu ir aš jau daug metų čia 
Sydnejųje.

Mirusių atminimas Sydnejųje šiais 
metais bus dar prieš Vėlines, spalio 
mėn. 30 dieną, sekmadienį, 11.30 vai. 
St. Joachims bačnyčioje gedulingos 
pamaldos už visus mirusius. Pamaldose 
giedos "Dainos" choras vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus.

Kviečiame kuo daugiau Šventos 
Komunijos, ypač aukojant už savo 
mirusius, nes galima laimėti ir 
visuotinus atlaidus (vieną kartą) - 
bažnyčioje dar sukalbėjus Tėve mūsų. 
Tikiu ir pasimeldus. Šv. Tėvo intenci
ja, savo intencija galima išreikšti 
bendroje aukoje, ar užprašant į vokelį 
ir įdedant auką - savo atskiroms 
mišioms.

Prieš ir per pamaldas bus klausoma 
išpažinčių.

LANKYSIME KAPINES
Tuojau po gedulingų pamaldų bus 

vykstama į Sydnejaus lietuvių kapines 
Rookwood. Čia bus pamokslas, gieda
ma Libera bei kitos maldos ir giesmės 
už mirusius. Prašome papuošti kapus 
žvakutėmis ir gėlėmis, ir tuos, kurie 
neturi savo artimųjų. Geriausiai juos 
prisiminti savo aukų ir maldų pynėje - 
ypač Šv. Mišiomis.

Lapkričio mėn. 1 dieną, antradienį 
Visi Šventieji. Bus ir lietuviškos 
pamaldos 12 vaL Lietuvių Sodyboje 
Engadinėje, tai privaloma šventė. 
Kviečiami visi.

Lapkričio mėn. 2 dieną, trečiadienį 
Vėlinės. Atskirų pamaldų nebus, bet 
pasimelskite sau artimiausioje bažny
čioje. Visi kunigai laiko po trejas šv. 
Mišias už mirusius.

Kuo anksčiau užprašysite šv. Mi
šias, tuo jos bus aukojamos arčiau 
minėtų švenčių.

Atlaidus galima laimėti ir per Visus 
Šventus, per Vėlines ir sekmadienį, 
lapkričio 6 dieną.

Prelatas P. Butkus

MELBOURNE
"ŠIŲ DIENU

LI ETŲ V A"
Kviečiame visus dalyvauti Jono ir 

Jono (jaunesniojo) Mašanauskų pasi
dalinime (spūdžiais apie šią vasarą 
praleistą laiką Lietuvoje. Savo pasa
kojimus jie paįvairins vaizdajuostėmis 
ir dabar Lietuvoje leidžiama spauda, 
oficialia ir pusiau oficialia.
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Kiekvieną TREČIADIENĮ ano 6 iki 8 vaL po pietų.
Karšta* patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina 5 doleriai. Vaikams iki 12 metų 3 doleriai.

NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. T*L 7081414.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS

Spalio 30 dieną, sekmadienį, 2.30 vaL 
pensininkų

METINĖ POPIETĖ
Įdomi programa. Turtinga loterija.

Įėjimas 3 doleriai.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba 
dėkoja Sydnejaus moterų ansambliui 
"Sutartinės" už jų spalio mėn. 9 dieną 
įvykusio sėkmingo koncerto proga, 
klubui paaukotus 200 dolerių. Ačiū.

PRIEINAMOS. LAUKIAME.

Susitikimas įvyks lapkričio 5 dieną, 
šeštadienį, 4*30 valandą, Melbourno 
Lietuvių namuose.

Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga

EVANGELIKŲ ŽINIAI

Pranešame visiems Melbourne ir 
apylinkėse gyvenantiems evangeli
kams, kad sekmadienį, lapkričio 6 
dieną, 2 vai., Lietuvių namuose Errol 
St., North Melbourne, Bendruomenės 
kambaryje bus transliuojamos pamaldos 
iš Čikagos Tėviškės bažnyčios. Kuni
go Dumpio įvedimo proga, pamokslą 
sakys kunigas Žilinskas.

Pamaldos gerai įrašytos, su varpais 
ir giesmėmis, kurios yra’ gautos iš 
Čikagos per U. Vilkienę gyvenančią 
Adelaidėje.

Maloniai kviečiame visus evangeli
kus su svečiais atvykti išklausyti šių 
puikių pamaldų.

A. Baltrukonienė

Melboumo Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad iš jos pasitraukiant 
Pauliui Jokūbaičiui, Martynui Didžiu! 
ir Monikai Žiogienei, įvyks naujų 
narių rinkimai jų vietoms užimti.

Kandidatai, sutinką būti renkamais, 
privalo užpildyti anketas gaunamas 
pas baro vedėją Anuprą Rakštelį, baro 
darbo valandomis ir turi jas grąžinti 
iki lapkričio mėnesio 6 dienos. 
Kandidatų sąrašai bus išsiuntinėjami 
klubo nariams, kad jie balsuotų ir 
grąžintų anketas iki lapkričio mėn. 25 
dienos.

Mandatų komisija tuoj suskaičiuos 
balsus ir rezultatai bus paskelbti mūsų 
spaudoje.

Melbourno Lietuvių klubo 
valdyba

Melboumo Socialinės Globos Mote
rų Draugijos valdyba praneša, kad 
lapkričio mėn. 13 dieną, sekmadienį, 
2.30 vai. po pietų. Lietuvių namuose, 
Moterų Seklyčioje rengiama popietė - 
kavutė.

Pašnekėsi apie moters kultūrinį 
gyvenimą Lietuvoje praves J. Mali- 
jauskienė. P. Malakūnienė paskaitys iš 
savo poezijos.

Užbaigai bus kavutė.
Kviečiame visas Draugijos nares, 

rėmėjas ir prijaučiančias dalyvauti 
šioje popietėje. Iki malonaus pasima
tymo.

Draugijos valdybos sekretorė

MOCARTE
Kariuomenės Šventės minėjimas 

Hobarte ruošiamas lapkričio 19 dieną, 
šeštadienį, ukrainiečių salėje Main 
Rd. Moonah.

Pradžia 7 vai. vakaro. Vaišės - 
suneštinės, bendram stalui. Gėrimus 
atsinešti savus.

Visi bendruomenės nariai prašomi 
apsilankyti.

Kalėdų eglutė vaikams bus gruo
džio mėn. 4 d. ukrainiečių salėje Main 
Rd. Moonah.

Dovanėlės vaikams ir vaišės visiems 
bus paruoštos Hobarto Bendruomenės 
moterų komiteto. Suaugusieji gėrimus 
atsineša savo.

Maži, jauni, suaugę ir seni, visi 
prašomi apsilankyti.

Hobarto Lietuvių Apylinkės, 
valdyba

SYDNEJŲJE
Pranešame, kad bibliotekoje jau 

galite įsigyti gražių, lietuviškais 
įrašais tradicinių Kalėdinių atvirukų.
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