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KALBA PASAKYTA LIETUVOS 
PER SI T V AR K YMO ST EI GI A MOJO

SEIMO PROGA:

Pateikiamas tekstas kalbos transliuotos per Vilniaus radiją l užsienį 
1988 metų spalio 24 dieną, vakare: Dr. V. Bieliauskas pristatomas, 
kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo svečias, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas.

"Gerbiamieji Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo delegatai, Laisvės 
Lygos atstovai, svečiai, dalyviai, ponai ir ponios (plojimai).

Turiu ypatingą garbę pasveikinti Jus pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ir jos valdybos vardu. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
vadovauja visų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių bendruomenėms, 
kurios organizuotai veikia devyniolikoje pasaulio kraštų, keturiuose 
kontinentuose. Taigi, sveikinimus Jums perduodu iš tiesų iš šių kraštų: 
Argentinos, Artimųjų Rytų, Australijos, Austrijos, Belgijos, 
Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Kanados, Kolumbijos, Naujosios Zelandijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Venecuelos ir Vakarų Vokietijos 
(plojimai). Šiuose keturiuose kontinentuose ir devyniolikoje valstybių 
šiandien gyveną lietuviai ypatingai jungiasi su Jumis šio suvažiavimo 
proga.

Mes visi džiaugiamės, kad pagaliau, po tiek daug metų stalinizmo 
padarytos sriaudos Lietuvai ir jos žmonėms yra pripažįstamos ir kad 
mėginama jas atitaisyti. Jūs ir Jūsų t.ėvai daug nukentėjo nuo Stalino 
režimo, kurio metu buvo pasirašyti slapti susitarimai su naciais ir 
militarine jėga buvo užimtas kraštas. Buvo atimtos nuosavybės, 
ištremti žmonės ir sunaudota visa krašto ekonomija. Tai buvo didelė 
skriauda, kurią lietuvių tauta, kurią visos Pabaltijo valstybės ir visa 
sovietų sąjunga pergyveno. Bet mums dar reikia atkreipti dėmėsi t tai, 
kad prie stalinizmo aukų daugumoje priklauso ir Lietuvos išeivija.

Daugelis mūsų buvo priversti palikti savo tėvynę karo siaubo 
sukūryje ir vėliau negalėjome grįžti j savo tėvynę, kurioje mūsų 
gyvybei ir laisvei grėsė pavojus. Tuo būdu buvome priversti kurtis 
kitur. Taip lietuviai išsiblaškė po visą pasauli. Jie neturėjo lengvų 
sąlygų savo naujos egzistencijos pradžioje, kadangi pateko i kraštus, 
kur jiems buvo leidžiama dirbti ir vystyti savo iniciatyvą. Jie buvo 
darbštūs ir savo darbštumo dėka greit prisitaikė prie ekonominio lygio 
tų kraštų, kuriuose gyveno. Ir aš esu tikras, kad jeigu čia lietuviams 
Lietuvoje būtų duodamos sąlygos naudotis ir dirbti laisva iniciatyva, 
kad ir Lietuvos ekonominis lygis prilygtų Danijai, Švedijai ir Amerikai 
(plojimai).

Deja, mes išeivijoje turėjome kurtis. Dauguma mūsų išeiviją laikė 
tik laikinu reiškiniu. Jie tikėjosi, kad ateis laikas kada jie galės grįžti ( 
tėvynę ir ten praleisti savo senatvę. Jie dirbo, taupė, vaikus 
lietuviškai mokino, ir savo žvilgsni visą laiką kreipė i Lietuvą. Sunku 
buvo ir dabar yra išlaikyti lietuvių kalbą, puoselėti lietuvišką kultūrą 
neturint gyvo ryšio su kraštu. Bet išeivija išliko lietuviška, kūrybinga 
ir tvirta, nes ji neprarado vilčių, kad krašte vėl atsiras normalios 
sąlygos ir, kad lietuvių tauta Lietuvoje taps laisva (plojimai).

Išeivijon stalinizmas išgrūdo daugeli pačių pažangiausių intelek
tualų, gerų žmonių, kurie patys ir jų vaikai savo talentais praturtino 
tuos kraštus kur jie gyvena, o jie tai būtų galėję Lietuvai atiduoti 
(plojimai). Taigi, siūlau įskaityti ir išeiviją į stalinizmo aukų skaičių ir 
tuo būdu ir mus prijungti prie dabar čia vysktančių atsinaujinimų 
(plojimai). Priėję išvados, kad mes visi buvome panašiai nuskriausti, 
gal rasime geresnį vieni kitų supratimą, gal sumažinsime 
nepasitikėjimą ir įtarinėjimus vienų kitais ir pradėsime vėl jaustis to 
paties krašto vaikais nežiūrint kur mes begyventumėm (plojimai).

Mes sveikiname kiekvieną jūsų daromą žingsnį Lietuvos laisvės 
darbe. Lietuva yra tauta su gražia, garbinga istorija ir su sava 
kūrybinga kultūra. Tebūna jai leista atkurti savo istoriją be 
falsifikacijos ir garbingai ją tęsti pasaulio laisvų tautų šeimoje 
(plojimai).

Atvažiavau aš čia su entuziazmu, kurį su manimi pergyvena 
daugelis išeivi jos lietuvių girdėdami apie (vykius tėvynėje. Matau, kad 
mes visi čia esame didelių istorinių įvykių dalyviai. Šie reiškiniai 
pakelia mūsų nuotaiką ir skatina mus visus tęsti jų raidą tol kol 
Lietuva galės tapti laisva, savarankiška valstybe (plojimai). Linkiu 
jums ištvermės, kantrybės ir pasisekimo. Tikiuosi, kad ateinantį kartą 
vykstant pas jus, man bus galima atskristi tiesiog į Vilnių, nedarant 
lanko į Maskvą (plojimai) ir, kad tai galėsiu padaryti su autentiška 
Lietuvos valstybės viza (plojimai)."

Pauliaus Augiaus Augustinavičiaus medžio raižinys

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 
SUVAGI AVI MAS

Kardinolas V. Sladkevičius prie Vilniaus Katedros, grąžintos lietuvių tautai, 
suvažiavimo išvakarėse, šy. mišių metu Gedimino aikštėn susirinkusiems tūkstančiams 
lietuvių sakė: "..Tesėtas grūdas ir po sniegu auga, bet mes jo nematome, kol pavasari jis 
gėle pražįsta... mes turime išmokti laukti", rašo "Finacial Times" korespondentas iš 
Vilniaus, savo reportaže apie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamąjį suvažiavimą 
Vilniuje. Toliau jis rašo, kad suvažiavusieji norėjo referendumo dėl visiškos 
nepriklausomybės, nuosavos valiutos ir tautinės kariuomenės savos valstybės ribose.

Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos narys Antanas Terleckas pareikalavo Lietuvos 
nepriklausomybės ir susirinkusiems garsiai plojant sakė: "...Mūsų rytiniai kaimynai mus 
padarė savo vergais, o mūsų vaikus savo tautos duobkasiais", rašo "The Daily Telegraph" 
korespondentas. Taip pat Antanas Terleckas reikalavo, kad būtų atšauktas Hitlerio - 
Stalino Paktas ir sovietų kariuomenė atitraukta iš Lietuvos teritorijos.

Lietuvos dvasininkijai buvo rezervuotos 36 vietos suvažiavime ir 6 vietos, iš 220, 
Seime. Lietuvos dvasininkiją atstovavo vien katalikai kunigai, kitų konfesijų dvasininkai 
bus kviečiami j sekanti LPS suvažiavimą.

Delegatais į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimą buvo rinkti visų Lietuvos 
rajonų atstovai. 220 Seimo narių atstovavo visus rajonus, nuo kiekvieno bent po vieną 
atstovą.

Delegatai rinko 220 narių Seimą, o iš jų - 35 narių Tarybą.

NAUJASIS JUNGTINIU AMERIKOS 
VALSTYBIŲ PREZIDENTAS

Jungtinėse Amerikos Valstybėse lapkričio mėn. 9 dieną, pasibaigus rinkimams į 
valstybės prezidento postą, naujuoju Amerikos prezidentu tapo buvęs valstybės 
viceprezidentas George Bush,atstovaująs Amerikos respublikonų partiją ir nugalėjęs 
pagrindinį savo priešininką demokratų partijos lyderį M. Dukakį.
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DANA BALTUTIENĖ
A.L.B KraSto valdybos pirmininkė

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime 1988 metų balandžio 16- 
17 dienomis Melbourne buvo nemažai 
diskutuota apie mūsų bendruomenės 
inkorporavimą. Dauguma atstovų pa
sisakė prieš. Po gan gyvų diskusijų, 
galiausiai padarytas nutarimas šį 
reikalą pavesti KraSto valdybai, kad ji 
sudarytų komisiją, kuri išnagrinėtų ši 
reikalą, paruostų gerą dokumentaciją 
ir pristatytų ją sekančiame KraSto 
Tarybos suvažiavime, kuris (vyks Šių 
metų pabaigoje Adelaidėje.

KraSto valdybai taip pat buvo 
pavesta peržiūrėti Australijos Lietu
vių Bendruomenės Statutą ir paruosti 
jam tinkamus papildymus.

Komisija, sudaryta Krašto valdy
bos, Šiuo metu eina prie projekto 
užbaigimo. Neužilgo dokumentacija 
apimanti abu klausimus, bus išsiunti
nėta visiems Tarybos nariams. Noriu 
supažindinti mūsų bendruomenę su kai 
kuriais inkorporacijos aspektais.

Būdama Kanadoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo metu turė
jau progos pasikalbėti Šiuo klausimu su 
Kanados ir JAV Lietuvių Bendruome
nių pirmininkais. Man rūpėjo sužinoti 
ar jie turėjo kokių nesklandumų su 
valdžia dėl finansinės ataskaitos? Ar 
administracinė naSta nepasunkėjo? 
Kaip su bendruomene? Ar jiedu 
susidūrė su stipria reakcija iš ben
druomenės inkorporavimo metu? Ar 
neįvyko suskilimas bendruomenėje - 
ko labiausiai mūsiškiai bijo?

Mano rūpesčiai nustebino abu Šių 
didžiųjų bendruomenių pirmininkus. 
Ne tik kad jie nepatyrė jokių sunkumų 
su valdžia ir bendruomene, bet 
atvirkščiai, JAV ir Kanados bendruo
menių valdybos pirmininkai džiaugiasi 
gausia valdžios parama, bei narių 
aukomis ir palikimais. Čia būtina 
pastebėti, kad Kanados ir JAV 
organizacijų inkorporavimo (statymai 
yra labai palankūs aukotojams, ka
dangi leidžia aukas nurašyti nuo 
asmeninio taksos mokesčio.

Sugrįžus į Australiją, bandžiau 
ištirti vietinę padėtį. Žinodama, kad 
Latvių Bendruomenė insikorporavo

SUNKIAUSIAS UŽDAVINYS
Anksčiau tik vienas kitas iš mūsų 

kalbėjom apie greitą rusų imperijos 
iširimą. Kitiems atrodė, kad tai yra 
vaizduotės padarinys tų, kurie labai 
to laukia, taigi ir mato negalimus 
dalykus. Dabar, kuo iš arčiau pasaulis 
stebi bendrą ekonominę, politinę ir 
socialinę padėtį Sovietų Sąjungoje, 
"Mūsų Pastogė" Nr.45 1988.11.14 pi

BE N D R U O NTE NĖS

prieš penkerius metus, paprašiau 
Komisijos narį Vytautą Neverauską 
susisiekti su E. Voitkuns Adelaidėje, 
kadangi jo pirmininkavimo kadencijoje 
Latvių Federacija buvo inkorporuota.

Iš pasikalbėjimo tarp E. Voitkuns ir 
V. Neverausko paaiškėjo, kad Latvių 
Bendruomenė yra pilnai patenkinta jų 
bendruomenės Inkorporavimu. Pietų 
Australijos valstija buvo parinkta kaip 
inkorporavimo vieta, latvių advoka
tams išsamiai išstudijavus visose 
valstijose esančius insikorporavimo 
reikalavimus, ir suradus, kad ten yra 
lengviausios sąlygos. Kai kurie mūsų 
atstovai buvo iškėlę susirūpinimą, kad 
bendruomenei insikorporavus žymiai 
padidėtų biurokratizmas dėl valdžios 
ataskaitos reikalavimų.

Pagal E. Voitkuns pareiškimą, 
latviai lengvai apeina Šiuos reikalavi
mus savo nuostatais. Latvių Federa
cijos valdyba renkama kas trys metai, 
todėl ir apyskaita pateikiama kas trys 
metai. Be to, E. Voitkuns pastebėjo, 
kad "jeigu savo knygas vesi tvarkin
gai, tai valdžios formų užpildymas yra 
tik eilinis reikalas".

Užklaustas apie taksos mokesčius 
E. Voitkuns atsakė šitaip: "Teoriškai 
mes turime mokėti taksos mokesčius, 
bet iki šiol dar nemokėjome".

V. Neverauskas, toliau teiravosi, 
apie mums taip rūpimą narių skaičių. 
E. Voitkuns l šį klausimą negalėjo 
tiksliai atsakyti nepatikrinęs knygų, 
tačiau jis jaučia, lygiai kaip ir 
Kanados ir JAV Krašto valdybų 
pirmininkai, kad narių skaičius nėra 
esminis reikalas, nes registruota 
bendruomenė atstovauja visiems tau
tiečiams. Žinoma, tik susimokėję 
nario mokestį, nariai turi teisę 
kandidatuoti ir rinkti organų vadovy
bę. Šita taisyklė galioja mums ir 
šiandien pagal dabartinį Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Statutą. Taip 
atrodo, kad tas ne kartą pareikštas 
rūpestis, jog bendruomenei insikor
poravus, Krašto valdyba ir Apylinkių 
valdybos nebegalės reprezentuoti vi
sus bendruomenės narius, yra be 
pagrindo.

Galiausiai, E. Voitkuns paklaustas: 
"Kiek ir kokios naudos Latvių 
Bendruomenei yra davus inkorporaci
ja? Atsakė: "Mes esame gavę daug 
palikimų, kurie mums daug padėjo. 
Palikimai ateina ne vien tiesiogiai, bet 
ir per kitas latvių organizacijas. 
Esame gavę efektyvios finansinės 
paramos iš valdžios. Šiuo atveju 
nereikia prašyti visam festivaliui, bet 
tik atskiriems renginiams, kaip pavyz
džiui chorams, teatrui ir pan."

"Bet svarbiausiai", užbaigė E. 
Voitkuns, "Mes esame pripažinta 
organizacija, turinti tam tikras įsta
tymo numatytas teises ir privelegijas. 
Pavyzdžiui, mūsų narių yra ribota 
finansinė atsakomybė. Žinoma, turi
me ir tam tikrų įsipareigojimų."

Čia labai suglaustai pateikiau trijų 
inkorporuotų bendruomenių vadovų 
pasisakymus apie pačius svarbiausius 
inkorporavimo aspektus. Tikiu, kad tai 
padės mūsų bendruomenės nariams 
apsispręsti kur jie stovi šiuo svarbiu 
klausimu.

tuo arčiau prieina prie išvados, kad jos 
iširimas yra neišvengiamas. Jau ir pats 
Gorbačiovas nėra tikras, dėl savo 
reformų pasisekimo, kurios greičiau
siai pasibaigs kaip ir kova su 
alkoholizmu.

Rusų imperijos negalima išgelbėti, 
kadangi ji jau yra atgyvenus savo 
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amžių. Ekonominis ir dvasinis bankro
tas, prie kurio ją privedė utopinė 
marksistinė sistema ir pasenęs rusiš
kas imperializmas, negali būti atsta
tyta be komunistinės diktatūros ir 
imperializmo panaikinimo. 0 tai nei 
daugiau, nei mažiau reiškia, kaip 
mūsų kraSto laisvės užtikrinimą. Tik 
jo tikslios datos dar negalima nustaty
ti.

Jei ir pati istorijos raida žada 
sudaryti sąlygas Lietuvos nepriklau
somybės atgavimui, mūsų tautai teks 
pats sunkiausias uždavinys, tą progą 
tinkamai išnaudoti ir laiku pasiruošti 
tą laisvę išlaikyti. Dėl to, pasiruošimo 
darbas turi būti pritaikytas ateities 
sunkumams nugalėti.

Lietuva yra apnaikinta ne vien 
ekonomiškai. Laike keturiasdešimt 
aštuonerių okupacijos metų daug 
nukentėjo mūsų žmonių dvasia. 
Darbštumas, vieningumas ir sąžinin
gumas yra sužaloti ilgos okupacijos, 
korupcijos, sumaterialėjimo, alkoho
lizmo, tinginiavimo ir svetimos nuosa
vybės negerbimo. Atvirumas ir sve
tingumas dėl teroro ir nedateklių 
nu blyško, neigiamai atsiliepdami į 
žmonių tarpusavio santykius. Išbujojo 
oportunizmas sunkioje gyvenimo sąly
gų kovoje. Visos eilės neigiamų 
pasikeitimų lietuvio dvasioje pasėko
je, atsistačiusios valstybės gyvenimas, 
bent pradžioje, nebus toks sklandus 
kaip mes norėtumėm, kol mūsų tauta 
vėl sugrįš prie jos senųjų dvasinių 
vertybių.

Padarytos žalos lietuvio dvasiai 
atitaisymą privalom pradėti jau dabar. 
Berods, gana per trumpą laiką mūsų 
tauta jau spėjo atsikratyti, žiaurios 
okupacijos įskiepyta, baime. Tai 
matosi iš gausių demonstracijų ir 
savarankiškumo teisių reikalavimų. 
Yra pagrindo tikėti, kad ir kiti 
svetimųjų primesti dvasiniai negala
vimai pradės nykti, bus atstatyta 
dvasinė lygsvara. Kol kas neturim 
pamiršti, kad lietuvio dvasia dar yra 
sužalota ir su tuo suristi pavojai nėra 
išnykę.

J.E, MO NSI NJO R O AUDRIO RAČKIO 
ĮŠVENTINIMAS I VYS K UBUS

Prelatas Audris Bačkis klūpo prieš Šv. Tėvą, kuris jį konsekravo vyskupu ir
paskyrė pronuncijumi Olandijai

Šventasis Tėvas priėmė audiencijo
je Jo Ekscelenciją Monsinjorą Audrį 
Bačkį, Titularinį Mėtos Arkivyskupą, 

pronuncijų Olandijai, jo įšventinimo į 
vyskupus proga, kartu su tėvais, 
lietuviais vyskupais, arkivyskupo gi
minaičiais ir draugais. Popiežius Jonas 
Paulius II ta proga pasakė kalbą,

Kokie pavojai? Svarbiausias iš jų 
tautos vieningumo praradimas, kuris 
nėra pasireiškęs ir tikėkim, kad jo bus 
išvengta, kada jau nebus bendro 
priešo - okupanto. Bendras priešas 
iššaukia bendrą pasipriešinimo reak
ciją. Mums reikia, kad ir vėliau 
susiklausymas ir vieningumas būtų 
išlaikyti. Tik taip Lietuva galės 
progresuoti ir atsispirti išoriniams 
priešams, kurių mums netruks.

Kelias atgal į darbštumą, sąži
ningumą, susiklausymą ir drausmingu
mą nebus lengvas. Nevalia jame mums 
suklupti.

Turėsim didelių snkumų ir su mūsų 
kaimynais, ypatingai lenkais, kurie, 
nežiūrint istorinių pamokų, dar vis 
svajoja apie Lietuvos sostinę ir jos 
sritį kaip Lenkijos dalį. Tai reikia 
numatyti ir tinkamai tam pasiruošti. 
Prieš galutinai atsiskiriant nuo Rusi
jos, Lietuva turi turėti savo kariuo
menę. Tam reikia išgauti iš Maskvos, 
kad mūsų jaunuoliai karinę prievolę 
atliktų savo krašte, kas sudarytų 
ateities kariuomenės branduolį. Ne
galint lenktyniauti su dešimtį kartų 
gausesniais lenkais, turime sukurti 
daug moderniškesnes karo pajėgas už 
mūsų kaimynus. Mūsų laikais svarbu 
ne tiek skaičiai, kiek technika.

Tinkama diplomatija yra dar galin
gesnis ginklas. Pertvarkant Rytų 
Europos sienas, Lenkijos interesai 
neišvengiamai susikryžiuos su Vo
kietijos siekiais atsiimti savo žemes 
esančias po lenkų administracija. 
Atrodytų, kad geri santykiai su 
Vokietija mums gali būti labai 
naudingi. Mūsų diplomatai tai turi 
suprasti ir iš anksto numatyti, 
planuoti. Net ir ateities Rusija čia 
gali būti mūsų krašto neliečiamybės 
garantė, kadangi ir ji turės kivirčų su 
Varšuva dėl jos užimtų buvusių 
Lenkijos žemių.

Mūsų tauta stovi prieš milžiniškų 
kliūčių nugalėjimą. Raktas į pergalę 
yra vieningumas ir pasiryžimas nuga
lėti.

Dr. Jonas Kunca

kurioje pirmiausiai apibudino prelato 
Bačkio asmenį, jo įšventinimą vyskupu 
ir jo tarnybą Bažnyčiai. Po to jis 
paminėjo gerbiamą, daug metų kentė
jusį Monsinjorą Steponavičių, Monsin
jorą Preikšą atstovaujantį Lietuvos 
vyskupų konferenciją ir jo asmeny 
Lietuvą, visuomet esančią jo mintyse.
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KUNIGO E*. MARTŪZO 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Dievo Apvaizdos tikrovėj 
Jūsų garbei kryžiai stovi. 
Kryžiai dvidešimt penki...

J. A. Jūragis
(Iš dedikacijos Jubiliatui)

Lapkričio 6 diena sydnejiškiams ne 
eilinė - atšvęstas kunigo Povilo 
Martūzo 25 metų kunigystės sidabri
nis jubiliejus, suruoštas parapijos 
darbuotojų.

Kunigas Povilas Kartūzas - tyli 
pastoracinio darbo pelė. Į kunigystę 
atėjęs per didelius vargus, jau 
subrendusio vyro metais, ir toliau 
buvo lydimas sunkių bandymų. Bet dėl 
to nesiskųsdamas, dirbo ir tebedirba 
darbą, kurio pakaktų ne vienam, bet 
keliems kunigams - jį matome 
Sydnejaus lietuvių katalikų susibūri
mo centre, Lidcombe, mišias laikantį, 
pamokslus sakantį, kaip konfesorių 
klausykloje laukiantį. Jis ir Canber- 
roje, Wollongonge ir Newcastlyje 
nuskubėjęs kunigo pareigas atlieka - 
praveda pamaldas, rekolekcijas atlai
ko, krikštija, tuokia, laidoja... Tiesa, 
kunigas Povilas ne "politikas", ne 
organizatorius, jis atlieka tik savo, 
kunigo darbą, bet už tai jį atlieka 
geraL Net jeigu ir norėtų užsiimti kita 
veikla, to neleidžia nei laikas, nei jo 
trapi sveikata.

Kunigas Povilas mažai kalba apie 
save (nebent apie kompiuterinius, jo 
taip pamėgtus, mokslus), tad pateikiu 
trumpą jo biografiją, nors apie jo 
sunkų ir labai margą gyvenimą 
reikėtų parašyti ne keliolikos sakinių 
apybraižą, bet storą knygą, kuri visų 
būtų skaitoma su didžiausiu susido
mėjimu.

Gimęs 1926.IV.8 dieną Berčiūnų 
kaime, Naujamiesčio valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Panevėžyje baigė 4 
skyrių pradžios mokyklą. Vėliau 
gyveno Skynimų kaime, Panevėžio 
valsčiuje.

1944 metais, nuo užeinančių rusų 
pasitraukė į Vokietiją. Dirbo įvairiose 
vietovėse karo pramonėje. Karui 
pasibaigus buvo Prahoje, iš kur grįžo į 
Vokietiją. Gyveno Manheime, dirbo 
pas amerikiečius.

1947 metelis buvo išvykęs į Belgiją. 
Dirbo Fontaine le Veque, prie 
Charleroi, anglies kasykloje. Iš čia, po 
metų grįžo atgal į Vokietiją. Atgavęs 
DP statusą, bet be stovyklinės globos, 
trumpą laiką gyveno vokiečių lagery
je. Vėliau dirbo pas amerikiečius 
Langendiebach prie Hanau. 1949 
metais emigravo į Australiją, kurią 
pasiekė 1949 metų liepos 22 dieną 
Fremantle, Vakarų Australijoje.

Valdinę darbo sutartį atliko Vaka
rų Australijoje. Vienus metus Pem- 
bertone, geležinkelio priežiūros (dar
buose, kitus Pertho priemiestyje 
Belmonte - vištų ūkyje. Baigęs sutartį 
atvyko į Melbourną, dirbo "Nestle" 
fabrike.

1952 metais įstojo į Šv. Sakramento 
Tėvų vienuolyną Melbourne. Iš ten 
išsiųstas į Bowral, N.S.W., šio vienuo
lyno novitaciją, kur išbuvęs pusantrų 
metų juvenate ir beveik du metus 
novicijate, prieš pat vienuolio įžadus, 
susirgo džiova. Šešetą mėnesių išbu
vus ligoninėje ir metus sveikatos 
taisymo namuose, pakviestas prelato 
L. Tulabos, išvyko į Romą, šv. 
Kazimiero Kolegijon. Ten studijavo 
šešerius metus. į kunigus buvo 
įšvęstas 1962 metų gruodžio 22 dieną. 
Studijas baigė 1963 metų birželio 
mėnesį. Po to du mėnesius buvo 
išvykęs į JAV, kur buvo East St. Louis 
lietuvių parapijos svečiu, globojamas 
kunigo (dabar vyskupas) Antano 
Deksnio. į Sydnejų grįžo 1963 metų 
gruodžio 25 dieną ir nuo to laiko čia

dirba pastoracinį darbą.
1963 - 66 metais, iki sunkaus 

susižeidimo eismo nelaimėje, aktyviai 
dirbo su Sydnejaus lietuvių jaunimu - 
ateitininkais, talkino skautams jų 
stovyklose ir kt.

Kunigo P. Martūzo darbo laukas 
labai platus: kas mėnesį lankosi 
Canberroje ir Newcastlyje bei Wollon
gonge; kol nebuvo lietuvio kunigo 
Brisbane, porą kartų į metus vykdavo 
ir ten.

Ir taip per dvidešimt penkerius 
metus!.. ♦ *. *

Vėsoką australiško pavasario dieną 
i jubiliejaus mišias Lidcombe šv. 
Joachimo parapijos bažnyčioje gausiai 
susirinko daugiausiai vyresiosios kar
tos tautiečių. Jubiliatas su palyda, 
procesijoje atėjo į bažnyčią. Mišių 
apeigose, drauge su juo dalyvavo 
Lidcombe parapijos klebonas prelatas 
John Meaney ir australų kunigas Colin 
Mason. Pamaldų metu giedojo choras 
"Daina" vadovaujamas Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus. Chorui šok) 
talkino Gražina Zigaitytė - Hurba. 
Pamokslo metu jubiliatas pamaldų 
dalyvius supažindino su kai kuriais 
savo gyvenimo aspektais, atvedusiais 
jį į kunigystę, ta proga prisimindamas 
kiek daug jam ateiti į kunigystę 
padėjo australai, o ypatingai Stella 
Maris vienuolyno seserys, labiausiai 
sesuo Luiza. Jubiliejaus proga soleni- 
zantą sveikino prelatas J. Meaney, 
palinkėdamas dar daug ilgų metų 
kunigo kelyje.

Po pamaldų, ten pat, parapijos 
salėje vyko iškilmingi pietūs. Jų 
pradžioje, rengėjų komiteto vardu 
jubiliatą, svečius ir susirinkusius 
pasveikino Bronius Genys, po to 
iškilmių vedimą perduodamas Edvar
dui Lašaičiui.

Užkandus, pradžioje poetas Juozas 
Almis Jūragis paskaitė savo sukurtą 
dedikaciją skirtą jubiliatui, gražiau
siais žodžiais nusakydamas jo, kaip 
kunigo nueitą gyvenimo kelią: 
"Išėjai į Dievo pjūtį,

Dirbai, kiek jėgų turėjai...
Pajutai, kaip žmonių širdys 
Sielvartingai Dievo ilgis, 
Kaip Dangus palaimos trokšta..."
Po to jubiliatui įteiktas popiežiškas 

palaiminimas ir sugiedota "Ilgiausių 
metų...", E. Donela paskaitė Lie
tuvos pogrindžio eilėraštį "Ostija".

Prasidėjo gausi sveikinimų eilė. 
Savaitgalio mokyklos vardu jubiliatą 
sveikino jaunosios mokinės Šliogerytė, 
šliterytė ir Dičiūnaitė.

Tarp sveikinimų, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos muz. Ričardas Makūnas 

pianinu paskambino M. K. Čiurlionio ir 
J. Naujalio kūrinių.

Toliau ALB Sydnejaus Apylinkės 
vardu jubiliatą sveikino valdybos 
pirmininkas Albinas Giniūnas, choro 
"Daina” vardu - valdybos pirmininkas 
Pranas Nagys, šaulių vardu - Stasys 
Pačėsa, Sydnejaus skautų vardu - 
Jonas Zinkus, ateitininkų vardu - 
Antanas Kramilius, pensininkų vardu 
- Sofija Šaparienė, Katalikų Kultūros 
draugijos ir ramovėnų vardu - 
Antanas Vinevičius, Gyvojo rožinio 
būrelio vardu - Alfa Savickienė, 
sporto klubo " Kovas" vardu - 
Edvardas Lašaitis, austrai!ų vienuolių 
vardu - Sesuo Luiza. Raštu sveikino 
prelatas Petras Butkus, kurį kitos 
pareigos sutrukdė dalyvauti šiose 
iškilmėse. Australijos Lietuvių Kata

STEIGIAMAS LIETUVIU MISIJŲ 
CENTE AS

Rašo Jurgis Janušai tis

Lietuviai, dėl įvairių priežasčių 
palikę savo tėvynę ir pasklidę po 
platų pasaulį, laiko tėkmėje yra atlikę 
milžiniškų darbų, įgyvendinę didelių 
projektų. Ankstyvesnės lietuvių išei
vių kartos pasaulyje steigė savas 
tautines parapijas, statydami gra
žiausias, didingiausias bažnyčias, sa
les, mokyklas ir tai buvo patys 
šviesiausi lietuviškosios ir katali
kiškosios veiklos žiburiai.

Naujai emigrantų bangai pokario 
metais pasklidus po pasaulį, visoke
riopai lietuviškai veiklai pradėjus kiek 
apmirti, ji iš naujo vėl suklestėjo. 
Žinoma, nedaug tepastatėme naujų 
bažnyčių, neįsteigėme naujų parapi
jų, tačiau išeivija daug kur parodė 
nemažai sumanumo, ryžto, drąsos ir 
nesigailėjo aukos. Labai gaila, kad 
laikui bėgant, daugelyje vietų sunyko 
lietuvių parapijos, lietuvių statytas 
bažnyčias, mokyklas, centrus perėmė 
svetimieji, už tai lietuviams neatly
gindami. Bet tai gyvenimo realybė, 
negailestingai netikinanti ir silpninanti 
išeivijos lietuvių gyvenimą.

Bet ir naujoji išeivija, ypatingai 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje 
parodė naujo ryžto. Buvo pastatyta 
keletas bažnyčių, naujų parapijų, 
didesnėse išeivių kolonijose išaugo 
kultūros židiniai, jaunimo centrai, 
nuosavi namai su salėmis ir t. t. Tuo 
dabar dar naudojasi vyresnioji, viduri
nioji ir jaunesnioji kartos, o ateičiai, 
jeigu išsilaikys lietuvių gyvastingu
mas, tuo naudosis ir ateinančios 
kartos. Tad rūpestis vis dar nepasi
duoti, vis dar ieškoti kelių į naujus 
projektus yra pilnai pateisinamas.

Šį kartą stabtelėkime Čikagoje. Tai 
vienas iš didžiausių lietuvių išeivijos 
centrų. Čia, kaip šviesus žiburys 
lietuviškame horizonte, šviečia, Tėvų 
Jėzuitų pastangomis įkurtas, pastaty
dintas lietuvių Jaunimo centras. Štai 
sukaktį Šventė ir Lietuvių Tautiniai 
namai, tarnaują lietuvių kultūriniams 
poreikiams. Didelį ir gražų darbą 
atliko Šauliai, įsigydami nuosavus 
namus, čia vyksta graži kultūrinė 
veikla. Ima garsėti Balzeko kultūros 
muziejus, plačiai užsimojęs tarnauti 
lietuvių poreikiams daugelyje sričių. 
Turime ir dar keletą lietuvius aptar
naujančių mažesnių centrų.

Visa tai šventa, gražu , kilnu. Čia 
viskas atlikta pačių lietuvių sudėto
mis aukomis. Bet likimas lemia kitokią 
lemtį. Čikagoje sunyko keliolika 
lietuvių parapijų, kolonijų. 0 jau ir 
Marquette Parkas, ilgus metus didžia - 
vęsis savo lietuviškumu, ima byrėti. 
Jau keičiasi rasės, gyventojai. Jaunie
ji, išsimokslinę, gavę gerus darbus, 
kelia sparnus užmiesčių link. Vyres 
nieji, poilsio sulaukę daugumoje suka į 
šiltesnius kraštus, palikdami senąsias 

likų' Federacijos vardu sveikino kuni
gas dr. Pranas Dauknys, LSS Australi
jos Rajono Vadija, ALB Canberros 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Balsys ir visa eilė asmenų bei šeimų iš 
įvairių kontinento vietovių. Daugelis 
sveikinusių, savo ar savo atstovauja
mų organizacijų vardu, įteikė soleni- 
zantui dovanas.

Šventei baigiantis, žodį tarė Lid
combe parapijos klebonas, prelatas J. 
Meaney, pasidžiaugdamas jubiliato 
darbais ir gražiai pavykusia švente.

Iškilmingi pietūs užbaigti ruošėjų 
komiteto pirmininko B. Genio padėka 
šios šventės ruošėjams - talkininkams 
ir kunigo P. Martūzo baigiamuoju 
žodžiu peržvelgiančiu dvidešimt pen
kerius metus eitus kunigystės keliu.

- Ž - 

gūžtas Čikagoje. Taigi gal ir su 
pagrindu jaunesniosios kartos atsto
vai, gyveną Čikagos priemiesčiuose, 
ypač šalta Lemont, pradėjo galvoti ar 
nevertėtų šioje apylinkėje įkurdinti 
dar vieną gražų lietuvišką tautinį 
centrą. Šiai svajonei sąlygas buvo 
pasiūlius finansinė bendrovė "Litas", 
kuri čia nupirko gražų 200 akrų 
žemės plotą. Kada buvo pradėta 
kalbėti, kad iš "Lito" didelę žemės 
dalį ar visą nupirktų Lietuvių 
Bendruomenė ar Fondai, spaudoje 
pasirodė kritiškos pastabos, neigiami 
atsiliepimai, raginą tokio projekto 
atsisakyti.

Tačiau jaunieji ir Lemont apylinkė
je gyvenantys lietuviai galvojo kitaip. 
Pagaliau jie nutarė įsteigti savo 
bendrovę ir iš "Lito" jau užpirko apie 
15 akrų žemės ant kurios stovi gana 
brangūs, geri buvusios seminarijos 
pastatai, tinką lietuvių poreikiams. 
Pastatai turi sales, gyvenimui tinka
mus kambarius, virtuvės įrengimus, 
tinka įvairiems bizniams. Buvo nutar
ta čia įsteigti, ne kaip anksčiau norėta 
Lietuvių centrą, bet Lietuvių misijos 
centrą, nes seminarijos pastatuose yra 
ir kplyčia, klasės mokykloms ir t. t.

Pradėtos telkti lėšos. Su "Litu" 
pasirašyta užpirkimo sutartis. įmokė
ta 50.000 dolerių. Obkjektas vertas 1 
milijono dolerių. Jeigu skola būtų 
išmokėta iki š. m. gruodžio mėnesio 
pabaigos, būtų 200.000 nuolaida ir 
objektas tekainuotų 800.000 dolerių.

Sparčiai bandoma telkti lėšas. 
Gaunama daug pasižadėjimų tūkstan
tinėms ir kitoms sumoms. Dabar 
vadovauja Centro korporacijos tary
ba, o naujos tarybos rinkimai buvo 
spalio mėnesio 23 dieną. Tarybos 
daugumoje profesionalai, jauni ener - 
gingi žmonės. Dabartinis pastato 
administratorius sumanus ir ryžtingas 
vyras, inžinierius Bronius Nainys, 
parodęs daug iniciatyvos kuriant šią 
Lietuvių misiją.

Šiuo metu sekmadieniais čia vyksta 
lietuvių pamaldos, susirinkimai. Pra
dedama sales nuomuoti įvairiems 
pokyliams. Patalpomis naudosis litua
nistinė ir Montesori mokyklos. Čia, 
atrodo, vietos būsią ir norintiems 
gyventi, tam bus pritaikyti kambariai. 
Graži aplinka, laukuose grynas oras. 
Lemont apylinkėje jau gyvena daug 
lietuviškų jaunų šeimų. Tad ir 
manoma, kad netrukus ims šviesti 
naujas lietuviškas švyturys - Lietuvių 
misijų centras, kuriuo naudosis ne tik 
Lemont apylinkių, bet ir Čikagos 
lietuviai.

Kaip matome, lietuviai ryžto ir 
drąsos žmonės. Organizuoja milijoni 
nės vertės projektus ir šventai tiki jų 
realizavimu. Tenka palinkėti tik 
sėlcmės
sų Pastogė" Nr.45 1988.11.14 pusl.3

3



GRAŽI VEIKLA

Tęsinys

Kadangi laikas neleido ilgiau užsi
būti Siame istorija alsuojančiame 
muziejuje, teko jį apleisti, išsinešant 
Šviesius prisiminimus, o kartu ir 
nemalonu kartėlį širdyje. Nors ir 
prabėgomis, apžiūrėjome dar vieną 
angarą, lėktuvų remonto dirbtuves. 
Visur ta pati Švara ir tvarka, tik į akis 
krito senas ligoninės pastatas visiš
kai nesiderinantis prie šios tokios 
gražios aplinkos ir naujų pastatų.

Nežinia kiek ilgai dar būtume 
domėjęsi šios bazės istoriniu turtu ir 
aplinkos grožiu, jei ne tas palaidūnas 
alkis pareikalavęs sau dėmesio. Neat
siradus prieštaraujančių, išalkę ir 
ištroškę iškylautojai, skubiai sėdo į 
maSinas ir pasisukinėję apie porą 
kilometrų, apsistojo žavingoje aikšte
lėje prie pat pajūrio. Visur tvarkingi, 
nuo kaitros ir saulės apsaugoti 
pastatėliai, kuriuose iškylautojų pa
togumui stalai su suolais, maisto 
gaminimui paruoštos ugniavietės. Pa
čioje aikštelėje randasi įvairios prie
monės žaidimams, pasivaikščiojimo 
takelius puoSia gėlynai bei kita įvairi 
augmenija. Pasirodė, kad žid. L. 
Bungarda yra ne tik sumanus išvykų 
rengėjas, jų vadovas, bet ir apsukrus

GEELONGO SKAUTU ŽIDINIO 
APŽ V AL G A

Ši apžvalga palies veiklos laikotarpį 
nuo 1983 metų rugpjūčio 23 dienos iki 
1988 metų rugpjūčio 19 dienos. Pats 
Židinys įsikūrė prieš penketą metų, 
vadovaujantis skautiškos tarnybos 
pagrindais ir lietuviškosios skautybės 
tradicijomis. Vienetas yra atskira 
organizacija ir nepriklausomai dir
banti greta kitų Geelonge veikiančių 
lietuviškų organizacijų.

Kad būtų tvirtesni pagrindai toli
mesnei veiklos eigai, pirmoje Židinio 
narių sueigoje pasirašytas Židinio 
įsikūrimo aktas, priimti nuostatai, 
nusistatytas nario mokestis, išrinkta 
vienerių metų kadencijai valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
tėvūne - V. skautė skl. Liucija 
Volodkaitė - Koszela ir kancleris - v.
s. Algirdas Karpavičius.

Šios kadencijos laikotarpyje, kuri 
užsitęsė bemaž pusantrų metų, buvo 
sušauktos šešios sueigos ir suruošti 
trys minėjimai. Pirmasis minėjimas - 
Lietuviškosios Skautijos 65 metų 
įsikūrimo sukakties paminėjimas, su
ruoštas 1983 metų spalio mėnesio 22

LIETUVIŲ PAMINKLAS f/į/h\ 

MŪSŲ VISŲ GARBĖ C? j

Po 50 dolerių - E. ir D. Bartkevičiai 
(N.S.W.), ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba (N.S.W.).

Po 20 dolerių - D. ir D. Bieri 
(N.S.W.), V. Juzėnienė (N.S.W.). 10 
dolerių - A. Vinevičius (N.S.W.).

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
<V • ...... T ... .... . »t » i'., c ,
"Mūsų Pastogė" Nr.45 49884144.pu 

iškylautojai buvo skaniai pasotinti 
keptomis dešrelėmis, kotletėliais, rū
kytais lašinukais, karšta kavute. 
Kadangi alkanų susidarė nemažas 
būrelis, broliui Liudui talkino žid. J. 
Medelis ir dar kelios dailiosios lyties 
židinietės.

Saulutei vis ilginant gamtos ir 
žmogaus šešėlius, su gailesčiu teko 
apleisti šią nuostabaus grožio aikštelę 
ir grįžti į savo kasdieninio gyvenimo 
bėgančių dienų tikrovę. Pati išvyka 
buvo tikrai maloni ir sėkminga, 
suteikusi iškylautojams tiek daug 
skaidraus pasitenkinimo. Ir reikia 
tikėtis, kad ji buvo ne paskutinė, nes 
teko iš išvykų organizatoriaus žid. 
Liudo Bungardos nugirsti, kad lapkri
čio mėnesio pradžioje, jau yra 
numatyta meškeriojimo iškyla prie 
Bolac ežero net keturioms dienoms.

Bene svarbiausias ir platesnės 
apimties renginys yra ruošiamas 
lapkričio mėnesio 6 dieną. Tai 
lietuviškosios Skautybės 70 - ties 
metų įsikūrimo sukakties minėjimas. 
Jis numatomas pravesti kuo prasmin
giau ir iškilmingiau, tikintis sulaukti 
svečių iš LSS Australijos Rajono 
Vadijos ir kaimyninio Melbourne 
skautų tunto bei Skautininkų Ramo
vės.

Tad geros kloties Geelongo židinie- 
čiams. I ■

A. Karpavičius

dieną iškilminga sueiga. Jos metu buvo 
suruošta skautiškos veiklos vaizdų 
parodėlė, apimanti Nepriklausomos 
Lietuvos, gyventų dienų Vokietijoje 
bei dabartinės išeivijos laikotarpius. 
Minėjimas ruoštas kartu su Šatrijos 
tuntu.

Bene didesnio ir kruopštesnio darbo 
iš Židinio vadovybės ir jo narių 
pareikalavo Lietuvos Globėjo Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties sukakties 
minėjimo ruoša. Pats minėjimas su
ruoštas 1984 metų kovo mėnesio 18 
dieną pradedant pamaldomis, kurias 
atnašavo kunigas P. Vaseris. Tolimes
nė minėjimo eiga buvo tęsiama 
Lietuvių namuose. Invokaciją skaitė 
Australijos Katalikų Federacijos pir
mininkas V. Čižauskas, gi išsamių 
minčių paskaitą paskaitė LSS Austra
lijos Rajono Vadas s. A. Pocius. Didelį 
įnašą į minėjimo pravedimo sėkmę 
savo dalyvavimu įnešė Melbourne 
parapijos choras, vadovaujamas P. 
Morkūno. Tenka paminėti ir Geelongo 
lietuviškas organizacijas bei visus 
lietuvius, kurie vienokiu ar kitokiu

"M J*." Nr. 38 aukotojų sąraše įvyko 
idaida. Vietoje J. ir V. Rekežiai - S. 
A., turėjo būti J. ir V. Rekežiai - Vic. 
J. ir V. Rekežius už įvykusią klaidą 
atsiprašom.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšoms telkti

•. y.IV 

būdu talkino mums pravesti šią 
garbingą šventę. Negalima praleisti 
nepaminėjus ir mūsų darbščių bitelių 
židiniečių, tos dienos šeimininkių, 
kurios pagamino skanius pietus ir 
sočiai pamaitino visus minėjimo daly
vius.

Po šio renginio, židiniečių veikla 
kurį laiką nebuvo pakankamai ryški, 
užsitęsusi iki jo įsikūrimo metinių. Jos 
buvo atšvęstos 1984 metų rugsėjo 
mėnesio 16 dieną iškilminga sueiga. 
Šia proga Šv. Mišias bažnyčioje ir 
paskaitą salėje skaitė LSS Australijos 
Rajono Dvasios Vadovas s. AL 
kunigas dr. Pr. Dauknys, skaidrėmis 
buvo rodomi vaizdai iš LSS jubiliejinės 
stovyklos Kanadoje, kurioje dalyvavo 
ir du židiniečiai.

Su artėjančių 1984 metų pabaiga, 
pagausėjo čia veikiančių organizacijų 
prieškalėdiniai renginiai, todėl židi- 
niečiams teko pasitenkinti tik svečių 
teisėmis juose dalyvaujant. Židinio 
vadovybė, norėdama bent dalinai 
pateisinti savo veiklos prasmę bei 
įsipareigojimus, iš savo kuklių santau- 
pėlių paskyrė "Šatrijos" tunto repre
zentantams, vykstantiems į LSS 
Australijos Rajoninę Stovyklą Ca- 
berroje kulią finansinę paramą, 75 
dolerių sumoje. Tuo ir buvo baigta 
pirmosios kadencijos vadovybės veik
la.

Kaip jau buvo minėta, pirmoji 
Židinio vadovybė, savo pareigose 
išbuvusi pusantrų metų, 1985 metų 
kovo mėnesio 24 dieną sušaukė 
visuotinę - metinę narių sueigą ir iš 
eitų pareigų pasitraukė. Buvusiai 
vadovybei pasitraukus, toje pačioje 
sueigoje buvo išrinkta nauja Geelongo 
Židinio vadovybė iš v. s. Algirdo 
Karpavičiaus ir sk. vyčio Liudo 
Bungardos.

TE L KI AMI FI NA N S AI T A UTĮ NEI 
ST O V YKL AI

Tautinės stovyklos.- komiteto su
ruoštos loterijos traukimas įvyko 
spalio mėnesio 23 dieną Lietuvių 
namuose. Pietus paruošė paukštyčių ir 
vilkiukų mamytės. Joms vadovavo 
Gaila Dundienė. Visas pietų pelnas 
paskirtas Tautinei stovyklai.

Pietuose, nors ir pavėluotai, daly
vavo Pietų Australijos švietimo minis
tras G. Crafter, kuris ištraukė 
pirmuosius loterijos bilietus.

Laimingi loterijos bilietai: 1. Trijų 
dienų atostogos Eucloje - Nr.1778, A. 
Mačiukas (Adelaidė). 2. Dail. B. 
Mokūnienės paveikslas - N r.0449, A. 
Vitkūnas (Adelaidė). 3. Vienos dienos 
nakvynė Flag Inn - Nr.1756, V. Stalba 
(Adelaidė). 4. A. Kudirkos paveikslas 
- Nr.1610, A. Pocius (Adelaidė). 5. 
Keramikos vaza (J. Maželienė) - 
N r.1938, M. Pečiulienė (Adelaidė). 6. 
Tautinė lėlė - Nr.1696, L. Pimpė
(Adelaidė). 7. Orchidėja - Nr.0452, S. 
Gusčia (Adelaidė). 8. Knyga anglų 
kalboje - Nr.0150, K. Dlčiūnlenė
(Sydnejus). 9. Vaza - Nr.0445, K. 
Dienas (Adelaidė). 10. Coca - cola 
(48dez.) - Nr.1033, Č. Dublnskas. 11. 
Vyno rinkinys - Nr.0361, R. Dunda 
(Adelaidė).

Tautinės stovyklos komitetas dėko
ja visiems, kurie aukojo šiai loterijai 
prizus, ir tiems, kurie ją parėmė, 
nusipirkdami bilietus. Kadangi 80% 
bilietų išplatinta Adelaidėje, todėl ir 
laimėtojų dauguma buvo adelaidišklaL 
VII - ją Tautinę stovyklą parėmė:

Australijos Lietuvių Fondas - 1000 
dolerių.

Lietuvių S.S. Australijos Rajonas - 
1000 dolerių.

L.K.K. Draugija "'l aika" Ltd. -500 
dolerių.

KKVS "Ramovė". Adelaidės - 150 
dolerių..,.,-

Naujoji vadovybė jau tą pačią dieną 
įsipareigojo globoti "Svajonių" grupės 
viešnagę Geelonge, kuri čia lankėsi 
balandžio mėnesio 28 dieną. Taigi, jos 
globos, priėmimo, pranešimų platini
mo darbai teko atlikti gan skubotai, 
tačiau viskas atlikta laiku ir "Svajo
nių" viešnagė pravesta sėkmingai. 
Atskirai tenka pažymėti žid. Jurgį 
Sedliorių, kuris paaukojo šešiasdešimt 
dolerių "Svajonių" išlaidoms padeng
ti. Tenka paminėti ir židinietes 
šeimininkes, kurios taip rūpestingai, 
taip vaišingai priėmė svečius. Be to, 
bemaž šios viešnagės išvakarėse, 
Geelonge lankėsi ir vyskupas P. 
Baltakis, taigi ir čia židiniečiai 
prisidėjo kiek buvo įmanoma.

Jau taip įprasta, kad žmogus po 
sunkesnio ar ilgesnio darbo pareiškia 
teisę užsitarnautam poilsiui. Po "Sva
jonių” viešnagės, panašiai atsitiko ir 
su Geelongo Skautų Židiniu, kadangi 
ir jo eiles sudaro ne šventieji o tik 
žmogiškosios prigimties Dievo tvari
niai. Tačiau, kaip visa, taip ir šis 
poilsis baigėsi Ir vėl teko grįžti prie 
tolimesnio Židinio ugnelės kurstymo. 
Sušauktoje 1985 metų lapkričio mė
nesio 10 dienos narių sueigoje 
išryškėjo šio poilsiavimo pasekmės. 
Padėtis reikalavo sukrusti ir užtaisyti 
veikloje atsiradusias sprageles. Kol 
artėjančios vasaros kaitros dar nesu
žalojo gražiai žaliuojančios gamtos 
augmenijos, jau lapkričio mėnesio 24 
dieną židiniečiai suruošė pavykusią 
išvyką į Otway Rangers apylinkes, 
kur dalyvavo gausus pačių židiniečių 
ir svečių būrelis.

Su šia išvyka užbaigti 1985 metų - 
veiklos darbai, tikint, kad sekantieji 
bus sėkmingesni.

A. Karpavičius 
Tęsinys "M.P." Nr.46.

Skautiškas ačiū visiems parėmu- 
siems Tautinę stovyklą.

Dar kartą kviečiame visus Austra
lijos lietuvių skautus dalyvauti šioje 
tautinėje stovykloje. Kadangi gyve
name išeivijoje, svetimoje aplinkoje, 
tad ir stovyklos programa yra daugiau 
lituanistinio pobūdžio, nepamirštant ir 
skautybės reikalų.

Skautai, kurie nori dalyvauti šioje 
stovykloje ir nėra gavę per savo 
tuntus registracijos lapų, prašome 
kreiptis tiesiog į Tautinės stovyklos 
komitetą: V. Baltutis, 1 Belinda Str., 
Evandale, S.A. 5069. Telefonas (08) 
3630153.

Registracijos lapus su mokesčiu 
prašome grąžinti ne vėliau, kaip iki 
lapkričio 15 dienos.

Tautinės Stovyklos komitetas

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

100 dolerių - V. Grigonis (6845).
Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 

Obeliūną:
A. A. Augenijai Kisielienei mirus, 

vietoj gėlių po 10 dolerių - S. ir E. 
Lipčiai (15) ir J. ŠedUorius (15), po 5 
dolerius - V. Aukštiejus (319), M. 
Kymantas (146), J. Manikauskas (155) 
ir O. Schrederis (174).

10 dolerių - V. Braželis (60) - 
anka.

A. A. Marijai Butkauskienei 103 
metų amžiaus mirus, jos atminimui po 
10 dolerių - E. Markonienė (132), M. 
Verbyiienė (56) ir J. ir V. Žltkevičlai 
(35) - visi iš Viktorijos.

širdingas ačiū visiems už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas
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| TRUMPAI
I IS VISUR
į
§ Kinija ypatingai smarkiai kritikavo 
§ Sovietų Sąjungos pareiškimą, kad ji 
§ sustabdo kariuomenės pasitraukimą iš 
§ Afganistano todėl, kad Pakistanas ir 
§ Vakarai ginkluos sukilėlius. JAV ir 
§ kitos valstybės sakosi sukilėlių rėmi- 
£ mo nestabdysiančios tol, kol sovietai 
| nesustabdys Kabulo vyriausybės gin- 

klavimo.
$
k Sovietų vyriausybė paskelbė naujos 

valstybės konstitucijos projektą, kuri
§ numato viešai diskutuoti krašte ir 
§ priimti ją dar šio mėnesio pabaigoje.

Lyg puikūs medžiai jaunuolyne
Mes augom dirvoj Lietuvos.
Visi to sodo žiedus gynė m
Nuo pikto žvilgsnio, nuo šalnos.

Klajūnas

Tai žodžiai jauno medicinos stu
dento, pasmerkto 25 metams kon
centracijos stovyklos bausmei, para
šyti... Gulage, prie Lenos upės, netoli 
Mongolijos sienos. Dabar, Čikagoj, 
Akademinės skautijos leidykla išleido 
visą poezijos knygą "Balsas iš laisvės 
kapo". Autoriumi ir toliau pasilieka 
Klajūnas, nors jis pats jau yra atvykęs 
į Ameriką - tai daktaras Algirdas 
Statkevičius, disidentas, į vakarus 
patekęs tik šių metų gegužės mėnesį. 
Toronte įvykusiame VII - tajame 
Lietuvių Seime A. Statkevičius skaitė 
paskaitą, kurią pradėjo perduodamas 
Lietuvoje likusių aktyviųjų patriotų 
linkėjimus išeivijos lietuviams: " Leis
kite paprašyti jus gyventi ta dvasia, 
kuria gyveno apie 50.000 žuvusių 
Lietuvos partizanų". —

Šio linkėjimo nedrįstu net ir 
komentuoti, bet būčiau laiminga, jei 
kas juos išgirstų ir apie juos 
susimąstytų... kad tie žodžiai neding
tų vėjuje...

Jei kartais reikėtų iš didžiausio 
būrio žmonių išrinkti pačius maištin
giausius ir pačius taikingiausius žmo - 
nes, Algirdas Statkevičius būtų pirmu 
iš antros grupės. Iš ramių akių, tylaus 
balso, lėtų judesių niekad negalėčiau 
atspėti, kad tai yra didysis maištinin
kas, už idėjas pasiryžęs aukoti savo 
gyvybę. Bet didžiuoju maištininku jis 
yra.

Algirdas Statkevičius už Lietuvos 
laisvinimo idėjas iškalėjo 14 metų. 
Pirmą kartą, dar jam studijuojant 
mediciną buvo suimtas 1951 metais, 
už dalyvavimą rezistenciniame judėji
me ir už Lietuvos partizanų rėmimą. 
Karinis tribunolas nuteisė jį 25 
metams ir nutrėmė prie Lenos upės į 
koncentracijos stovyklą. Vergu prie 
statybų dirbo pusseptintų metų ir tik

GEELONGE
Į "Mūsų Pastogėje" Nr.36 straipsnį 

"Pamiršo" pasirašytą J. S. pranešame, 
kad Geelongo lietuvių bendruomenės 
narių metinių pranešimų bei atskirų 
organizacijų pasisakymus, pranešimus 
mes neskelbiame, nes yra protokoluo
se užrašyta iš šių metų rugpjūčio mėn. 
14 dienos ir bus perskaitytas visuoti
niame susirinkime. Mūsų valdyba buvo 
išrinkta remiantis Australijos lietuvių 
Geelongo bendruomenės įstatais, ku
ris skamba taip: " Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybos suva
žiavime 1970 m. gruodžio mėn. 27 - 30 
dienomis Melbourne buvo pakeista 
ALB Statuto kai kurie straipsniai. 
Todėl prašome pakeisti ALB Geelon
go Apylinkės nepaprasto visuotinio 

.« susirinkimo 1970 jn.spąlio mėn. 4 d.

Dr. Algirgads Statkevičius ir dr. 
Genovaitė Kazokienė Pasaulio Lietu
vių Seime Toronte

Stalino mirtis išgelbėjo nuo tolimesnės 
bausmės. Lageryje Statkevičius nera- 
šė-nei* skundų nei prašymų, o 
rašė...poeziją ir prisiminimus, kurie 
dabar surinkti į vieną rinkinį "Vergi
joje prie Lenos". Ir 1955 metais, 
persikeliant į kitą lagerį, jis atsisvei
kino žodžiais: "Sudiev, sudiev, rūs
čioji Lena, sudiev po žemėmis 
draugai". Nes tik patys stipriausi ir 
jauniausi ištesėjo.

Laikantis Malenkovo amnestijos, 
Statkevičių paleido. Grįžus į Vilnių 
sužinojo, kad buvęs teismas nesiskai
to, kad jis iš viso skaitomas neteistu 
ir, kaip toks, galėjo užbaigti medici
nos studijas Vilniaus universitete. 
Dirbo vyriausiu greitosios pagalbos 
gydytoju - psichiatru. Prisižiūrėjęs 
sovietinio režimo pasėkų, laisvu nuo 
medicininio darbo laiku, jis nagrinėjo 
sovietinę sistemą iš dorovinių pozici
jų irta tema parašė knygą "Visuome
nės gyvenimo abėcėlė" arba "Bęndra- 
žmoniškumo manifestas". Knyga ėjo iš 
rankų į rankas ir pagaliau Statkevi
čius buvo nuteistas pusantrų metų 
psichiatrinio gydymo Vilniaus kalėji-

vienbalsiai priimtus įstatus taip; 2. 
Straipsnį 20 visiškai panaikinti ir jo 
vietoje įrašyti taip; " Apylinkės valdy
ba renkama dvejiems metams". Ir 
pastaba: "Šį virš minėtą Krašto 
valdybos parėdymą liečiantį įstatų 
pakeitimą, prašom prijungti prie 
1970.10.4 d. ALGB nepaprasto visuo
tinio susirinkimo vienbalsiai priimtų 
įstatų ir jais vadovautis."

Papildydami mūsų pranešimą pra
nešame, kad nauja valdyba išrinkta 
teisėtai ir sekančiai pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas - O. Schrederis, 
vicepirmininkas - S. Lipčius, sekreto
rė - R. Skerienė, kult, reikalams ved. 
- M. Kymantas, kasininkas - A. 
Obeliūnas, salės administratorius - F. 
Andriukonis, padėjėjas - SE ŠutAš, Ė

f * i.t *11 i *»8 a si Vt trr r i intr'fa»w

§ Pirmasis kritikavęs konstitucijos 
NIJ DVASIA § projektą buvo žymusis disidentas

, „ $ akademikas Andriejus Sacharovas,
me. Išėjęs ir toliau nagrinėjo morali- | Nors A Sacharovas remia Gorbačiovo 
nius komunistinio režimo klausaus ir | pastangas reformuoti sovietų Sąjun_ 
paraše dar vieną knygą Sofokratija | gą taClau naujojoje konstitucijoje jis 
ir geodoroviniai jos pagrindai . Susi- | pavojų ateiciai
kūrus Lietuvos Helsinkio grupei, | per daug galios sukoncentruota 
Algirdas Statkevičius įstojo į ją nariu | rankose> ^enintelCs partijos 
1979 metais. Už šią veiklą buvo vėl lyderiui duodant k prezidento 
suareštuotas ir išsiųstas į Uzbekiją, į Tokiu atveju nesą garantijoSi kad ( sį 
Taškento lagerį. Jau kelintą kartą postą kada nors neatsisės Stalino tipo 
susidūręs su svetimomis kultūromis djktatorius 
ėmė svarstyti klausimą apie visuotinės § 
kultūros sukūrimą ir tolimesnę jos § 
eigą. Grįžęs į Vilnių parašė knygą § 
"Globalinės kultūros kūrimo teorija", 
kurioje galutinai suformulavo savo 
paties ilgų metų svarstymus.

Man dr. A. Statkevičių sutikus 
Seime, jis Amerikoje tebuvo tik vieną 
mėnesį.
- Ar norėtumėt dirbti medicinos 
srityje?
- Vai, ką jūs, aš atvažiavau dirbti 
lietuviškoje srityje. Užmokestis man 
nieko nereiškia, gaunamos valstybinės 
pašalpos visai pakanka pragyvenimui. 
Žmonai su dukra vėliau atvykus (jos 
abi slaugo bejėgę močiutę Lietuvoje), 
bus dar geriau. Dėl materialinės 
ateities visai nesirūpinu, ne dėl to čia 
atvažiavau. Atvažiavau dirbti, kiek 
mano jėgos leis. Aš nesu nutrūkęs nuo 
Lietuvos rezistentų, jų prisiminimas 
dar gyvas pačioj mano širdy. Pakanka § 
tik pagalvoti kokiose sąlygose jie 
kovoja, kad galėtum pasitenkinti 
gaunama pašalpa. Svarbu daryti ir 
padaryti, - užbaigė Statkevičius 
pasikalbėjimą.

Algirdas Statkevičius įgyvendina 
tauraus pasišventėlio idealą, retai 
besutinkamą šiame amžiuje. Iš viso, 
sunku Patikėti^kad Jokia gležnu ir § te^'b^į^^^endn^įreridentas

? generolas Leopoldas Galtieri bei karo 
laivyno ir aviacijos vyriausi viršinin-

| kai.

švelni asmenybė galėjo išsilaikyti § 
koncentracijos lagerių ir psichiatrinių § 
ligoninių žiaurybėje.

Australijos lietuviai turės garbę 
susitikti su dr. Algirdu Statkevičium, 
kuris atvažiuos į Australiją, tikėki
mės, pačiom Lietuvių Dienom.

Genovaitė Kazokienė

mandatų komisiją: M- Kymantas, K. 
Starinskas, J. Gailius, V. Ankštie jus. į 
kontrolės komisiją: (žali lapeliai) V. 
Bindokas, V. Čerakavičius, L. Bun- 
garda. A. Baltrūnas (kand.). į garbės 
teismą : P. Papreckas, J. Manikauskas, 
A. Žvirblienė, Pr. Vaičekauskas. Trijų 
atstovų į A LB Krašto Tarybos
suvažiavimą Adelaidėje (mėlyni lape- šj 
liai) L. Bungarda, S. Lipčius, P. § 
Čerakavičienė. Geelongo Etninę Ben
druomenę atstovaus: L. Obeliūnienė, 
C. Vaičekauskienė, lieka kandidatais 
E. Schrederienė, P. Čerakavičienė, L. 
Volodka, V. Paškevičius.

0. Schrederis
Geelongo Apylinkės pirmininkas

Izraelio parlamento rinkimai neat
nešė laimėjimo nei vienai partijai. 
Dešinioji Likud partija ir darbiečiai 
surinko po trečdalį vietų. Likusį 
trečdalį pasidalino eilė smulkių parti- 

§ jų. Vykstant pasitarimams dėl koali- 
§ cinės vyriausybės sudarymo, mažo- 
§ sios, dažniausiai ekstremistinių nusi- 
§ teikimų, partijos gali įgauti daug 
? įtakos Izraelio vyriausybėje.
§

Savos kariuomenės neturinčią Mal- 
| divų respubliką užpuolė 400 samdytų 
j- karių armija,suorganizuota preziden- 

to priešų iš tamilų netolimoje Šri 
§ Lankoje. Maldivų prezidento papra- 
§ Syta, Indijos vyriausybė atsiuntė savo 
§ karius ir laivyną. Užpuolikai laivais 
§ pabėgo iš Maldivų sostinės Male, 
§išsiveždami su savim įkaitų. Indų 
> kariniai laivai bėglius sulaikė, tačiau 

dalis įkaltų buvo tamilų nužudyti ar 
sužeisti.

§
į Argentinos civilinis teismas nubau- 
§ dė vyriausius kariuomenės vadus, 
§ 1982 metų kare privedusius Argentiną 
§ prie pralaimėjimo prieš Didžiąją 
§ Britaniją dėl Falklandų salų.
y Dvylikai metų kalėjimo buvo nu-

§ Britanijos ministrė pirmininkė Mar- 
§ garet Thatcher aplankė Lenkiją. Ji 
§ susitiko ne tik su vyriausybės na- 
§ riais, bet ir su kardinolu Josef Glemp 
§ bei Solidarumo lyderiu Lech Valensa. 
? Savo pasikalbėjimuose su vyriausybe 
I Margaret Thatcher ragino Lenkiją 

pripažinti laisvas unijas.

§

§
§

i

JAV teismas Čikagoje nuteisė 
latvių kilmės australų pilietį Konradą 
Kalejs ištremti atgal į Australiją. 
Septyniasdešimt penkerių metų am
žiaus K. Kalejs buvo kaltinamas 
nuslėpus savo nusikalstamą praeitį ir 
tarnybą koncentracijos stovyklose 
antrojo pasaulinio karo metu. Kalejs 
turi teisę apeliuoti prieš šį teismo 
sprendimą.

§ Ž Ino m as sovietų disidentas akade- 
§ mikas Sacharovas pirmą kartą išleis- 
§ tas išvykti iš Sovietų Sąjungos. A. 
§ Sacharovas vyks į JAV, kur Vašingto- 
| ne jam bus įteikta Alberto Einšteino 
§ Fondo taikos premija. < ,A» .
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VIEŠN A GĖ

Būdamas sporto veteranu, kaip ir 
visur kitur, taip ir Lietuvoje, visuomet 
stengiuosi pabūti su sporto žmonėmis 
ir kuo daugiau pamatyti sportinių 
renginių. Viešnagės metu teko pama
tyti keturias "Žalgirio" futbolo rung
tynes, kur dvejas iš jų laimėjo 
žalgiriečiai, vienas sužaidė lygiomis ir 
vienas pralaimėjo, nors pirmą puslaikį 

.vedė žalgiriečiai rezultatu 2:0. Jau 
labai seniai nebuvau matęs tokio 
didelio futbolininkų ir žiūrovų entu
ziazmo, ar kaip Lietuvoje vadina 
"sirgalių", kurie remia savo komandą, 
koks būna kada Vilniuje žaidžiant 
"Žalgirio" komandai. Stadione visuo
met būna apie 10 - 13.000 žiūrovų ir 
vienas kampas skirtas patiems karš 
čiausiems žiūrovams. Ten vėliavų, 

vėliavų. Pradžioje būdavo tik " Žalgi
rio" žalios baltos, o paskui jau ir mūsų 
trispalvių labai daug. Neduok, Dieve, 
ten būnant pradėtum rėkti ar ploti už 
"Žalgirio" priešininkus. Tikriausiai ir 
gyvas namo jau nepareitum. Vienas 
rungtynes, stebėdamas televizijoje 
kada "Žalgiris" žaidė Maskvoje, 
nustebau pamatęs ir ten didžiulę 
tautinę Lietuvos vėliavą, iškeltą 
nuvykusių žalgiriečių rėmėjų.

Be futbolo, tuo metu Vilniuje vyko 
ir didžiulis "Švyturio" taurės tarptau
tinis moterų rankinio turnyras, daly
vaujant Amerikos, Rumunijos, Rusi
jos, Lietuvos ir kitų valstybių 
rinktinėms. Tai buvo mano pirmosios 
tokio masto matomos rankinio varžy
bos. Tikrai buvo įdomu stebėti 
ypatingai gražiai žaidžiančias lietu
vaites. Tik gaila, kad rankinis dar nėra 
toks populiarus, kaip krepšinis ar 
futbolas ir žiūrovų sutraukia nelabai 
daug. Stebėdamas rusių komandą, 
kurios treneris yra ir visos Sovietų
Sąjungos treneris, aš dar nesu matęs, 
kad treneris taip rėktų, keiktųsi ir 
draskytus!, kaip darė šis plikas, į 
robotą panašus rusių treneris.

Tačiau vienos iš įdomiausių sporto 
varžybų, buvo amerikiečių profesio
nalų "Atlanta Hawks" ‘ vyrų krepši
nio rungtynės su Sovietų Sąjungos 
rinktine, kurioje žaidė ir trys lietu
viai, be Sabonio. Ši amerikiečių 
komanda, išskyrus vieną baltąjį, buvo 
sudaryta iš vienų negrų. Jie yra buvę 
NBA čempionatų laimėtojai ir savo 
eilėse turėjo nemažai "žvaigždžių" 
gaunančių atlyginimus jau milijonais 
dolerių. Iš viso amerikonai Sovietų 
Sąjungoje žaidė trejas rungtynes. 
Pirmąsias Tbilisyje jie laimėjo 85-84, 
kai Vilniuje taip pat laimėjo rezultatu 
110 -105. Būnant Vilniuje, man paro
džius savo tarptautinius žurnalisto 
pažymėjimus, buvau pripažintas kaip 
oficialus užsienio žurnalistas ir gavau 
visus reikiamus dokumentus dalyvauti 
sportinėse varžybose. Dieną prieš 
rungtynes stadione vyko abiejų ko
mandų treniruotės. Amerikiečių tre
nerio M. Fratelas žodžiais, jam dar 
neteko niekur matyti, kad jo treniruo
tę stebėtų pilnas krepšinio stadionas 
talpinantis 5000 žmonių. O rungtynių 
dieną bilietų gauti nebuvo įmanoma. 
Vietų 5000, o paraiškų per organiza
cijas ir sporto grupes buvo virš 40.000. 
Pačios rungtynės įdomios, tačiau iš 
profesionalų tikėjausi daugiau. Tai 
buvo visai kitas žaidimas, kokį buvau
matęs profesionalų varžybose Ameri- didelis krepšinio žinovas, rašąs daug 
koje. Paskutines trečiąsias rungtynes straipsnių ir šiuo metu baigiantis 
Maskvoje amerikiečiai pralaimėjo re- knygą apie krepšinį. Jo pakviestas, 
"Mūsų Pastogė" Nr.45 1988.11.14 pusl.6—

LI ETŲ V OJE

zultatu 132-123 ir tai buvo pirmas 
kartas, kai Sovietų Sąjungos raktinė 
laimėjo prieš profesionalus. Kaip ir 
ankstyvesnėse rungtynėse taip ir šiose 
geriausiai žaidė Š. Marčiulionis. Po 
rungtynių Vilniaus "Lietuvos" vieš
butyje amerikiečiams ir kviestiniams 
svečiams buvo surengtas banketas, 
kuriame turėjau progos susipažinti su 
"Atlanta Hawks" vadovais, pavieniais 
krepšininkais ir plačiau su jais 
išsikalbėti. Visi jie buvo labai paten
kinti Vilniumi, nelyginant su buvusiu 
vizitu Tbilisyje, kur nuo vandens ar 
maisto, keli jų žaidėjai net susirgo. Jie 
visi norėjo pasilikti Vilniuje ir 
nevažiuoti į Maskvą. Net ir blondinės 
lietuvaitės "Lietuvos" viešbučio 22 
aukšto restorane buvo jiems nepakei
čiamos šokiu partnerės.

Prieš kurį laiką Australijoje lankėsi 
"Žalgirio" medicinos gydytojas dr. V. 
Zumeris. Puikus tai vyras, pilnas 
sportiškos dvasios. Dar būnant čia, su 
automobiliu, nesvarbu, kad vairuoja
ma kita puse, apvažinėjo visą Austra
liją, surasdamas daug naujų draugų, 
apžiūrėdamas modernius sporto medi
cinos centrus ir kita. Būnant Vilniuje, 
jis mane supažindino su Vilniaus 
"Žalgirio" vadovybe, aprodė naujai 

statomus prie stadiono pastatus ir 
labai modernų, užmiestyje esantį 
"Žalgirio" futbolo žaidėjų centrą. Jis 
skirtas tik žaidėjams, kurie prieš 
rungtynes ir po jų treniruojasi jame 
ir gyvena. Tokio centro iki šiol aš dar 
nebuvau matęs. Jis turi savo treniruo
čių aikštę, visas kitas poilsiui reika
lingas priemones, sportininkų bendra
butį, valgyklą, kavinę ir visa tai 
įrengta gražiame pušyne. "Žalgirio" 
futbolininkai yra tikrai geriausiai 
aprūpinti sportininkai Vilniuje, o gal ir
Lietuvoje.

Dešinėje smūgiuoja žalgirietis 
V. Ivanauskas.

Būnant Kaune, pagal Amerikos 
profesionalų NBA taisykles, įvyko 
tolimų metimų į krepšį varžybos.
Jas vedė vyr. teisėjas buvo medicinos 
mokslų kandidatas A. Pakula. Jis yra 
labai įdomus žmogus. Nors medicino
je, širdies ligų specialybėje, yra labai 
aukštai iškilęs, tačiau jo paties visa 
širdis atiduota krepšiniui. Gerai 
mokąs septynias kalbas, neskaitant, 
kad yra oficialus medicinos ir sporto 
vertėjas anglų, vokiečių, ispanų, 
italų ir kitomis kalbomis, yra labai 

kartu su savo jaunystės draugu 
buvusiu Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
rinktinės žaidėju, dabartiniu Kūno 
Kultūros Instituto Kaune dekanu 
Justu Lagunavičium, laimėtojams įtei- 
kėms dovanas. Šiomis varžybomis 
susidomėjimas buvo didelis ir Lietuva 
tikrai turi didelį skaičių gerų jaunų 
krepšinio žaidėjų.

Dėka, taip pat Australijoje pas savo* 
gimines viešėjusios Kauno Televizijos 
muzikinės dalies vedėjos R. Ziutelie- 
nės, turėjau progos susipažinti su 
dideliu krepšinio mėgėju, vyresiųjų 
grupės žaidėju, Kauno televizijos 
labai pupuliarios televizijos laidos 
"Sekmadienio rytą" redaktorium V. 
Mačiuliu. Jis pakvietė mane svečiu 
pabūti jo laidoje, padarydamas tiesio
ginį pasikalbėjimą televizijoje, kur 
daugiausiai pasakojau apie mūsų 
gyvenimą Australijoje. Studijoje susi
pažinau ir pasikalbėjau su garsiuoju A. 
Saboniu, tik grįžusiu iš Amerikos ir 
per tą pačią laidą pasakojusiu apie 
savo įspūdžius bei visai skirtingą 
gyvenimą Amerikoje.

Man ypatingai buvo džiugu Lietu-' 
voje matyti ir stebėti, kaip lietuviška
sis sportas ten populiarus ir kiek daug, 
ypatingai "Žalgirio" žaidėjai, turi 
pasekėjų. Jaunas ar senas, inteligen-

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS

Lietuvos jaunimo rinktinė atvyks
tanti į III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes Adelaidėje atvyksta 12 
sportininkų ir 2 vadovai:
Krepšinio rinktinė - Erikas Bublys, 
Vilmantas Jankūnas, Dalius Darulis, 
Artūras Jakubauskas, Artūras Karai-' 
šovas, Gintaras Bačianskas, Linas 
Kvedaravičius, Gvidonas Markevičius. 
Treneris Raimundas Sargūnas. Indivi
dualių varžybų dalyviai: Aida Tučiū-
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APMOKAMAS SKELBIMAS
The Special Broadcasting Service 

lygiomis teisėmis kviečia, atatinkamai 
kvalifikuotus vyrus ir moteris paduoti 
prašymus darbui Sydnejaus 2EA ir 
Melbourne 3 EA radijo stotyse.

DVIKALBIS ŽURNALISTAS 
LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA

Radijo stotis 3 E A
B kategorijos žurnalistas - 4 vai. per 
savaitę, 12,70 dolerių už vai.

Radijo stotis 2 E A
B kategorijos žurnalistas - 4 vai. per 
savaitę, 12,70 dolerių už vai.
PAAIŠKINIMAS: Šioje tarnyboje rei
kės dirbti pagal nustatytus tvarkaraš
čius. Gali tekti dirbti savaitės bėgyje, 
savaitgalyje ir vėlai vakare. Mokama 
bus atatinkamai: dvigubas atlyginimas 
arba nustatyta suma už viršvalan
džius.

Tarnybos pareigos apims žinių, 
vietinių įvykių ir sporto programų 
gimtojoje kalboje planavimą ir sugru
pavimą, bendruomenės žinių, liečian
čių savają tautybę planavimą ir 
sudarymą, pasaulinių žinių, vietinių 
įvykių ir sporto žinių gimtojoje 
kalboje paruošimą bei perdavimą.

Iš prašymus įteikiančių asmenų 
reikalaujama: a) patyrimo žinių 
pranešime ir žurnalistinio sugebėjimo 
paruošiant kuriai nors radijo stočiai, 
savaitraščiui ar dažniau išeinančiai 
spaudai, b) sugebėjimo planuoti ir 
perduoti bendruomenės žinias be jokio 
nurodymo, c) patyrimo įrašant pro
gramą į garso juostą ir paruoštą 
medžiagą perduoti klausytojams radi
jo bangomis, d) turėti aiškų balsą ir 
gerai valdyti balso intonacijas bei 
gerai mokėti skaityti gimtąja kalba, e) 
gero gimtosios ir anglų kalbos 

tas ar darbininkas lygiai tiek pat 
jaudinasi ir pergyvena, kada žaidžia 
bet kuri Lietuvos komanda. Net ir 
gerbiamas Lietuvos kardinolas V. 
Sladkevičius, pats jaunystėje jėzuitų 
gimnazijoje žaidęs krepšinį, ir dabar 
būdamas dideliu "Žalgirio" ir Lietu
vos krepšininkų rėmėjas, savo namuo
se specialiai neturi televizijos, kadan
gi žiūrėdamas jų rungtynes perdaug 
jaudinasi ir pergyvena.

Prisimindamas mūsų Australijos 
sportinį gyvenimą, su pavydu pagal
vojau, kad pirmieji mūsų sportiniai 
žingsniai buvo žengti čia. Kai mūsų 
sporto klubai, bet kurie sportiniai 
renginiai ar rungtynės, dar-neturint 
nei automobilių, mūsų tautiečių buvo 
taip remiami, taip gausiai lankantis, 
kad dažnai ir vietų pritrūkdavo. O 
dabar gi kas yra? Net skaudu, kai 
vyresnieji taip mažai domisi mūsų 
sportuojančiu jaunimu. Jiems tikrai 
pavyzdžiu gali būti Lietuvos sporto 
rėmėjai ir vadinami "sporto sirgaliai". 
Dalį Lietuvos jaunųjų sportininkų 
mes turėsime progos pamatyti Adelai
dėje ir vėliau kituose miestuose, kur 
po III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių jie viešės.

Antanas Laukaitis

tė, Raimondas Mažuolis - plaukimas, 
Jūratė Mackevičiūtė - tenisas, Aušra 
Laimaitė - stalo tenisas.

Rinktinės grupės vadovas - Lietu
vos kūno kultūros ir sporto komiteto 
pirmininko pavaduotojas Artūras Po
viliūnas.

J. Jonavičius
III P.L.S. žaidynių komiteto 

pirmininkas

mokėjimo.
KVALIFIKACIJOS: Atatinkamas 

žurnalistinis patyrimas, patyrimas 
dirbti su publika ar kitoks atatinkamas 
patyrimas informacijos ir ryšių srity
se, arba studijos atatinkamo mokslo 
aukštose institucijose. Teigiama pras
me įvertintas, tarnybos prašančio 
asmens, patyrimas gimtoje kalboje ir 
žurnalistinių sugebėjimų anglų kalbo
je įvertinimas.
1 Tinkamam asmeniui bus pasiūlyta 
laikina tarnyba ir bus tikimasi, kad 
priimtas asmuo sutiks mokytis profe
siniam pasitobulinime ir apmokyme, 
kokio reikalaus vadovybė.

Tarnybos prašymai užpildomi spe
cialiose, SBS įstaigos paruoštose, 
formose.

Asmenys, prašantieji tarnybos Mel
bourne radijo stotyje 3 E A, turi 
skambinti - Mr. D. Jesberg, tel. (03) 
6961522.

Asmenys, prašantieji tarnybos Syd
nejaus radijo stotyje 2 EA, turi 
skambinti - Ms. P. Blackman, tel. (02) 
3698888.

Užpildytas formas radijo stočiai 3 
EA prašom grąžinti šiuo adresu: The 
Restructuring Officer, Radio 3 E A, P. 
O. Box 294, South Melbourne, Vic. 
3205.

Užpildytas formas radijo stočiai 2 
E A prašom grąžinti šiuo adresu: The 
Restructuring Officer, Radio 2 EA, P. 
O. Box 1386, Bondi Junction, N.S.W. 
2022.

Paskutinė prašymų įteikimo data - 
1988 m. gruodžio 2 d.

The Special Broadcasting Service 
įstaigose, pagal nustatytą taisyklę, 
nerūkoma,. 
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NETEKOME 
ADOLFO BULI O MŪSŲ MIRUSIEJI A. A.

SUZANA ČEČIENĖ

Išvykdami mes atsisveikiname tu
rėdami viltį vėl susitikti. Sunku yra 
skirtis, ypatingai su sava šeima, su 
draugais kad ir trumpam. Bet skubė
damas laikas negailestingai pašaukia į 
amžinybę, iš kurios jau nevalia 
sugrįžti.

Šiandien atsisveikiname su Adolfu, 
kurio žingsniai nutilo, užgeso jo 
žvilgsnis ir nuoširdumas, kurį jis taip 
gausiai dalino savo bendro gyvenimo 
draugams.

Atėjo jis į mūsų mažą bendruomenę 
prieš dvylika metų. Pakviestas į 
parapijos tarybą, mielai sutiko ir iki 
paskutinės gyvenimo dienos joje dirbo, 
neraginamas, nesiskųsdamas, nors 
jėgos silpo, sveikata nyko. Paliko jis šį 
pasaulį staiga, spalio 23 - sios rytą, po 
sunkios širdies atakos.

Adolfas gimė 1925 metų kovo 20 
dieną Skuode, Žemaitijoje. Iš keturių 
brolių, jis buvo antrasis. Skuode 
baigęs pradžios mokyklą, mokėsi 
gimnazijoje, bet sovietų okupacija ir 
vėliau karas Adolfo gyvenimą pakrei
pė kita kryptimi.

Karo blaškomas, kaip ir daugelis

nors gydytojai jam patarė. Sakėsi 
negalįs gyventi invalido gyvenimo: 
žengti vėžio žingsniu.

Artimai pažinau Adolfą ir brangi
nau jo draugystę ir nuoširdumą. Jis 
visuomet buvo pasiruošęs, visuomet 
atskubėdavo pagalbon kada tik matė 
nelaimės ištiktą. Mėgo žvejybą ir jo 
sėkmingais laimikiais ne vienam teko 
pasigardžiuoti.

Adolfas pilnai įsijungė į mūsų 
mažos kolonijos gyvenimą, kai sukūrė 
lietuvišką šeimą. Jis priklausė ramo-

Skrenda diena ir naktis, skrenda 
gyvybė ir ateina mirtis...

Pertho lietuvių bendruomenė savo 
skaičiumi nėra didelė, bet paskutiniu 
metu ėmė vis dažniau mažėti. Štai ir 
vėl, spalio 19 dieną, sunkiai susižeidus 
galvą, mirė Suzana Čečienė.

Suzana Čečienė gimė 1913 metais 
rugpjūčio 12 dieną Gruzdžių mieste
lyje, Šiaulių apskrityje. Vėliau persi
kėlė gyventi į Šiaulius. Susipažino su 
Kaziu Čečiu ir apsivedė.

Vyrui dirbant Kauno intendantūro
je, gyveno Kaune. Vėliau grįžo į 
Šiaulius, dirbo ligonių kasoje. Abu su 
vyru turėjo gerus balsus ir pastoviai 
dainavo chore.

1944 metais artėjant:rusams, pasi
traukė į Vokietiją, kur apsigyveno 
Diunkelsburge. Karui pasibaigus, emi
gravo į Australiją, dirbo Vakarų 
Australijoje, Malluvos Kotely. Gyveno 
taupiai ir Fremantle nusipirko namą, 
čia ir pasiliko visam laikui.

Prieš dešimtį metų, mirus vyrui, 
Suzana likus viena vis tiek iki pat 
mirties dainavo chore. Nepraleisdavo 
nei bažnyčios, nei susirinkimų bei

minėjimų. Bendruomenė ir choras 
labai apgailestauja praradus tokį 
brangų žmogų.

Lietuvoje paliko Suzanos brolis 
Kostas.

Velionė palydėta kunigo dr. A. 
Savickio ir draugų į Karrakatta 
kapines.

Ilsėkis ramybėje, Suzana, Australi
jos žemėje. b g..

mūsų, atsidūrė Vokietijoje, o vėliau 
visiems sklindant po pasaulį, atvyko 
Australijon. Sukūrė šeimą, išaugino 
sūnų Dovydą, dvynukes dukras Shirley 
ir Anitą. Dovydas ir Shirley sukūrė 
šeimas ir Adolfas susilaukė anūkų, 
kuriais džiaugėsi. 1975 metais mirus 
žmonai Vernai, po metų Adolfas veda

vėnams, pensininkams, parapijos tary
bai, kur išdirbo šešerius metus. 
Domėjosi fotografijos menu, dažnai 

buvo kviečiamas fotografuoti mūsų 
gyvenimo momentus ir įvykius. Būda
mas labai nuoširdus ir nuolankios 
širdies, turėjo gražų būrį draugų ir 
buvo visų mėgiamas bei gerbiamas.

A. A. 
ZUZANAI GEČIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos broliui Lietuvoje ir 
draugams bei pažįstamiems Australijoje.

Pertho Apylinkės ir Lietuvių namų sąjungos valdybos

našlę Eleną. Ir taip dvi šeimos 
susijungia bendram gyvenimui.

Adolfas buvo linksmo būdo, visada 
geros nuotaikos ir nuoširdus visiems, 
kurie jį pažinojo. Sveikatai sušluba
vus, nenusiminė, nesulėtino žingsnio,

Su skausmu atsisveikinu Šv. Kazi
miero parapijos tarybos vardu. Tegul 
ši tolima Australijos žemė, Tau 
Adolfai, būna lengva, o Viešpats 
gailestingas amžinybės skliautuose.

V. Baltutis

SBS^
APMOKAMAS SKELBIMAS

The Special Broadcasting Service 
lygiomis teisėmis kviečia, atatinkamai 
kvalifikuotus vyrus ir moteris duoti 
prašymus darbui Sydnejaus 2 EA ir 
Melbourno 3 EA radijo stotyse.

PRANEŠĖJAI
LIETUVIlj KALBOS PROGRAMA 

Radijo stotis 2 EA
2 kategorijos pranešėjai - 
savaitę, 18,25 dolerių už 
1 kategorijos pranešėjai - 
savaitę, 13,55 dolerių už

Radijo stotis 3

per

per

per

per

5 vai. 
vai.
4 vai. 
vai.

EA
2 kategorijos pranešėjai - 5 vai. 
savaitę, 18,25 dolerių už vai.
1 kategorijos pranešėjai - 4 vai. 
savaitę, 13,55 dolerių už vai.
PAAIŠKINIMAS: Šiose tarnybose 
reikės dirbti pagal nustatytus tvar
karaščius. Gali tekti dirbti savaitės 
bėgyje, savaitgalyje ir vėlai vakare. 
Mokama' bus atatinkamai: dvigubas 
atlyginimas arba nustatyta suma už 
viršvalandžius.

Tarnybos pareigos apims planavi
mą, perdavimą ir įvairių programų 
gimtąją kalba paruošimą į kurias įeis 
programos vaikams, ypatingos veiklos 
grupėms ir kokios nors specialios 
šakos vienetams.

Iš prašymus įteikiančių asmenų 
reikalaujama: a) patyrimo Ir suprati
mo apie pranešėjo darbą, ypatingai 
etninių grupių pranešėjų pareigose, 
b) gero gimtosios kalbos mokėjimo, c) 
pranešėjui tinkamo balso, d) etninės 
bendruomenės pąjautimo ir pažinimo.

Pageidaujama, kad prašymą paduo- 
dąs asmuo turėtų gerą supratimą apie 
SBS ir kitų Australijoje socialinius ir 
kultūrinius patarnavimus teikiančių 
organizacijų veiklą.

KVALIFIKACIJOS: Teigiama
prasme įvertintas, tarnybos prašančio 
asmens patyrimas gimtoje kalboje.

Virš minėtiems asmenims bus pasiū
lyta laikina tarnyba ilgam laikui ir bus 
tikimasi, kad šie asmenys sutiks 
mokytis profesiniame pasitobulinime 
ir apmokyme, kokio reikalaus vadovy
bė.

tarnybos prašymai užpildomi spe
cialiose, SBS įstaigos paruoštose, 
formose.

Asmenys, prašantieji tarnybos Mel
bourno radijo stotyje 3 E A, turi 
skambinti - Mr. D. Jesberg, tel. (03) 
6961522.

Asmenys, prašantieji tarnybos Syd
nejaus radijos stotyje 2 EA, turi 
skambinti - Ms. P. Blackman, tel. (02) 
3698888.

Užpildytas firmas 2 EA radijo 
stočiai prašom grąžinti šiuo adresu: 
The Restructuring Officer, Radio 2 
E A, P. 0. Box 1386, Bondi Junction, 
N.S.W. 2022.

Paskutinė prašymų įteikimo data - 
1988 m. gruodžio 2 d.

The Special Broadcasting Service 
įstaigose, pagal nustatytą taisyklę, 
nerūkoma.

Žb. IS-ažto tgrtnėtojų skelbimai
ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS 

ĮKŪRIMAS
Šventasis Raštas aiškiai skelbia, 

kad Mozė, įstatymo sandoros tarpi- 
ninkas, atvaizdino Kristų, Naujosios

' Sandaros Tarpininką; ir taip paprastai 
J supranta Biblijos tyrinėtojai; bet ne 
į visi pripažįsta Mozę kaip atvaizdin- 
% toją viso Kristaus - G alvos ir kūno, ir 
I kad tokioje prasmėje visas Evangelijos 
| amžius buvo Kristaus išaukštinimo
* laikas. Bet toks yra vienintelis vaizdo 

j pritaikymas, atitinkantis daugeliui 
| įvykių: pavyzdžiui imkime tekstą, 
» kuris parašytas Ap. Darbai 3:22,23. 
I Padarant su Izraėliumi įstatymo 
| sandorą Sinajaus kalne, atrodo kad 
» Mozė atvaizdino pilną Kristų (Galvą 
J ir kūną) Tūkstantmetinio amžiaus 
| pradžioje, tada kai bus įvesta į pasaulį
* Naujoji Sandara - po to kai "didžiojo 
I (septintojo) trimito garsas" ir didelė 
| tamsybė bei didelis "žemės drebėji-
* mas" ir panašūs Dievo rūstybės dienos 
I įvykiai bus nugąsdinę žmoniją ir 
| prirengę ją klausyti Didžiojo Mokytojo
* balso; ir tuomet jie linksmai priims Jo 
| Naująją Sandarą. Apie tai aiškiai 
| kalba Apaštalas (Žyd. 12:18-22); čia 
' jis smulkmeniškai dėsto paralelizmą.
I Izraelis žygiavo ir pagaliau pasiekė 
| Sinajaus kalną, kurį nebuvo galima 
o paliesti, nuo kurio išėjo tokie baisūs 
I reginiai ir garsai, kad visi persigando 
j ir drebėjo; bet mes prisiartinome prie 
» Siono kalno ir matome jo stebėtiną 
I garbę ir palaiminimus, kurie yra daug 
| garbingesni už padarytuosius Sinajuje;
* bet sykiu su šitais didesniais palaimi- 
Į rūmais įvyksta dar garsesnis trimita

vimas,

sudrebinimas, - galutinas sudrebi- 
nimas viso, kas gali būti sudrebinta 
(visa kas nuodėminga ir priešinga 
Dievo valiai), kad pasiliktų tik tai, 
kas yra teisinga. Visa tai trumpai 
pasakyta šitokiais žodžiais: "Todėl 
mes (kurie to laukiame), gaudami 
nepajudinamą karalystę, būkime dė
kingi; tuo tarnaukime kaip patinka 
Dievui, su pagarba ir šventą baimę." - 
Žydams 12:28

Tolesniai ištirdami paduotąjį pa
vyzdį mes matome, kad Mozė užžengė 
ant kalno (Karalystės vaizdo) ir buvo 
pagarbintas ir jo veidas spindėjo taip, 
kad Izraėlitai negalėjo į jį žiūrėti. 
Atrodo kad tuo buvo atvaizdinta 
pagarbinimas bažnyčios, t.y. Kristaus, 
Galvos ir kūno. Gaubte, kuria Mozė 
pridengė žmonių akivaizdoje, bet 
kuria jis padėjo šalin tada kai buvo su 
Viešpačiu kalne, matomai atvaizdino 
žemiškąją Dievo Karalystės vaizdo- 
mainą, "žemės kunigaikščius," kur
iems tarpininkaujant Kristus kalbės į 
žmones kol dar jo garbė bus paslėpta. 
Atrodo kad čia turime labai tinkamą 
vaizdą, parodantį labai artimą gimi
ningumą tarp anų žemiškų "kuni
gaikščių" ir dangiškųjų karalių ir 
kunigų. Mozei žengiant į kalną 
pasikalbėti su Dievu, kolei kalnas 
buvo apsuptas žaibuojančiais debesi
mis, žemė drebėjo griaustiniui sugrau- 
dus, atvaizdino faktą, kad Kristaus 
Kūnas bus pilnas, paskiausieji sąnariai 
bus "perkeisti" ir gaus Karalystę tada 
kai įvyks dabartinės tvarkos perkei
timas, pasauliui patekus į didžiausius 
suspaudimus, kokių dar niekados 
nebuvo.didesnė tamsybė ir žemės

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

IDS P H S K D L 0 S - P I G E S n Ė S I
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 Į mėn. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. 
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 Į mėn.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Informacija M®'“ S
Pranešimas

Atkreipiu malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau Čia pat ir Šiais 
metais "Mūsų Pastogės" teišeis tik penki numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame Šių 
metų numeryje, gruodžio 19 d., jau laikas prisiųsti dabar. Iš patyrimo žinome, 
kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimų atideda paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai kainuoja 10 
dolerių. R ad akcija sveikinimų lauks iki gruodžio 10 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleistas gruodžio 19 
dienos data, o stenančių metų pirmasis numeris bus išleistas 1989 metų sausio 
16 dieną.

Visus skaitytojus- per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės” numeryje.

Taip pat prašome visus bendradarbius šių metų paskutiniam numeriui 
arba ateinančių metų pradžiai numatytus ir skubius rašinius, atsiųsti kaip 
galima greičiau, kad redakcija galėtų spėti juos panaudoti nevėluojant.

Redaktorius

B**ŪMOiMNNMMOHINNNHinHWHHHIOIIIMMNCIHIMMMDIMaMNO0IMMNOHNMMMQNaMaK

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ
| NAMUOSE
f 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tat 7061414.

....
S

| SMORGASBORD 

Kiekvieną TREČIADIENĮ nuo 6 iki 8 vai. po pietų.. 
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai.

IR

pradedant lapkričio 12 d. kiekvieną ŠEŠTADIENĮ 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų. Kaina 3 doleriai.

Aukos
Mūsų Pastogei 

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

E. ir L. Dunsdorfs Vic. $5
R. Rakūnienė Vic. $5
A. Zenkevičius N.S.W. $5
Be pavardės čekis Nr.599977 S.A. $5

INAUJ1 
"M.P." SKAITYTOJAI

B. V id uo lis N.S.W. 
Z. Poškaitis Vic.

IPIEIRTIHIE
L.K.V. Sąjungos "Ramovė" V.A. 

skyriaus valdyba praneša, kad lapkri
čio mėn. 20 dieną, sekmadienį, 11.30 
vai. ryte St. Francis bažnyčioje 
lietuviškomis pamaldomis prasidės 
Lietuvos atkūrimo 70 metų Kariuo- 
menės šventės minėjimas. Bus meninė 
programa, bendri pietūs ir loterija. Šv. 
Mišias už visus žuvusius karius ir 
partizanus atnašaus kunigas dr. A. 
Savickis, paskaitą skaitys A. Statkus.

"Ramovės" valdyba kviečia visus 
tautiečius ir svečius kuo gausiau 
dalyvauti pamaldose, minėjime ir 
bendruose pietuose.

"Ramovės" ’valdyba

IMCIBAIRTIE
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 Apylinkės Moterų komite

tas rengia eglutę vaikams (ir suaugu
siems) gruodžio mėn. 4 dieną, 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, ukrainie
čių salėje. Main Rd. Moonah.

Dovanos vaikams ir vaišės visiems 
bus paruoštos Moterų komiteto.
Suaugusieji prašomi atsinešti savo 
gėrimus.

Maži ir jauni, suaugę ir seni prašomi 
apsilankyti ir kartu pasilinksminti.

Hobarto Lietuvių Apylinkės 
valdyba

ŠALIE
LATROEIE VALty

Pranešame, kad Sale, Latrobe 
Valey ir apylinkių tautiečiams lietu
viškos pamaldos bus lapkričio 20 
dieną, sekmadienį, 12 vai. vienuolyno 
koplyčioje 341 York Str. Sale. Čia 
pirmą kartą atvyks kunigas J. Pet
rauskas. Prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių. Po pamaldų padarysime 
bendrą fotografiją. Kariuomenės 
šventės minėjimą tęsime 67 Eglin Str., 
Eglin pas O. ir J. Vitkauskus.

Paskaitą skaitys Australijos Lietu
vių Fondo valdybos pirmininkas R. 
Šemetas, kartu padarydamas platesnį 
pranešimą apie Australijos Lietuvių 
Fondą.

Bus turtinga loterija ir vaišės.
Maloniai kviečiame visus gausiai 

dalyvauti.
E. Eskirtienė 
Sale seniūnė

SYDNIEJUJE
Pranešame, kad šiais metais Ka

riuomenės Atkūrimo šventės minėji
mas įvyks lapkričio 20 dieną, sekma
dienį.

Šv. Mišios prasidės 11.30 vai. 
Lidcombės bažnyčioje. Visus ramovė
mis maloniai kviečiame pamaldose 
dalyvauti organizuotai, su savo vėlia
va. Kartu kviečiame ir kitas organi
zacijas, su savo vėliavomis, nes ši 
šventė yra visų lietuvių šventė.

Lietuvių namuose Bankstowne 3 
vai. po pietų įvyks minėjimo antroji 
dalis. Invokacija. Paskaitą skaitys 
Australijos kariuomenės majoras Sau
lius Karpuška.

Po paskaitos bus meninė programa.
Maloniai kviečiame visus ramovė-

Lapkričio 20 d., sekmadienį, 3 val.p.p.
Sydnejaus ramovėnai rengia

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

Lapkričio 27 d.,sekmadienį, 2.30 val.p.p. 
paskutinis šių metų

Turgų
visi kviečiami gausiai dalyvauti

K A L £: D TJ EGLUTE
Klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus, įvyks gruodžio mėn. 18 

dieną.
Nariai prašomi užregistruoti savo vaikus klubo raštinėje iki 

gruodžio mėn. 4 dienos.
l^i^BaHMailHMIMOiMMNHDiHNMaNONNMNMCMNaMMCIIHMNNQIMNNHMONMNNNK

EALI K I MAS
Buvęs ilgametis Sydnejaus Lietuvių klubo pirmininkas bei vienas iš klubo 

steigėjų A. A. Vytautas Simniškis ir jo žmona A. A. Tania Simniškienė 
paliktuose testamentuose dalį savo palikimo paskyrė Sydnejaus Lietuvių 
klubui.

Baigę savo darbą, abiejų testamentų vykdytojai atsiuntė klubui 
priklausančią dalį sumoje 40.000 dolerių.

Pagerbdama mirusių Vytauto ir Tanios Simniškių atminimą, klubo valdyba 
skelbia šį pranešimą klubo narių ir lietuvių bendruomenės žiniai.

Jų šviesios asmenybės ir kilnus paskutinis pasitarnavimas paremti Sydnejaus 
Lietuvių klubo - Lietuvių namų išlaikymą, telieka ilgai mūsų visų atmintyje.

iiiiiiiiiiaiiiiiiNiiiioiiiiiiiiiiiiaiiiNiNHMOininHiiiiaiiiiNiimiaiiMnmiaiiimNiiiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiHiiiiiiaiiiiiiiiHn
nūs ir visus tautiečius gausiai daly
vauti.

Sydnejaus skyriaus ramovėnų
valdyba

Nuoširdžiai dėkojame Kazimierui 
Butkui už jo žknonos Nadieždos 
atminimui skirtą 500 dolerių auką.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Netekusiam savo mylimos žmonos 
Nadieždos, liūdesyje likusiam Kazi
mierui Butkui reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir dėkojame už 500 dolerių 
paramą.

S.L.S. klubo "Kovas" valdyba 
ir sportininkai

GIEIELONGIE
Lapkričio mėn. 27 dieną Kariuome

nės šventė Geelong e bus švenčiama 
sekančiai:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje 
sekmadienį, 9.30 vai. ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas. Orga
nizacijos dalyvauja uniformuotai su 
savo vėliavomis, dalyvaus ir Melbour
ne D LK Vytenio Šaulių kuopa. Atvyks 
lietuvių karių veteranų sąjunga 
"Ramovė". Po pamaldų visi vyksime į 
Geeiongo Lietuvių bendruomenės na

mus, 128 Douro Str., North Geelong, 
kuriuose vyks oficialus minėjimas. 
Paskaitai skaityti pakviestas "Ramo
vės" pirmininkas iš Melbourno Bosi- 
kis. Po minėjimo pietūs, kuriuos paruoš 
bendruomenės Moterų Draugija.

Maloniai kviečiame Geeiongo ir 
Apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame minėjime.

A LB Geeiongo Apylinkės 
valdyba

PAI ĖSK OMAS

Gelčys Jurgis, sūnus Antano, gimęs 
Prienų apskrityje, Pociūnų kaime.

Rašyti: Bronė Gelčytė - Saduikie- 
nė, Kaunas, Suvalkiečių gt. 1 - 61.

Atverkit Širdis
ir duris

Ateinančių metų sausio mėnesio 1
- 6 dienomis Melbourne lankysis 
šiaurės Amerikos sportininkai.

Maloniai prašome priimti ir paglo
boti mūsų svečius jaunuosius sporti
ninkus.
Apie jūsų sutikimą prašome pranešti 
Melbourno Apylinkės pirmininkui K. 
Lynikui arba sporto klubo "Varpas" 
pirmininkui V. Šalkūnui.
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