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Kun. S. Tamkevičius ir V. Petkus Vilniuje
Lapkrižio ketvirtosios rytą į Vilniaus geležinke

lio stotį suplaukė apie trijų - keturių šimtų žmonių 
minia pasitikti kunigo Sigito Tamkevičiaus. Tarp 
kunigų ir pasauliečių, vyrų ir moterų, pagyvenusių 
ir jaunų žmonių, matėsi buvęs kalinys kunigas 
Jonas Kastytis Matulionis, vos prieš dvi paras 
grįžęs Viktoras Petkus ir politinių kalinių 
gelbėjimo komiteto narys Petras Cidzikas. Su 
gėlėmis pasitikę kunigą Sigitą, giedodami religines 
giesmes ir dainuodami liaudies dainas, su Lietuvos 
trispalvėmis ir Vatikano dvispalvėmis, susirinku
sieji nužygiavo prie Aušros Vartų Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios. 
Čia, 'prie altoriaus su stebuklingu paveikslu, 
kunigas Sigitas Tamkevičius kreipėsi į tikinčiuo
sius:

"Gruodžio 23 - sios naktį, lydimas kareivių su 
vilkiniais šunimis, įsėdau į (Stolypino) vagoną, 
Gailestingumo Aušros Vartų Motinos paprašiau, 
kad palaimintų ir išvažiavau į Uralą. Prabėgo 
beveik šešeri metai, ir ši diena man kaip sapnas. 
Tada negalėjau nė pagalvoti, kad bus šitokia diena 
kaip ši, kad tauta bus atgimusi, kad Bažnyčioje bus 
daug vilčių, kad žmonėse bus toks entuziazmas. 
Tada atrodė, viskas sukaustyta ledų. Ir jeigu 
šiandien mes daug kuo džiaugiamės, tai sakome 
"ačiū" Marijai. Šiais metais - Marijos metais, 
Motina pamatė, kad mūsų tautai, Bažnyčiai, mums 
visiems daug ko trūksta, daug ko reikia, reikia 
meilės, reikia blaivių širdžių. Ir Motina savo Sūnui 
pasakė: jiems reikia vyno, laisvės, meilės, gerumo. 
Ir jos sūnus padarė stebuklą. Ir šiandien čia visi 
susirinkę dėkojame, dėkojame Dievo Motinai, 
dėkojame mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kad 
pažvelgė į mūsų tautą, pažvelgė į mūsų Bažnyčią, 
pažvelgė į mūsų visų gyvenimą. Šiose Mišiose 
melskimės, kad mūsų tautoje prasidėjęs atgimimas 
turėtų pagrindą, kad žmonės rastų tiesą. 
Entuziazmas labai greitai praeina, reikia kad būtų 
pagrindas. O tokiu pagrindu gali būti tiktai Dievas. 
Važinėdamas etapais iš Uralo į Mordoviją, iš 
Mordovijos į Sibirą, aš mačiau tūkstančius 
nužmogėjusių žmonių, baisių. Nesinorėjo net būti 
jų tarpe, bet būti reikėjo. Ir visi jie buvo tokie 
todėl, kad neturėjo Dievo. Jie jo gal būt niekada 
nepažino, jie neturėjo į ką atsiremti ir nuėjo 
nusikaltimo keliu. Akivaizdžiai pamačiau, ką 
reiškia gyvenime Dievas. Jeigu dabartinis mūsų 
jaunimas, vaikai, turės Dievą, mes turėsime ateitį,

jeigu jie neturės Dievo - tai nieko nepadės mums ir 
trispalvės. Jos reikalingos, jos brangios, jos 
šventos, bet dar labiau yra reikalingas pagrindas. 
Tūkstantmetinė istorija kalba ir rodo, mūsų tautos 
istorija, ypač pokario istorija, akivaizdžiai, 
prikišamai rodo, kad reikia šitokio pagrindo. Kai 
buvau Sibire tremtyje, daugelyje Sibiro kaimų, 
miestelių mačiau kapines. Ir daug jose mačiau 
senų, apipuvusių, pajuodusių katalikiškų kryžių.

Ten liko daugelio mūsų tėvai, broliai ir seserys. 
Prisiminkime juos, prisiminkime visus tuos, kurie 
nekaltai kentėjo mūsų tėvynėje, kurie nekaltai 
kentėjo Rusijoje, Sibire, ir kurie neišvydo tos 
dienos, kokią šiandien matome. Tos garbės jie buvo 
labiau verti negu mes, už tai, kad jie kur kas 
daugiau už mus iškentėjo."

Kartu su buvusiuoju sąžinės belaisviu, šventas 
Mišias koncelebravo šeši kunigai. Po mišių kunigas 
Sigitas Tamkevičius pasakė:

"Jūs lydėjote mane malda, ne tik mane lydėjote, 
bet ir kitus kalinius. Jūs rašėte mums laiškus, 
daugumos jų mes negaudavome, jie atsidurdavo 
šiukšlių dėžėje; bet mes žinojome, kad jūs su 
mumis. Jūs meldėtės, jūs aukojotės, jūs verkėte, jūs 
badavote, jūs viešai skelbėte apie įvykdytą 
neteisybę, jums didelis ačiū, nuoširdus ačiū. Jūs 
buvote Veronikomis, Simonais Kirėniečiais, kurie 
kaip išmanydami, kaip galėdami bandėt padėti 
nešti kryžių. Už tai ačiū. Tegul Viešpats jums 
atlygina".

Padėkos žodį kunigui Sigitui Tamkevičiui tarė 
kunigas Robertas Grigas:

"Mylimas, kunige Sigitai, dabar jaučiamės, kad iš 
tikrųjų esame vienas Kristaus kūnas. Šiandien 
labiau negu bet kada, man džiugu, kad jūs grįžote 
ir radote visas savo avis nepasklidusias, kai buvo 
užgautas jų piemuo, jos suspietė dar glaudžiau ir 
tapo paaugusios, sustiprėjusios. Mes neturėjome 
ginklų, netgi noro kariauti* bet mes meldėmės, mes 
norėjome savo atgimimo. Ir Marija ir Kristus 
padėjo mums, jūs sugrįžote į Lietuvą kitokią, negu 
kad palikote. Galima pasakyti, kad jūsų, kunigo 
Jono ir visų kitų, grįžusių ir negrįžusių kalinių 
dovana - trispalvė. Tai jūs parvežėte mums tą 
trispalvę iš savo tolimų kelionių. Ne tiek mes ją 
laimėjome, kiek jūs. Ne viską dar turime ko norime. 
Maža teisingumo, maža laisvės. Bet tvirtai tikime: 
jeigu eisime Jėzaus nurodytu keliu - atgausime 
visa, ko mums stinga. Tegul Dievas atlygina jums, 
visų tų širdžių, kurios išsaugojo ištikimybę 
kilnumu. Tegul Dievas tų širdžių kilnumu atlygina 
čia ir amžinybėje."

Jaudinantis sugrįžimas į tėvynę įvyko. Tačiau 
prieš akis nemažiau jaudinantis kybartiškių 
susitikimas su savo klebonu. Ten parapijos bažny
čioje, jis aukojo šv. Mišias lapkričio 6 dieną, 
sekmadienį, 12 valandą.

Vatikano radijas

V AŠĮ N G T O N AS

Naujai Išrinktas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas George Bush 
nominavo valstybės sekretoriaus pa
reigoms James A. Baker. Prezidentas 
pareiškė, jog buvęs iždo sekretorius, 
Baltųjų rūmų viršininkas ir rinkiminio 
komiteto vadovas, penkiasdešimt aš- 
tuonerių metų J. A. Baker yra ne tik 
tinkamas svarbiausiam po prezidento 
postui, bet ir bus tinkamiausiu vadovu 
perėjimo procese iš vienos adminis
tracijos į kitą.

Spaudos konferencijoje, žurnalistų 
paklaustas, ar jis tiki, kad laimėjimas 
keturiasdešimtyje valstijų suteikė jam 
mandatą valdyti kraštą, atsakė: "Aš 
nežinau, ar tai reikia vadinti iš viso 
mandatu, bet aš žinau, kad yra 
pakankamai balsų, ir didelė jų 
persvara rodo, jog didelis skaičius 
valstijų balsavo už mane. Tai teikia 
didelį pasitikėjimą vyriausybe, ir aš 
manau, kad su Kongresu sutarsime."

Toliau prezidentas G. Bush sakė: 
"Aš turiu savo principus, amerikie
čiai, kurie balsavo už mane, balsavo 
taip pat už tam tikrus principus."

Tapus naujuoju Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu, G. Bush 
sveikino viso pasaulio valstybės, 
išskyrus Iraną. Spaudos atstovams G. 
Bush patvirtino savo nusistatymą tęsti 
griežtą buvusio prezidento R. Reagan 
politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Jis Maskvos pareikalavo laikytis sa
vo pažado iki vasario 15 dienos išvesti 
savo kariuomenę iš Afganistano, 
Nikaragvoje privalo būti įvesta demo
kratija; kontras - laisvės kovotojams 
turi ir toliau būti teikiama parama. 
Prezidentas griežtai pasisakė už 
maldą mokyklose ir pagaliau už 
priėmimą papildymo, kad būtų suba
lansuotas valstybės biudžetas.

Demokratų partijos atstovai Kon
grese jau spėjo pareikšti, kad G. Bush 

bus sunku susitarti su jų valdomu 
Kongresu.

VILNĮ US

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad pereitą mėnesį pasirodė 
pirmasis krikščioniškas laikraštis po
kario Lietuvoje. Laikraštis pavadintas 
"Tikėjimo žodis", jį leidžia prie 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsi
steigusi Lietuvos Krikščionių Sąjun
ga, susidedanti iš katalikų ir protes
tantų dvasiškių bei krikščionių pa
sauliečių. Pirmame numeryje, kuris 
išėjo spalio 22 dieną, rašo:

"Jūsų rankose pirmasis krikščioniš
kas laikraštis pokario Lietuvoje. 
"Kristaus žaizdomis esate išgydyti". 

Ši eilutė iš pirmo apaštalo Petro laiško 
aiškiai liudija apie mūsų tautos 
galimybes Viešpatyje".

Leidinio redaktorius - Evaldas

Morkūnas. Redakcinę kolegiją sudaro 
poetas Sigitas Geda, redaktoriaus 
pavaduotojas Gabrielius Lukošius, 
evangelikų pastorius J. Meiikas, 
kunigas R. Morą, referentas kunigas 
dr. Juozas Pranka, kunigas V. Ru- 
dzinskas, A. Tikušienė.

"Tikėjimo žodis" yra panašaus 
formato kaip "Sąjūdžio žinios", ketu
rių puslapių biuletenis leidžiamas 
kompiuterio šriftu, grynai religinio 
turinio.

Laikraštis platinamas nemokamai, 
leidžiamas tikinčiųjų auka. Redakci
jos adresas: Vilnius, Eidukevičiaus gt. 
35-76, Morkūnas Evaldas.

(LIC)

Eidamas devyniasdešimt devintuo
sius metus, Lietuvoje mirė žinomas 
dailininkas, Vilniaus universiteto ir 
Vilniaus Dailės instituto dėstytojas 
Paulius Galaunė.
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XV-AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
ADELAIDE 1988

INFO RMACIJA

Ne kiekvienose Lietuvių Dienose 
pastatomi lietuviški teatro spektak
liai. Šiais metais matysime Lietuvoje 
gyvenančio poeto - rašytojo Justino 
Marcinkevičiaus dviejų dalių dramų 
"Mindaugas**. Dramoje vaizduojama 
Lietuvos valstybės pradžia. Joje daug 
veiksmo, intrigos. Veikalų režisuoja 
Vytautas Opulskis, kuris mūsų sceno
je jau gerai žinomas. Jis yra pastatęs 
V. Krėvės "Uošvę", A. Kairio 
"Palikimų" ir kitus scenos veikalus.

Adelaidės lietuvių teatras savo 
tarpe turi prityrusių ir pagarsėjusių 
aktorių, kurie nuo pat teatro įsikūri
mo reiškiasi scenoje. Tai Bronius 
Rainys, Viktoras Ratkevičius, Niko
demas Skidzevičius, Vytautas Vosy
lius ir kiti. Jie visi mielai jungėsi į šį 
pastatymų, kuris reikalauja daugelio 
aktorių. Be jų mūsų režisieriui 
pavyko įtraukti dalyvauti spektaklyje 
ir mūsų jaunimų besidomintį scenos 
menu.

Teatro spektaklis įvyks gruodžio 28 
dienų, 7 valandų vakare Scott Theatre 
salėje. Tai gera, su oro vėsinimu ir 
modernia scena salė. Tikimės, kad šis 
spektaklis bus vienas iš įdomiausių 
Lietuvių Dienų renginių ir atvykę į 
Lietuvių Dienas, visi tikrai turės 
progos pasidžiaugti lietuviškos scenos 
menu.

Rašytojas, poetas Justinas Marcin
kevičius buvo pakviestas apsilankyti 
Lietuvių Dienose, bet dėl dabartinių 
įvykių Lietuvoje negali atvykti, 
tačiau siunčia geriausius linkėjimus 
režisieriui, aktoriams ir visiems Aus
tralijos lietuviams, džiaugiasi, kad jo

Lietuvių Inžinierių - Architektų Sąjunga, Adelaidės skyriaus valdybė 
praneša, kad Penkioliktosios Australijos Lietuvių Dienų šventės proga, bus 
ruošiamas rajoninis visų Lietuvių Inžinierių - Architektų Sąjungos skyrių 
atstovų susirinkimas, kuris įvyks gruodžio mėn. 28 dienų. Rengėjai prašo, kad 
skyrių nariai, kurie galės dalyvauti susirinkime, paraneštų apie tai ne vėliau, 
kaip gruodžio mėn. 20 d. sekančiu adresu: D. Dunda, 41 Cuthero Tce., 
Kensington Gdns. S.A. 5068, tel. (08) 319408.

KĄ VEIKSIME
Beveik ištisus metus skaitome 

spaudoje apie pasiruošimų Australijos 
Lietuvių Dienoms, kurios įvyks šių 
metų gale Adelaidėje. Lietuvių Dienų 
organizaciniai ir pravedimo darbai 
patikėti organizaciniam komitetui, 
pagal nusistovėjusių tradicijų skiria
mam vietos Apylinkės valdybai ir 
pateiktai Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos aprobavi
mui

Adelaidės lietuvių kolonija nuo 
seno pasižymi gausiu būriu pasišven
tėlių energingai, besidarbuojančių 
lietuviškoje veikloje. Gerai pamena
me, kaip puikiai adelaidiškiai praeity
je sugebėjo organizuoti Lietuvių 
Dienas. Tikėkime, kad ir artėjančios 
Lietuvių Dienos bus tikrai iškilmin
gos. Su džiaugsmu viliamės jų sėkme, 
tautiškumu, drausme, pareigingumu, 
grožiu prašokant visas iki šiol 
buvusias. Pirmų kartų Lietuvių Die
nose dalyvaus gražus būrys sportuo
jančio lietuviško jaunimo iš JAV, 
Kanados. Pirmų kartų, visų džiaugs
mui, sulauksime jaunų sportininkų ir 
jų vadovų, svečių iš mūsų tėvynės 
Lietuvos.

Malonus, draugiškas ir broliškas 
svečių priėmimas nėra vien tik 
Lietuvių Dienų organizacinio komi
teto pasiaukojusių narių pareiga. Ji 
yra mūsų visų, Australijos lietuvių 
pareiga. Vieni juos apgyvendins, 
globos, užmegs draugystes, kiti atvy
kę į Lietuvių Dienas, stebės jų 
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veikalas bus vienas iš Lietuvių Dienų 
renginių. Rašytojas Justinas Marcin
kevičius yra vienas iš Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatorių, pasmerkęs stali
nizmo ir stagnacijos laikus.

Tuo pačiu pateikiame šiek tiek 
informacijos apie bilietus į renginius. 
Visų renginių bilietai jau platinami. 
Juos galima užsisakyti pas Lietuvių 
Dienų komiteto sekretorių Leonų 
Gerulaitį: 19 Wilford Ave., Underda
le, S. A. 5032, tel. (08) 434044. 
Meninių renginių bilietų kainos 8 
doleriai. Naujų Metų baliaus bilietai 
platinami iki gruodžio 17 dienos. 
Baliaus vakarų prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjami. Todėl kviečiame 
baliaus bilietus įsigyti iš anksto. 
Bilieto kaina 28 doleriai asmeniui. 
Stalai po 16 ir 12 asmenų. Nesudarant 
pilno stalo skaičiaus, Lietuvių Dienų 
komitetas juos papildys savo nuožiūra. 
Baliuje gros geras orkestras: "Con
cept Band", 1950 - 1960 metų 
populiarių šokių melodijos, o taip pat 
kiekvienas baliaus dalyvis gaus už
kandžius ir vakarienę, kas įskaityta į 
bilieto kainų. Baliuje veiks du barai ir 
gėrimai bus parduodami normalia 
kaina.

Informacijos tikslu, bus išleistas 
keturių puslapių Lietuvių Dienų 
leidinėlis, platinamas visiems Lietuvių 
Dienų dalyviams veltui.

Lietuvių Dienų metu Lietuvių 
namuose bus galima kiekvienų dienų 
papietauti, o baras veiks nuo 12 iki 24 
valandos.

Lietuvių Dienų komitetas

X D E L AI DEj E.. . ? 
pasirodymus sporto aikštėse ir kituose 
renginiuose, kuriuose jie dalyvaus.

Taigi, išgirskime Lietuvių Dienų 
organizacinio komiteto darbuotojų 
kvietimų - dalyvaudami Lietuvių 
Dienose atliksime tautinę pareigų, 

kad jaunimas grįžęs į Lietuvą, 
Ameriką, Kanadą parsivežtų kuo 
geriausius įspūdžius, pilnas širdis 
jiems parodytos meilės. Šiuo metu 
Lietuvoje vyksta tautos atgimimas. 
Atginkime ir mes atsukdami veidus į 
Lietuvą, į savo seseris ir brolius iš 
tėvynės.

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Pereitame "Mūsų Pastogės" nume

ryje skaitėme Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pa
ruoštų Tarybos ir bendruomenės 
atstovų suvažiavimo darbotvarkę. Jų 
peržvelgus, nesimato naujų pakeiti
mų, viskas paruošta pagal jau 
nusistovėjusią tvarką. Pasigesime tik, 
darbotvarkėn neįtrauktų, dviejų 
mums gana svarbių, šiuo laiku 
reikšmingų klausimų. Jiems neskirta 
laiko. Tai tariamų karo nusikaltėlių 
įstatymo klausimas ir bendravimo su 
dabartine atgimusia Lietuva klausi
mas. Ypatingai pastarasis yra aktua
lus ir tuo pačiu opus. Gal reikalinga 
būtų aptarti pinigų, telegramų siunti
mą ir spaudos gavimo iš Lietuvos 
klausimus.

Metų bėgyje, australų spaudoje 
buvo spausdinti mūsų Apylinkių 
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1986 metų Krašto Tarybos suvažiavimo metu Sydnejuje. Iš kairės: Stasys 
Jokūbąuskas - PLB valdybos vicepirmininkas, Bronius Nainys - "Pasaulio 
Lietuvio" redaktorius, šių metų Lietuvių Dienų organizacinio komiteto 
pirmininkė - Janina Vabollenė ir vicepirmininkas - Viktoras Baltutis. Antroje 
eilėje K. Lynikas - Melbourne Apylinkės pirmininkas, D. Lynikienė ir D. 
Baltutienė - ALB Krašto valdybos pimininkė, šalia jos nežinoma tautietė. 
Trečioje eilėje iš dešinės: V. Koženiauskienė - Latrobe Valley seniūnė, A. 
Baltrukonienė - ALB Krašto valdybos sekretorė, dr. J. Kunca, dr. G. 
Kazokienė, B. Mockūnienė, V. Bosikis ir dr. K. Zdanius.

valdybų apmokami pareiškimai. Ne 
visi jie derinosi su mūsų Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos ir jos pavestų organizacijų 
vedama linija. Tarybos ir bendruome
nės suvažiavime buvo prieita bendros 
nuomonės, kad visą šį klausimų 
tvarkys Krašto valdyba ir jos patikė
tos organizacijos. Tai minėdamas, 
neturiu galvoje privačių mūsų tau
tiečių darytų pareiškimų spaudai. 
Kiekvienas iš mūsų gali daryti 
pareiškimus tuo pareikšdamas tik savo 
asmeninę nuomonę. Tačiau, kaip yra 
patirta - į padarytus Apylinkių 
valdybų pareiškimus, gauta reakcija iš 
Australijos parlamentarų. Ir klausimu 
palieka ar tai padeda mūsų naudai?

Paskelbta, kad į suvažiavimų atvyks 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas. Ir čia, mūsų visų išrinktų į 
Krašto Tarybų atstovų pareiga at
vykti ir dalyvauti suvažiavime. At
vykti ne vien tik, kad pasinaudoti 
teikiamomis privelegijomis ir paslau
gomis. Atvykti pasiruošus įnešti naujo 
ir naudingo mūsų veikiai, išeinant iš 
jau nusistovėjusios, šabloniškos eigos. 
Praėjusiuose suvažiavimuose buvo 
pasigendama atstovų iš tolimesniųjų 
Apylinkių, kaip Pertho, Brisbanės. 
Joms vadovauja mūsų jaunosios kartos 
žmonės. Tikėkime, kad šiais metais 
matysime ir juos savo tarpe.

AR IŠGIRDOME JAUNUOLIO 
RAGINIMĄ?

Šių metų birželio pabaigoje Tary
bos atstovai ir Sydnejaus Apylinkės 
valdyba gavo visiems adresuotų raštų 
iš dr. Pauliaus Kabailos - Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos vicepirmininko, kuriame kalba
ma apie sekančią Krašto valdybų. 
Cituosiu esminę laiško dalį:

"Kaip Jūs suprantate, mūsų ben-* 
druomenė išgyvena kritiškus laikus, 
todėl dabar yra ypatingai svarbu, kad 
sekanti Krašto valdyba būtų pajėgi 
komunikuoti mūsų bendruomenės rei
kalais su australų media ir politikais.

Todėl aš Jūsų prašau ir raginu, 
dabartinės Krašto valdybos vardu, 
dėti visas pastangas, kad surasti 
tinkamus kandidatus iš Sydnejaus 
sekančiai Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybai."

Tai rašo jaunosios kartos, dabarti
nės Krašto valdybos narys. Jis suprato 
klausimo svarbų ir ragina mus. O kaip 
su mūsų pareiga?

Lapkričio 6 dienų Sydnejaus Apy
linkės pirmininkas A. Giniūnas buvo 
sukvietęs Tarybos narių pasitarimų. 
Krašto valdybos klausimas buvo 
iškeltas tarpe visų kitų. Ir patirtas 

kartus nusivylimas. Praėjus net ketu
riems mėnesiams nuo dr. P. Kabailos 
laiško gavimo, A. Giniūnas sakėsi 
suradęs tik keturis kandidatus. Tai - J. 
Kedys, dr. A. Viliūnas, A. Kramilius ir 
J. Reisgytė - Fraser.

Tam, kad sudaryti naują Krašto 
valdybų, kandidatų neužtenka. Pirmi
ninko pareiškimu, jis dar dėsiąs visas 
pastangas trūkstamų kandidatų sura
dimui. Visi patikėjome jo žadamomis -, 
pastangomis, tačiau rezultatai kalba 
už save.

Prisimena, dabartinės Krašto val
dybos pirmininkės Danos Baltutienės 
pasisakymas per paskutinį bendruo
menės atstovų suvažiavimą Melbour
ne: "Per pirmuosius dvylika mėnesių, 
Jaučiu, pilnai įsijungiau į man pavestų 
darbų ir štai maža beliko laiko visiems 
suplanuotiems darbams įvykdyti." 
Kiekvienas Australijoje gyvenantis 
lietuvis, kuriam rūpi bendruomeninis 
gyvenimas ir veikla, galėjo suprasti, 
jog dabartinė Krašto valdyba vado
vaujama jaunos ir energingos pirmi
ninkės D. Baltutienės, jaunajai kartai 
talkininkaujant, šiais mums nepalan
kiais politiniais metais, atliko savo 
pareigas atsakingai ir garbingai. 
Pasitarimuose su Australijos parla
mento nariais išmintingai ir protingai 
gynė mūsų reikalus nedarydama nei. 
mažiausių klaidų. Savo lėšomis aplan
kė visas Australijos Apylinkes ir 
seniūnijas. Kam teko nuvykti į 
Brisbaną ir kalbėtis su vietos lietu
viais, kiekvienas patyrė jų dėkingumų 
D. Baltutienei už pirmų Jų aplankymų, 

dėmesį, pasidalinimų mums rūpimais 
klausimais. Jos sugebėjimas savo 
nuoširdžias mintis ir lietuviškų meilę 
perduoti visiems savo tautiečiams, 
paliko gilų prisiminimų ir įžiebė naujų 
energijų darbui tautinėje veikloje.

Dabartinėje Krašto valdyboje ma
tome net tris mūsų Jaunosios kartos 
atstovus. Tenka su pritarimu pripa
žinti, kad visų nuveiktų darbų 
rezultatai yra pirmininkės ir visų 
narių nuopelnas.

Prieš mūsų Tarybos narių akis 
atsiveria liūdna padėtis. Sydnejuje 
turime tik keturis kandidatus ir vargu 
ar daugiau beatsiras. Kyla klausimas, 
ar nebūtų verta, vertinant dabartinės 
valdybos veiklų ir turint galvoje 
galimų busimosios veiklą, prašyti 
dabartinę ir toliau pasilikti darbuotis 
mūsų visų labui dar dvejus metus? 
Tarybos nariai turi teisę pakeisti 
vietovę, bet ar nėra svarbiau visko, 
ne vieta, o kaip atliekamas visai 
bendruomenei svarbus darbas?

V. Augustinavičius
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LANKĖSI LENKU KARUI N OLAS

Lenkų kardinolas J. Glemp ir Sydnejaus lietuvių kapelionas P. Butkus MBE.

Kaip skelbė spauda ir televizija, 
pirmasis Lenkijos kardinolas J. Glemp 
atvyko į Australiją čia gyvenančių 
lenkų pastoracinei kelionei.

Koncerto metu, aikštėje prie lenkų 
paminklinės Cestochovo Marijos kop
lyčios Marayong, Black to wne, lenkų 
kardinolą galima buvo matyti su 
lietuvius atstovaujančiu prelatu P. 
Butkum.

Šioje koplyčioje lapkričio 6 dieną 
vyko iškilmingos pamaldos. Pamaldose 
kartu su kardinolu ir J.E. Varšuvos 
vyskupu Dambrovskiu dalyvavo dar

REMKIME BUVUSI SĄŽINĖS KALINI
Rusijai
Gal maža tau erdvės, gal maža pievų, girių,
Gal maža ašarų ir kraujo nekaltų? -

Mana šalis maža - tik Nemuno pakrantės,
O kiek ten skausmo, sielvarto, kančių I

(1952 m.)
Jau spaudoje buvo minėta, kad Krašto valdybos pakviestas, dr. A. 

Statkevičius, prieš pat Kalėdas, atvyksta į Australiją.
Šis taurus žmogus, vienas Tautos milžinų, žiauriose sąlygose, ilgus metus 

kalinamas. Už veiklą Helsinkio ir Laisvės Lygos grupėse, paskutinius 
septynerius metus "gydomas" psichiatrinėse ligoninėse.

Lietuvai
Tarp kruvinų dienų, tarp keiksmo ir maldų 
Aš vien dėl; Tavęs gyventi noriu, 
Kad amžių kryžkelėje ateities vardu 
Tarnaučiau Tau pirmuoju savanoriu.

(1955 m.)
Dr. A. Statkevičius "neprisitaikė 

prie sąlygų" pataikaudamas okupan
tui, kad užtikrinus sau patogesnį 
kampelį, skanesnį duonos kąsnį. Jis 
kentėjo už mane, už tave.

1940 metais studijavau mediciną ir 
priklausiau anti - sovietiniam pogrin
džiui", sako dr. A. Statkevičius. 
"Vienos paskaitos metu sužinojau, 
kad esu NKVD ieškomas. Tad 
prisidengęs svetima Vytauto Vaiče
kausko pavarde, apie keturis metus 
slapsčiausi provincijoje."

1951 metais areštuojamas ir nutei
siamas 25 metams darbo stovyklos 
prie Mongolijos pasienio ir penkių 
metų ištrėmimu.

"Be gailesčio buvome nuolat muša
mi ir badinami. Buvome traktuojami 
lyg žvėrys Ir skiriami prie pačių 
sunkiausių darbų, kuriems trūko 
jėgM"

Stalinui mirus 1956 metais dr. A. 
Statkevičius sugrąžinamas į Vilnių 
kur tęsė medicinines studijas. Ne 
vieną kartą jam KGB siūlė tapti 
"vienu jų". Vėl stojo į pogrindinę 
veiklą, baigdamas rašyti lageriuose 
pradėtą poezijos rinkinį "Balsas iš 
laisvės kapo". Taip pat parašė tris 
dorovinės - kultūrinės temos veikalus, 
smerkiančius komunistų ideologiją, už 
ką, 1970 metais vėl areštuojamas ir 
baudžiamas 15 metų "privalomo 
gydymo".

apie dvi dešimtys kunigų ir mūsų 
kapelionas, apie 200 kandidatų pri
ėmė sutvirtinimo sakramentą. Pamal
dose dalyvavo apie 4 tūkstančiai 
lenkų ir svečių.

Per iškilmingus pietus prelatas 
Petras Butkus kardinolui įteikė 600 
metų Lietuvos Krikščionybės medalį. 
Lenkų bendruomenės sekretorius pa
siuntė mūsų prelatui P. Butkui 
padėkos laišką už dalvavimą šiose 
iškilmėse ir išreiškė viltį, kad ir 
ateityje mūsų draugystė bus dar 
artimesnė.

Dr. A. Statkevičius Los Angeles 
lietuvių bažnyčioje

"Kadangi Sovietų Sąjunga nesilaikė 
1975 metų Helsinkio susitarimų 
liečiančių žmogaus teises, įstojau į 
lietuvių Helsinkio grupę. Protestavo
me dėl Afganistano okupacijos, če- 
koslovakų disidentų persekiojimo bei 
kitų žmogaus teisių pažeidimų".

Pasekmėje, 1980 metų pradžioje 
yra KGB areštuojamas. Kaltinamas 
nepriklausomos Lietuvos siekimu ir 
sovietų unijos šmeižimu. Dr. A. 
Statkevičiui neleista dalyvauti jo 
paties teisme, kur nubaudžiamas 25 
metams "Specialios psichiatrinės li
goninės" Černiachovske. Po trijų 
metų perkeltas į panašią ligoninę 
Taškente, kur tarp žmogžudžių pra
leido 4 metus ir šių metų pradžioje 
grąžinamas į Vilnių. Lietuvoje likodr. 
A. Statkevičiaus žmona ir duktė.

Dr. A. Statkevičiaus kelionės 
išlaidoms padengti renkamos aukos. 
Pateisinkime savo žodžius, dešimtimis 
metų scenoje tartus, lietas ašaras 
Lietuvą minint. Nors ir maža auka 
prisidėkime visi! Prašome aukas siųsti 
šiuo adresu: dr. Statkevičius Fund,

LIETUVAITĖ APLANKĖ ŽEMĖ 
KURIOJE GIMĖ JOS TĖVAI

Kristina Repševičiūtė prie Puntuko
Prieš keletą mėnesių, Pertho 

lietuvių Repševičių duktė Kristina 
Repševičiūtė, kuri aktyviai dalyvavo 
Pertho lietuviškajame gyvenime šok
dama tautinių šokių grupėje "Šatri
ja", būdama lietuvių radijo valandėlės 
pranešėja, pirmą kartą aplankė šalį iš 
kurios kilo jos tėveliai.

Kristina pirmą kartą išvydo Lietuvą 
apie kurią žinojo tik iš pasakojimų, 
bet domėjosi ja ir iš tolo mylėjo. 
Grįžusi, Kristina savo įspūdžius pasa
kojo per lietuvių radijo valandėlę, ji 
sakė: "Buvo be galo jaudinantis

K A RI U O NIE NĖS
Sydnejaus LKV "Ramovė" skyriaus 

ruoštas minėjimas, įvyko lapkričio 20 
dieną. Minėjimas pradėtas pamaldo
mis. Prelatas P. Butkus aukojo šv. 
Mišias už žuvusius mūsų karius, už 
Lietuvos laisvę. Savo pamoksle prel. 
P. Butkus kalbėjo apie didelį Lietuvos 
kariuomenės vaidmenį Lietuvos gyve
nime. Organizuotai, su vėliavomis 
dalyvavo ramovėnal ir šauliai. Pamal
dų metu giedojo choro "Daina" 
choristai, vargonavo A. Kramilius.

Minėjimas buvo tęsiamas Lietuvių 
namuose, 3 valandą. Minėjiman atvyko 
gana gausus tautiečių būrys. Lietuvių 
namuose tą dieną galima buvo matyti 
svečių iš Lietuvos, kurie pirmą kartą 
matė mūsų organizacinę veiklą išeivi
joje.

Minėjimą atidarė Sydnejaus sky
riaus pirmininkas A. Vinevičius, 
supažindindamas visus su šios šventės 
reikšme. Rimties minutėje išklausėme 
prelato P. Butkaus invokaciją. Šios 
dienos paskaitai buvo pakviestas 
Australijos kariuomenės R. E. M. E. 
dalinio viršininkas, majoras Saulius 
Karpuška. Majoras Karpuška yra 
gimęs Geelongo lietuvių kolonijoje, 
vedęs sydnejiškę šatkauskaitę, augina 
lietuvišką šeimą. Savo paskaitoje 
majoras S. Karpuška pasakojo apie 
Australijos kariuomenę ir jos šių laikų

P.O. Box 118, Chelsea, Vic. 3196.
Iki šiol aukų gauta - Melbourne 

Parapijos choras 100 dolerių, P. ir P. 
Mičiullai 100 dolerių, V. Šalkūnai 100 
dolerių, DLK Vytenio šaulių kuopa 70 
dolerių, V. Vaitiekūnienė 50 dolerių, 
A. Žilinskas 50 dolerių, A. Kaladė 50 
dolerių, R. Ramanauskienė 20 dole
rių, dr. J. Mikolajūnas 100 dolerių, J. 
ir R. Bertram 30 dolerių, J. ir B. 
Mašanauskai 10 dolerių, dr. E. 
Šurmienė ioo dolerių, Socialinės 
Globos Moterų draugija 50 dolerių, Z. 
ir G. Mackevičiai 50 50 dolerių, G. ir 
D. Žemkalniai 50 dolerių, J. Juška 50 
dolerių, A. ir J. Baltrukoniai 20 
dolerių, P. Dranginis 20 dolerių, E. ir * 
A. Banaičiai 10 dolerių.

Dr. A. Statkevičiaus Iškvietimo 
komitetas

jausmas turint galimybę pergyventi 
visa tai, apie ką aš visą gyvenimą esu 
girdėjus, būtent: lipti į Gedimino pilį 
ir apžvelgti visą Vilnių, pamatyti 
Aušros Vartus, Šventos Onos bažny
čią ir mūsų garsų senąjį universitetą, 
atremontuotą Kauno pilį ant senojo 
Nemuno kranto, gražiuosius Zarasų 
ežerus, Puntuką, Stelmužės ąžuolą, 
Kryžių Kalną, stovėti prie Birutės 
aukuro Palangoje, aplankyti be galo 
turtingą gintaro muziejų grafo Tiške
vičiaus rūmuose ir turėti progos pačiai 
rinkti gintarą Baltijos pajūryje..." 

Šventės ivii nėji mas
problemas, visa tai iliustruodamas 
skaidrėmis.

Meninėje minėjimo dalyje deklama - 
vo Alfa Savickienė ir A. Kramilius. 
Dvi dainas padainavo moterų duetas 
iš A. Savickienės ir J. Muščinskienės, 
pastarajai pritariant gitara. Choro 
"Daina" vyrai, diriguojant Justinui 
Ankui, padainavo " Kur gimta padan
gė", "Sutems tamsi naktužėlė" ir 
"Plaukia Nemunėlis". Minėjimo metu, 
70 metų sulaukusiems ramovėnams 
Leonui Zigmantui ir Steponui Kleme
ntui iš Newcastle, buvo įteikti 
specialūs pažymėjimai. Pagerbdamas 
uolų parapijos darbininką ir "Ramo
vės" pirmininką Antaną Vinevičių, 
švenčiantį 75 gimtadienį, prelatas P. 
Butkus pasveikino A. Vinevičių gim
tadienio proga ir įteikė jam knygą 
apie Vilniaus architektūrą. Antanui 
sugiedota "Ilgiausių Metų..!”, pa
reikšta užuojauta dėl jo žmonos 
Sofijos sunkios ligos. Prieš pamaldas ir 
minėjimo metu buvo renkamos aukos 
"Kario” žurnalui paremti, kuris yra 
atsidūręs sunkioje padėtyje. Minėjimą 
vedė A. Kramilius. A. Vinevičius, 
dėkodamas programos dalyviams, 
įteikė jiems po puokštę lietuviškų 
rugiagėlių, o dirigentui Justinui Ankui 
knygą apie Lietuvos kariuomenę.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
"Mūsų Pastogė" Nr.47 1988.11.28 pusi.3
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VII—JI TAUTINĖ stovykla 
JAU PRAEITYJE

Rašo žki. v. s. fil. B. Barkus

7-JI TAUTINĖ STOVYKLA-USA

Ir vėl sujudo, subruzdo uniformuoti 
broliai ir sesės. Sesės nuskubėjo 
kairėn, broliai - į dešinę, kur neužilgo 
pasirodė įvairių grupių vėliavos - visa 
stovykla pastovyklėmis rikiavosi di
džiajam paradui. Parado aikštėje, prie 
aukštų vėliavų stiebų sustojo visa 
stovyklos vadovybė, įvairūs skautų 
vadovai ir vadovės bei garbės svečiai. 
Jų tarpe keli atvykę iš Lietuvos. į 
aikštės vidurį išėjo VII - tos Tautinės 
Stovyklos komendantas v. s. fil. 
Romas Jakubauskas, kurio komandoms 
pakluso visa stovykla. Kalne prie 
valgyklos, suskambo Škotijos lietuvai
čių dūdomis grojamas maršas. Iš 
dešiniojo ir kairiojo sparno, ežero 
pakrante įžygiavo Brolija, ASS ir 
Seserija, sustodami prieš vėliavų 
aikštę ir vadovybę bei svečius. Prie 
vėliavų stiebų priėjo vėliavininkai. 
Visiems saliutuojant pakilo JAV, 
Lietuvos, Australijos, Didžiosios Bri
tanijos, Kanados ir VII - tosios 
Tautinės Stovyklos vėliavos. Suskam
bėjo Lietuvos ir JAV himnai. Padan
gėn pakilo septyniasdešimt įvairia
spalvių balionų, primenančių, kad 
švenčiame Lietuvos Nepriklausomy
bės ir Skautų Sąjungos įsteigimo 70 
metų sukaktis. Valio! Valio! Valio!.. 
Suskamba VII - tosios Tautinės 
Stovyklos daina - graži, jausminga ir 
skambi.

‘V. s. fil. Petras Molis.

Iškilmingąją VII - tosios Tautinės 
Stovyklos atidarymo dalį pravedė v. 
s. Irena Kerelienė. Pagrindinę kalbą 
tarė VII - tosios Tautinės Stovyklos 
viršininkas ir LSS Tarybos pirmininkas 
v. s. fit Petras Molis. Po jo sekė 
sveikinimai žodžiu ir daugybė sveiki
nimų raštu - iš Vašingtono sveikinimo 
telegramą atsiuntė Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas Ronald 
Reagan. Prezidento sveikinimo žo
džiai buvo sutikti audringais plojimais. 
Po to sekė įsakymai. Paskelbti 
apdovanotieji LSS Geležinio Vilko 
ordinu - v. s. Irena Kerelienė ir v. s. 
fil. kunigas Antanas Saulaitis, SJ.

Ir vėl pasigirdo sodrus brolio 
komendanto balsas, maršo garsams 
palydint VII - toji Tautinė Stovykla 
pradeda išlikmingą eiseną - paradą, 
įnešama didžiulė tautinė vėliava, 
kuęią laikydamos' už kraštų nešė 
aštuonios sesės. Tada pro vėliavą ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.47 1988.11.28 pi 

garbės tribūną, svečius ėjo v. s. fil. 
Meilės Mickienės vedamas Seserijos 
rajonas - nešamas ištisas miškas 
įvairių Seserijos vienetų vėliavų ir 
gairių. Visos žygiuojančios rankose 
nešė mažas trispalves ir jomis mosavo. 
Po Seserijos sekė Brolija ir ASS. Patį 
paradą apvainikavo ir paliko nuostabų 
įspūdį VII Tautinės Stovyklos virtuvės 
darbuotojų skiltis, pasipuošusi vyšnios 
spalvos žiurstais bei "apsiginklavusi"
dideliais samčiais ir kitais virtuvės 
"ginklais"... Didelių ovacijų sulaukė 
žygiuojanti "Močiutės pasakos" pa- 
stovyklė - busimieji skautai ir

skautės, žygiuoją su savo tėveliais.
Užsibaigė iškilmės, paradas. Ir vėl 

visi bendrauja prie valgyklos, šneku
čiuodami laukia pietų. Australijos 
skautai vyčiai, pasipuošę Acubra 
skrybėlėmis, stovykloje tapo populia
rūs ir mėgiami (ir ne vien sesių tarpe)." 
Man atvykus jie draugiškai nusiskun
dė, kad stovyklos pradžioje stovyklos 
drausmė jiems rodėsi esanti per 
griežta. Bet vėliau prie jos įprato ir... 
patiko. Po parado padarė keletą 
nuotraukų su vyčių pastovyklės 
viršininku s. v. v. si. Vyteniu 
Lietuvininku, tokiu būdu įamžindami 
susidariusią draugystę. Po pietų 
įvairiose pastovyklėse vyko parodė
lės, paskaitos, posėdžiai ir kitokie 
skautiški, tautiniai renginiai. Buvo 
traukiama LS Fondo loterija, kurios 
bilietai buvo pardavinėjami ir Austra
lijoje. Deja, nei viena premija mūsų 
žemynui neteko. Gaila!

Saulei pasvirus į vakarus, svečiai, 
atvykę iš toliau ar arčiau, skirstėsi į 
namus, daugiausiai į Clevelandą. Po 
vakarienės ir vėliavų nuleidimo, 
pastovyklėse prasidėjo įvairaus pobū
džio linksmybės. Kai kas susirinko į 
prie valgyklos esantį kambarį pa
žiūrėti brolių Bružo ir Peniko video 
juostų apie Vilniaus Vingio parke 
liepos 23 dieną vykusias demonstraci
jas. Tai buvo nepaprastai įdomūs ir 
jaudinintys momentai - tūkstantinės 
minios kėlė ir mojo tautinėmis 
vėliavomis, giedojo Tautos Himną.

VII - toji Tautinė Stovykla 
neapsėjo be kelių nuotykių. Vos tik 
stovyklautojai įsikūrė, užėjo didelė 
audra su lietumi. Kaip visada, 
daugiausiai nukentėjo sesės, kadangi 
vėjas Jų palapines pakėlė į dangų... 
Didieji vasaros karščiai vargino visą 
Ameriką, taigi neaplenkė ir stovykla
vietės. Stovyklai įpusėjus, oras truputį 
atvėso, nors paskutinę dieną lietus vėl 
visus išprausė ir sušlapino iš ameriko
nų skolintas palapines... Bet skautai ir 
bėdoje nenusimena - jie šypsosi!.. 
Stovyklą apleidau su šūkiu: Sudėjo
me! Budime! Budėsime!

1.4

ADELAIDĖS PENSININKU KLUBUI 
PEN KERI METAI

Penkeri metai žmogaus gyvenime - 
palyginti trumpas laikotarpis. Atrodo, 
nebūtų reikalo jį kuo nors išskirti, 
paminėti bei vertinti. Tačiau vyresnio 
amžiaus žmonėms, beskubančio laiko 
tėkmėje, Jie tampa dėmesio verti ir 
reikšmingi. Penkmečiai yra reikšmingi 
ne vien žmogaus gyvenime, bet taip 
pat ir organizacijos amžiuje. Penkis 
metus išsilaikiusi bet kuri organizaci
ja, įrodo jos reikalingumą ir brandumą, 
gali su pasitikėjimu žvelgti į ateitį.

Adelaidėje spalio mėnesio 30 dieną 
penkių metų sukaktį atšventė Adelai
dės Lietuvių Pensininkų klubas. Ta 
proga, klubo valdyba suruošė iškilmin
gus pietus, kuriuose dalyvavo 230 
narių ir svečių, kurių tarpe buvo ir 
ministras Krafter, įteikęs klubo val
dybai 1000 dolerių čekį. Buvo 
suorganizuota ir trumpa programa. 
Klubą sveikino bendruomenės, įvairių 
organizacijų atstovai. Minėjimas ir 
vaišės buvo puikiai suorganizuotos bei 
pravestos.

Šia proga verta prisiminti, kada ir 
kokiomis aplinkybėmis klubas buvo 
įkurtas.

Pastarajame dešimtmetyje žymi 
Australijos lietuvių dalis baigė dar
bingąjį amžių ir tapo pensininkais. 
Visose lietuvių kolonijose jų procen
tas vis augo. Pensininkais tapo didžioji 
mūsų veikliųjų tautiečių dalis. Pasi
keitus socialinei padėčiai, pasikeitė 
ne tik gyvenimo būdas, bet ir 
tarpusavio santykiai. Dėl šios prie
žasties atsirado reikalas suburti, 
laisvus nuo darbo, tautiečius į 
organizaciją, kuri juos jungtų ir, 
tarpusavyje bendraujant, gyvenimą 
padarytų prasmingesnį.

Šio tikslo siekiant, būrelis adelai- 
diškių iškėlė mintį suorganizuoti 
Adelaidėje gyvenančius lietuvius į 
pensininkų klubą. Kadangi niekas 
kitas klubo organizavimu nesirūpino, 
buvo nutarta paskelbi vietinėje spau
doje, kad 1983 metų spalio 27 dieną 
Lietuvių namuose kviečiamas pensi
ninkų steigiamasis susirinkimas. Ši 
iniciatyva susilaukė didelio mūsų 
visuomenės pritarimo. į susirinkimą 
atvyko gana gausus tautiečių pensi
ninkų būrys. Susirinkime buvo ap
svarstyti klubo steigimo klausimai, 
susipažinta su iniciatorių paruoštais 
klubo provizoriniais įstatais ir išrinkta 
pirmoji klubo valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: K. Kaminskas - 
pirmininkas, G. Straukienė - sekreto
rė, i. Taunys - iždininkas.

Jau pačioje pradžioje klubo valdyba 
ir jos pirmininkas parodė daug gražios 
iniciatyvos plečiant klubo veiklą ir 
organizuojant renginius. Visuomenės 
susidomėjimas klubu pastebimai didė
jo, narių skaičius augo. Vėlesniais 
metais klubo valdybos sąstatas keitė
si, bet virš keturių metų be 
pertraukos klubo valdybos pirmininku 
darbavosi K. Kaminskas. Klubo valdy
bai ir jos pirmininkui niekuomet 
nestigo energijos, iniciatyvos ir pla

LIETUVIŲ PAMINKLAS f/įfh i 
MŪSŲ VISŲ GARBĖ C? j

Po 50 dolerių - Renata Gilmore (A.C.T.), J. Mintus (A.C.T.), B. Minins 
(A.C.T.), L. Pazusis (Qld.J, E. ir A. Srutis (N.S.W.).

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Dr. B. Vingilis 

Komiteto narys lėšų telkimui

SKIRKIME SUSITIKIMUS SU DRAUGAIS
- LIETUVIŲ DIENŲ METU, ADELAIDĖJE

navimo. Kai kuriais atvejais šios 
iniciatyvos gal net buvo ir perteklius. 
Taip, pavyzdžiui, netikėtai atsirado 
klubo leidžiamas lakraštis "Lazda", 
vėliau pasivadinęs "Bičiuliu". Iš 
valdžios buvo išrūpinta 2000 dolerių 
pašalpa, už kurią įsigyta kopijavimo 
mašina "Bičiuliui" spausdinti. Klubas 
buvo inkorporuotas, pakeisti jo įsta

tai. Visa tai atlikta be klubo 
narių sutikimo ir nutarimo. Dėl šios 
priežasties iš esmės pasikeitė klubo 
teisinė padėtis ir narių finansiniai 
įsipareigojimai. Kodėl taip atsitiko ir 
buvo prasilenkta su mūsų visuomenės 
veiklos tradicijomis, pasielgta nede
mokratiškai? Greičiausiai taip įvyko 
dėl patyrimo stokos organizaciniame 
darbe bei klaidingo savo pareigų ir 
kompetencijos supratimo. Tikėkime, 
kad ši ir panašios istorijos, įnešusios 
nerimo į klubo gyvenimą, jau bus 
nuėjusios praeitin ir daugiau nebepa
sikartos.

Šių metų balandžio 14 dieną 
įvykusiame klubo narių metiniame 
susirinkime į valdybą buvo išrinkti: J. 
Bočiulis, A. Jakaitienė, A. Mačiukas, 
M. Pareigis ir K. Pauliukėnas. Kandi
datais liko: A. Bulis ir K. Kaminskas. 
Ši valdyba nusiteikusi demokratiškai 
ir bando klubą išvesti pro visas 
povandenines uolas atpalaidupojant ją 
nuo visų uždėtų nereikalingų pareigų 
ir atsakomybės. Tuo reikalu Adelaidės 
Lietuvių Pensininkų klubo valdyba 
"Adelaidės Lietuvių Žiniose" Nr. 18. 
(30.8.88.) paskelbė sekančio turinio 
pranešimą (ištraukos): "Tada dar liko 
"Bičiulis". Kaip paaiškėjo iš paskuti
nio metinio susirinkimo metu vykusių 
diskusijų, niekas nebuvo tikras, kam 
tos spausdinimo mašinos dabar pri
klauso (ar p. Kaminskui ar p. Šereliui 
ar mūsų klubui, ar visiems trims ir 
kokiomis dalimis) ir kiek metų dar 
galioja garantijos. Tad "Bičiulio" 
klausimas buvo Jūsų valdybos svarsto
mas labai dažnai. Pagaliau mes visi 
priėjome išvados, kad mums nuo šios 
problemos reikia ^atsipalaiduoti ir 
visiems mūsų klubo nariams perleisti 
visus turimus ir įsivaizduojamus "Bi
čiulyje" interesus dabartiniam "Bi
čiulio” redaktoriui p. Šereliui."

"Kadangi mūsų klubas daug savo 
pinigų į "Bičiuliį” nėra įdėjęs, tai mes 
finansiniai mažai ar visai nieko 
neprarandam. Pagal mūsų susitarimą 
su p. Šereliu, sekantis "Bičiulio" 
numeris jau nebus leidžiamas mūsų 
klubo vardu."

Tokiu būdu klubo valdyba vieną 
kartą ir visam laikui atsikratė klubui 
primesto didelio finansinio įsipareigo
jimo, kuris nei finansiškai nei moraliai 
nebuvo pateisinamas.

Tikimės, kad šokinėjimo aukščiau 
juostos laikai jau bus praėję ir 
dabartinė bei būsimos klubo valdybos 
sugebės blaiviau žiūrėti į klubo 
organizacinius reikalus.

bs
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šauni jaunuolių pora - diplomuota 
mokytoja Angelė Plučaitė ir jaunas 
Pertho biznierius Paul Hughes spalio 
mėnesio 2 dieną susituokė naujoje St. 
Patrick katalikų bažnyčioje. Sutuok
tuvių apeigas atliko geras lietuvių 
bičiulis Fr. Pitzen, kartais pavaduojąs 
lietuvių kapelioną kunigą dr. A. 
Savickį. Sutuoktuvių apeigos atliktos 
lydint lietuviškoms giesmėms ir V. 
Skroliui vargonuojant.

Angelės tėveliai kilę iš Lietuvos. 
Tėtis Povilas Plučas biržietis, šiuo 
metu atstovaująs lietuvius bažnyti
niuose reikaluose, mama Elena rokiš- 
kietė. Jaunoji Angelė, dar būdama 
mokykloje, aktyviai dalyvavo tautinių 
šokių grupėje "Šatrija", keletą metų 
buvo lietuvių radijo valandėlės prane
šėja.

Petrho lietuviškosios radijo valan
dėlės bendradarbiai linki Angelei 
laimingo gyvenimo ir niekda nepa
miršti lietuviškos jaunystės. v. S.

Vėl netoli metų pabaiga, vėl didelė 
dalis mūsų tautiečių ruošiasi didžia
jam "kermošiui" Adelaidėje, kur vėl 

. bus šokama, dainuojama, vaidinama, 
sportuojama ir muzikuojama.

Kiekviena Australijos lietuvių ben
druomenės Apylinkė deda savo ge
riausias pastangas išsiųsti į šį didįjį 
įvykį geriausias savo meno jėgas, kad 
tinkamai reprezentuoti savąją Apy
linkę. 1

Žinome, kad vienas iš įdomiausių 
Meno Dienų renginių bus Dainų 
Šventė, kuri šiais metais vėl sugrįžta į 
savo senąsias vėžes, matysime pavie
nius chorus stengiantis sudominti 
klausytojus gerai paruoštomis daino
mis, kurių garsų lietuviški niuansai 
sudaro neišaiškinamai dvasią veikian
čią nuotaikos harmoniją.

Melbourno "Dainos Sambūris" jau 
kuris laikas, net du kartus savaitėje 
lanko repeticijas, kur "Sambūrio" dvi 
ištvermingosios "mūzos" ieško kelių, 
kaip iš savo daininkų išgauti ne tik

KIEK AS SUŽINOJAU!
* "Mūsų Pastogės" skaitytoja ir 

rėmėja Birutė Jablonskienė gavo 
skaudžią žinią iš Lietuvos. Kaune 
mirė jos sesuo Emilija Klaunienė.

Birutei Jablonskienei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

• Buvęs garsus krepšininkas, dabarti
nis sporto klubo " Kovas" valdybos ir 
Spaudos Sąjungos narys Don Atkinson 
atšventė 50 - tąjį gimtadienį.

Sportininkai ir Spaudos Sąjungos 
valdyba linki Don dar daug darbingų 
metų sportinėje veikloje.

• Adelaidės Apylinkės pirmininkas J. 
Stačiūnas po sėkmingos operacijos 

- sveiksta namuose, globojamas savo 
žmonos Marijos, kuri yra gailestingoji 
sesuo.

* Jonas Kalpokas iš Melbourno, sugrį
žęs po, keturis mėnesius trukusios, 
kelionės apie Australiją rašo, kad pats 
geriausias būdas atsipalaiduoti ir 
pailsėti nuo kasdieninių rūpesčių, yra 
keliavimas po Australiją. Tokios 
kelionės. Jono Kalpoko nuomone, be 
visų kitų teigiamų įspūdžių, praturti
na ir žmogiškų žmonių tarpusavio 
santykių supratimą, ypatingai kiek tai 
liečia bendravimą su juodaisiais aus
tralais.

• "Mūsų Pastogės" redakcijoje apsi
lankė Marija Kaplan gyvenanti Sydne- 
juje. Ji pasakoja greitu laiku vyksianti 
l Pietų Afriką, aplankyti lietuvę, kuri

Angelė ir Paul Hughes

ŽIEDELIUS SUMAINĖ

tinkamą garsą, bet ir jausmą, kuris 
atitiktų dainos charakterį.

Be darbo, be pasišventimo sunku 
pasiekti ką nors geresnio, todėl 
nenuostabu, kad Melbourno "Dainos 
Sambūriui" netrūksta energijos, kan
trybės. Kada jie dainuoja, žinome - jų 
daina ir dainavimas tinkamai paruoš
ta, atlikta. Jų melodijų skambesys 
mums visada mielas ir jaudina. Iš 
patirties žinome, kad jų kulminacinis 
dainavimo lygis būna metų pabaigoje, 
kada su savo tradiciniu Metiniu 
koncertu praneša Melbourno ir Apy
linkių dainos mėgėjams, kad: "Mes jau 
esame pasiruošę Dainų Šventei."

Šiais metais ataskaitinis "Dainos 
Sambūrio" Metinis koncertas įvyks 
gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 2.30 
vai. po pietų Melbourno Lietuvių 
namuose, naujai atremontuotoje kon
certų salėje, kur paplatintoje ir dailiai 
įruoštoje scenoje, sambūriečiai nebe
turės spaustis vienas prie kito.

"Dainos Sambūrio" vadovybė gerai

kartu su jos tėvais 1930 metais 
emigravo iš Lietuvos

§

§

§
Morta Šaparaitė - Stepanienė

Jos draugė Morta Šaparaitė 
Stepanienė gimusi 1888 metais gruo
džio 10 dieną, Tiltgalio kaime, 
Panevėžio apskrityje, netrukus švęs 
šimtąjį gimtadienį. Morta gyvena 
Johannesburgo prieglaudos namuose. 
Marija Kaplan savo draugei veža 
keletą "Mūsų Pastogės" numerių ir 
mūsų bibliotekoje nupirktą lietuvių - 
anglų kalbų žodyną.

• Zigmas Poškaitis besilankydamas 
Sydnejųje, atsivežė dar du savo 
brolius. Vienas jų gyvena Lietuvoje, 
kitas - Vakarų Vokietijoje. Z. 
Poškaitis užsisakė "Mūsų Pastogę", 
bibliotekoje pirktomis knygomis apdo
vanojo savo brolius.

Zigmas Poškaitis yra Melbourno 
priemiesčio E. Brunswick geležies 
dirbinių bendrovės dalininkas.

išlepintuosius dainos 
todėl programoje -

pažįsta savo 
mylėtojus ir 
skambios, melodingos, naujos, negir
dėtos dainos. Atnaujintoje programoje 
dainuos ne tik moterų, vyrų, mišrus, 
bet ir jaunimo choras, kuris užtikrina 
"Sambūrio" rytojų. Neapsieita bus ir 
be solistų, nežiūrint, kad viena 
"Svajonių" pusė šiuo metu su koncer
tais keliauja po pasaulį, ir tik kita 
pusė, mums taip miela, dainuos ir 
džiugins. Šį koncertą praturtins Biru
tė Šaulytė - Kymantienė ir vis sodriau 
dainuojantis Jurgis Rūbas.

Taigi, brolau lietuvi, atsimink, kad 
toks koncertas būna tik vieną kartą 
metuose ir, jeigu nori pažadinti savo 
apsnūdusius tautinio meno meilės 
jausmus, jeigu dar kartą nori įsitikinti, 
kad nei vienos kitos tautos dainos 
nėra tokios skambios, melodingos ir 
širdžiai mielos, kaip mūsų lietuviškos 
liaudies dainos - paskirk gruodžio 4 
dienos popietę šiam koncertui.

Leonas Baltrūnas

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos Lietuvių Fondo valdy
ba, kiekvienam vykstančiam į Vasario 
16 - sios gimnaziją mokytis lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistinių dalykų, 
paskyrė stipendijas po 1000 dolerių: 
Aidui Antanaičiui, Melisai Savickai
tei, Audrai Šimkutei, Gintarui Šimkui 
iš Melbourno ir Vytautui Vilkaičiui iš 
Canberros. Australijos Lietuvių 
Fondui aukojo: 20.000 dolerių - 
Kazimieras Butkus (24360), žmonos 
A. A. Nadieždos - Valerijos Butku
vienės atminimui (N.S.W.). 20 dolerių 
- R. Lapinskas (195), A. A. Alfonso 
Bajalio atminimui (N.S.W.).

Ačiū aukotojams, ypatingai Kazi
mierui Butkui už tokią didelę auką. 

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Be kovos ir aukos
■ ■ • - • v pasKeiue trumpą licu išpurtu protestunebus laisvos Lietuvos § streiką.

"Mūsų Pastogė" Nr.47 1988.11.28 pusi.5

TRUMPAI
IŠ VISUR

Palestinos Laisvinimo Organizacija 
(PLO) Alžyre paskelbė nepriklauso- 

§ mos Palestinos valstybės įkūrimą, 
§ pasiremiant prieš 20 metų Jungtinių 
§ Tautų Saugumo Tarybos priimta 
§ rezoliucija Nr.242.
§ Priimdami šią rezoliuciją, arabai 
| pripažįsta Izraeiliui teisę egzistuoti, 
| tačiau Izraelio dešiniųjų vadovaųja- 
| ma vyriausybė arabų deklaraciją 
įj sutiko labai nepalankiai, įvesdami 
§ griežtą apgulties stovį Gazoje ir 

Vakariniame Jordano krante.

§ Sovietai sėkmingai išbandė kosminį 
| laivą "Buran", paleisdami jį skristi 
§ aplink žemę be žmonių įgulos. Po 3 
> valandų ir 25 minučių skridimo, 

"Buran" sėkmingai nusileido, apskri- 
į-dęs dvi pilnas orbitas.

Opozicinė Benazir Bhutto vado- 
^vaųjama partija laimėjo daugiausiai 
§ vietų Pakistano parlamento rinkimuo- 
§ se. Tačiau per mažai, kad galėtų 
§ valdyti be kitų partijų paramos. Šiuo 
§ metu šalyje vyksta derybos su 
$ mažesnėmis partijomis.
§ e

Gudijoje pradeda formuotis popu- 
liarus liaudies frontas Pabaltijo res- 
publikų pavyzdžiu. Šiam frontui 

§ vadovauja Vasili j Jakovenko.
i •
§ į Jungtinių Tautų posėdį Niujorke 
§ iš Afganistano atvykęs užsienio 
| reikalų viceministras Abdul Ghefar 
? Lakanwal, pas amerikiečius pasiprašė 

politinio prieglobsčio. Jo pavyzdžiu 
pasekė ir Afganistano delegacijos prie 
Jungtinių Tautų antrasis sekretorius.

§
§

Armėnijoje vėl atsinaujino neramu
mai. Jerevane įvyko demonstracija dėl 
Kalnų Karabacho prijungimo Armėni
jai, kurioje dalyvavo apie vienas 
milijonas žmonių.

Lapkričio 16 dieną Estijos paris
iu mentas atmetė Sovietų Sąjungos , 

konstitucijos pakeitimo projektą, kaip 
centriniams organams duodantį per 

$ daug valdaričlos galios pavienių 
§ respublikų sąskaita. Apsidraudimo 
§ tikslu, Estijos parlamentas paskelbė 
§ Estijos tarybinės respublikos suvere- 
§ nitetą su veto teise sovietų įstaty- 
§ mams, išskyrus krašto apsaugos ir 

užsienio politikos srityse.
Nors trečdalis Estijos parlamento 

narių rusų kilmės, balsavimo rezulta
tai buvo 258 balsai prieš vieną, 
penkiems susilaikius.

Sovietų politinis biuras iššaukė 
Estijos tarybinį prezidentą Arnold 
Runtel bei premjerą Indrek Toome į 

§ Maskvą, o didieji sovietų laikraščiai 
pradėjo spausdinti aštrią Estijos 
vadovaujančių a menų kritiką.

§

f

§

§

Lapkričio 19 dieną Lietuvos tarybi
nis parlamentas Vilniuje nutarė kreip
tis į sovietų parlamentą, reikalauda
mi, kad būtų sustabdyti konstituciniai 
pakeitimai mažinantys respublikų tei
ses.

Po karštos komunistų partijos 
lyderio Algirdo Brazausko kalbos, 
parlamentas priėmė rinkimų įstatymo 
pakeitimus ir sutiko atidėti įstatymų 
plečiančių Lietuvos respublikos galias 
Estijos pavyzdžiu, tolimesniam laikui.

Vilniuje susirinkusi žmonių minia 
k išklausė daug kalbų, smerkiančių 

parlamento narius už Estijos neparė-
§ mimą. Lapkričio 21 dieną Sąjūdis 
§ paskelbė trumpą transporto protesto
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ANTROJI LIETUVIU TAUTINE 
O LI N1E»I ADA

Vyresniosios kartos lietuviams yra 
žinoma, kad 1938 metais, 1 laikinąją 
Lietuvos sostinę Kauną, buvo su
kviesti viso pasaulio geriausieji lietu
viai sportininkai, kad draugiškose 
varžybose, tautinėje nuotaikoje, Šim
tamečių ąžuolų pavėsyje, išbandytų 
savo sportines ir sustiprintų dvasines 
- patriotines jėgas.

Tai buvo mūsų pirmoji Tautinė 
Sporto Olimpiada, kuri turėjo būti 
kartojama kas ketveri metai. Su 
didžiausiu pasisekimu praėjo Šioji 
tautinė Šventė, kur Šimtai, pasaulyje 
išsibarsčiusių lietuvių pirmą kartą 
turėjo progos aplankyti gimtąjį tėvų 
kraStą ir arčiau pažinti lietuvių 
gyvenimo būdą, jų nuoSirdumą, drau
giškumą ir vaisingumą. Deja, karas ir 
baisi okupacija sugriovė mūsų sporti
ninkų viltis. Per keturiasdešimt oku
pacinių metų niekas apie tai nekalbė
jo, niekur apie tai nebuvo rašoma ir 
gražūs šios Olimpiados priesaikos 
žodžiai, tautiški jos ženklai pasidarė 
tartum "tabu" Lietuvos gyvenime.

Ir pagaliau, tik dabar, laike didžiojo 
tautinio atbudimo, visoje Lietuvoje iš 
slėptuvių vėl iškilo mūsų trispalvė, 
tautinė vėliava, vėl viešai kalbama 
apie mūsų didžiuosius tautinės istori
jos įvykius ir vėl Lietuvos spaudoje 
skaitome apie pirmąją Tautinę Olim
piadą. Net Lietuvos Sporto muziejuje 
iškabinti plakatai su Tautinės Olim
piados emblemomis ir net mūsų 
krepšininkų, laimėjusių II - ąsias ir 
III - sias Europos krepšinio pirmeny
bes, nuotraukos telpa vietinėje spau
doje ir kitur.

Vakarų pasaulyje išsibarstę lietu
viai sportininkai liko ištikimi pirmo
sios Tautinės Olimpiados priesaikai ir, 
susibūrę į naujus lietuviškus sporto 
klubus, toliau tęsė įprastas sportines 
varžybas. Ir štai, jau trečią kartą 
renkasi pasaulio lietuviai sportininkai 
į Tautines Sporto žaidynes, kurios šių 
metų gale vyks Adelaidėje. Tik šį 
kartą mes jas jau galime vadinti 
Tautine Sporto Olimpiada, nes pirmą 
kartą joje dalyvaus sportininkai iš 
Lietuvos, kurių sportinis lygis, tik
riausiai, bus žymiai aukštesnis, kaip

—AUKOS—
SPORTININKŲ PRIĖMIMO 

KOMITETUI

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii.i

500 dolerių - Pr. Mikalauskas.
Po 100 dolerių - Prelatas P. Butkus, 

P.J. ir P.G. Pull in en, B. ir V. Barkai, V. 
ir E. Stilingai.

Po 50 dolerių - E. Karpavičius, I. 
Jonaitis, dr. B. Vingilis, E. Šliogerie
nė, A. ir V. Mickevičiai, K. ir J. 
Bagdonavičiai, V. ir J. Ramanauskai, 
A. ir H. Meiliūnai.

40 dolerių - N. Celkienė.
Po 30 dolerių - A. Žilys, A. ir 0. 

Leveriai.
25 dolerius - J. ir J. Janavičiai.
Po 20 dolerių - E. Mensonas, V. 

Glionertas, V. D ant a, A. ir J. Milašai, 
J. ir M. Siručiai, M. ir A. Statical, J. ir 
(E Gradzinskai, M. Gailiūnas, A. 
Griškauskas, J. Gervinąs, J. A. 
Jūragis, K. Ankus, S. G. ir A. 
Montvidai, K. Eirošius, J. Grybas, A. 
Savickienė, B. Sidarienė, S. Zabloc- 
kienė, D. Kraucevičius, V. Burokas, 
V. Stasiūnaitis, V. Saudargas.

15 dolerių - A. Jasaitis.
"Mūsų Pastogė" Nr.47 1988.11.28 pi

mūsų sportininkų. Jie visi užaugo 
dabartinėje Lietuvoje, kur sportas 
suvalstybintas ir daugumas jų dalyva
vo įvairiose tarptautinėse sporto 
varžybose. įdomu pabrėžti, kad nors 
beveik visi Lietuvos sportininkai 
jauniai, bet kone visi "dvimetriniai", o 
mūsų sportininkai tokiu ūgiu toli 
gražu ne visi gali prilygti. Lietuvos 
plaukikai yra Lietuvos arba Sovietų 
Sąjungos čempionai, kokių mes, Va
karų pasaulyje, neturime.

Kaip ten bebūtų, atrodo, kad šioji 
Olimpiada bus viena iš įdomiausių 
mūsų lietuvių sportininkų gyvenime ir 
nei kiek neabejoju, kad čia gims idėja 
atgaivinti Lietuvos Tautinę Olimpiadą 
į kurią vėl bus sukviesti viso pasaulio 
lietuviai sportininkai, tėvynėn kur 
sportas, fizinis auklėjimas yra tapęs 
masiniu jaunimo užsiėmimu.

Tuo pačiu metu, Adelaidėje vyks 
Australijos Lietuvių Meno Dienos į 
kurias suvažiuos tūkstančiai tautie
čių, kaip iš visos Australijos, taip ir iš 
kitų pasaulio kraštų. Nuoširdžiai 
patariu visiems Meno Dienų lankyto
jams nepraleisti progos dalyvauti 
Sporto žaidynių atidaryme ir kitose 
sportinėse varžybose, nes, kaip jau 
anksčiau minėjau, šį kartą tai bus 
istorinis įvykis ir mūsų visų pareiga 
įrodyti tiek mūsų vietiniams sporti
ninkams, tiek ir užsienio svečiams, 
kad lietuvis supranta ir įvertina mūsų 
jaunimo gerus norus išlikti lietuviais, 
(rodykime Lietuvos ir užsienio sporti
ninkams, kad Australijos lietuviai 
remia ir aukštai vertina lietuvių 
sportininkų gerus norus ir džiaugiasi 
jų ryžtu ir pasiryžimu. Manau, kad 
mes visi gerai suprantame, kad kol 
mūsų jaunimas gyvai domisi lietuvių 
jaunimo renginiais, tol nebus pavojaus 
jiems nutautėti. Nėra nieko gražesnio, 
kaip mūsų jaunimo bendravimas 
savųjų tautiečių tarpe.

Iki pasimatymo II - je Lietuvių 
Tautinėje Sporto Olimpiadoje Adelai
dėje.

Leonas Baltrūnas
I- mos Tautinės Sporto Olimpiados 

dalyvis

10 dolerių - O. Dainienė.
Visiems aukojusiems nuoširdus, 

sportiškas ačiū.

Sporto klubas "Kovas" gruodžio 3 
dieną, šeštadienį, 1 valandą po pietų 
Cabarrita Park, Čabarrita ruošia 
B.B.Q.

Pranešame, kad sportininkai, kurie 
vyks į III Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventę, būtinai turi dalyvauti šiame 
renginyje, kadangi jo metu dus 
padaryta daug pranešimų liečiančių 
Sporto šventę.

Kviečiame atvykti ir visus sporto 
rėmėjus. Norintiems pasimaudyti, 
parke yra didelis maudymosi baseinas.

Atvykę į parką, sukite pirmuoju 
keliu dešinėn.

Sporto klubo "Kovas" valdyba

ŠACHMATAI
Lietuvos šachmatininkas Alius Mi

kėnas, pakeliui į III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes, šiuo metu vieši 
Sydnejuje. Alius žaidė australų šach
matų turnyre ir laimėjo pirmąją vietą, 
prizą bei taurę.
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Julius Dambrauskas.

Vytautas BukeviClua.

šių metų gruodžio mėn. 11 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių klube vaidina Kosto Os
trausko 4 v. dramą

Veikėjai:
Julius D ambrauskas.

Cl ČI NSK AS

Adm. Viktoras Šliteris

SYDNEJUJE
E»A DEK A

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie pravestos rūbų rinkliavos Suval
kų lietuviams paremti.

Surinkti rūbai buvo supakuoti į 44 
siuntinius (po 13-15 kg.) ir pasiųsti. 
Persiuntimas kainavo 1267,75 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotus 
rūbus ir pinigus. Pinigais aukojo: 100 
dolerių - J. ir V. Venclovai (Ash- 
field); po 40 dolerių - E. Astromskie- 
nė, M. Labutienė; po 30 dolerių - N. 
Celkienė, A. Savickienė; po 25 
dolerius - Gyv. Rožinio būrelis, S. 
Jūragienė; po 20 dolerių - O. 
Abromavičienė, V. Aras, P. Armonas, 
P. Burokas, A. ir D. Bumeikiai, A. 
Cibulskis, 0. Grosienė, M. Kemežienė, 
M. Kopcikienė, N. Liutikas, Eug. 
Marusevičius, A. Prašmutas, M. Ra
dzevičienė, M. Sirutienė, A. Skeivie
nė, M. Vaškevičienė, V. Vosylius; 15 
dolerių K. Scitnickienė; po 10 
dolerių - P. Andriukaitis, D. Bajelie- 
nė, B. Barkus, A. Brunkienė, A. ir E. 
Giniūnai, G. Grybaitė, V. Jaras, Ant. 
Kutka, O. Leverienė, D. Martinas, S. 
Šaparienė, L. Žalienė; po 5 dolerius -
A. Ližaitis, V. Narušis, O. Palaitienė,
B. Stašionis, A. Žilys, J. Žukauskas. 
Pinigais surinkta 795 doleriai, trūks
tamus 472,75 padengė Sydnejaus 
Apylinkės valdyba.

Rūbus aukojo: K. Butkus, M. 
Radzevičienė, N. Celkienė, M. Keme
žienė, G. Umbražiūnas, Ant. Kutka, 
M. Vaškevičienė, V. Jurskis, B. ir J. 
Dambrauskai, A. ir E. Giniūnai, E. 
Marusevičius, A. Žilys, P. Armonas, 
A. Ližaitis, P. Burokas, K. Scitnickie
nė, O. Abromavičienė, B. Barkus, S. 
Jūragienė, 0. Leverienė, E. Astroms- 
Idenė, V. Aras, V. ir L. Šliogeriai, D. 
Ankienė, M. Zinkienė, E. Laurinaitie
nė, V. Vosylius, D. Martinas, S. 
Šaparienė, P. Andriukaitis, V. Naru
šis, B. Stašionis, J. ir V. Venclovai, M. 
Labutienė, V. Simanavičienė, J. 
Šidlauskas, A. Šliapertienė, V. Klasio
kas, J. Žukauskas, G. Grybaitė, A. 
Skeivienė, L. Čeičienė, A. ir D. 
Burneikiai, O. Grosienė, A. Savickie
nė, M. Gudaitienė, N. Liutikas, V. 
Gaidžionis, L. Žalienė, 0. Palaitienė.

Prie supokavimo ir siuntinių paruo
šimo prisidėjo: A. Brunkienė, J. 
Muščinskienė, Z. ir V. Cilvinai, M. ir J. 
Siručiai, M. Radzevičienė, O. Kar- 
kauskienė, A. Skeivienė, M. Kopcikie
nė, V. Račkauskas, V. Glionertas, S. 
Abromavičius, V. Račiūnas, P. Armo
nas, B. Sidarienė, A. Žilys, J. 
Žukauskas, A. Savickienė.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS

Režisierius:

Čičinskas

Pana

Visiems aukotojams ir prisidėju
siems prie siuntinių paruošimo ir 
supokavimo nuoširdus ačiū. Nuoširdus 
ačiū K. ir D. Ankams suvežusiems K. 
Butkaus paaukotus rūbus.

Ypatinga padėka Alfai Savickienei 
už rūbų priėmimą į savo patalpas, 
aukų rinkimą ir maišų 44 siuntiniams 
pasiuvimą.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

HOBARTE
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

MELBOURNE
Pranešame, kad gruodžio 13 dieną, 

1 vai. Lietuvių namuose pensininkams 
rengiame nemokamus prieškalėdinius 
pietus. į šiuos pietus gali užsirašyti 
kiekvienas narys, kurio nario mokestis 
už šiuos metus pilnai sumokėtas. 
Užsirašyti prašome iki gruodžio 1 
dienos pas V. Jablonskienę telefonu 
8187145 arba J. Petrašiūnų telefonu 
2325034.

Sekančiais metais kovo mėn. 13 
dieną numatoma 8 dienų išvyka į 
Naująją Zelandiją. Kaina už kelionę 
lėktuvu į ten ir atgal, pusryčius, 
nakvynę, keliones autobusu ir įėjimo 
mokestį lankant įdomesnes vietas - 
669 doleriai asmeniui. Užsirašyti ir 
sumokėti 100 dolerių rankpinigius, 
prašome iki gruodžio 13 dienos pas J. 
Petrašiūnų telefonu 2325034.

Praleiskime 7 dienų atostogas prie 
jūros. Sausio-jmėn. 31 dieną rengiamės 
važiuoti į N.S.W. pietvakarius: Coo- 
mą, Murwillumbah Eden ir Canberrą. 
Už kelionę autobusu, nakvynę, pusry
čius, pietus ir kasdienines išvykas 
autobusu - 295 dolerių asmeniui. 
Užsirašyti pas J. Petrašiūnų telefonu 
2325034. iki gruodžio 31 dienos.

Pensininkų Sąjungos valdyba '
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MŪSŲ MIRUSIEJI
VACLOVĄ GRIGONĮ

IŠL Y DĖJUS AIVIŽI N YBĖN

Vis dažniau ir dažniau lietuvių 
gretas aplanko negailestinga mirtis, iš 
bendruomenės išvesdama toli nuo savo 
gimtojo krašto atsidūrusius, tautie
čius. Šį kartą iš Latrobe Valley.

Lapkričio 8 dieną, visai netikėtai, 
po operacijos Gipslande, Moe ligoni
nėje mirė taurus lietuvis Vaclovas 
Grigonis.

Gimė 1915 metais rugsėjo 18 dieną 
Visetiškių kaime, Svėdasų valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje. Būdamas jaunas 
Vaclovas turėjo kelis skaudžius per

gyvenimus. Labai jaunas prarado 
motiną, kuri paskendo netolimos upės 
sukūryje begelbėdama dukrelę. Du
krelę išgelbėjo paaukojusi savo gyvy
bę. Tėvas Pranas pasiliko vienas 
auginti penkis sūnus ir tris dukras. 
Vienas Vaclovo brolis, agronomas, 
mirė išvežtas Sibire. Kiti du broliai 
karo laike nuo rusų gavo šiltinę ir 
mirė. Tėvo Vaclovas neteko būdamas 
tik šešiolikos metų. Palikus našlaičiu, 
juo rūpinosi ir išmokslino vyriausias 
brolis ir sesuo. Baigė gimnaziją 
Rokiškyje, toliau studijavo Kėdainių 
kultūrtechnikos institute ir įsigijo 
inžinieriaus matininko profesiją.

Palikus tėvynę, ketvertą metų 
gyveno Vokietijoje ir 1948 metais 
atvyko į Australiją. Dirbo Elektros 
Komisijoje Yallourne, savo specia
lybėje. Savo specialybės žinias neaki
vaizdiniu būdu gilino studijuodamas 
jau čia Australijoje. Vaclovas buvo 
gabus,. matematikos mokslams, bet 
nemėgo sėdėti įstaigoje. Jo dėmesį 
traukė laukų platumos, žalių pievų 
grožis. Tai jam ilgesingai primindavo 
toli likusius plačius, tėvynės laukus.

Netoli Moe įsigijo nedidelį ūkelį. 
Būdamas dar tik penkiadešimties 
metų, apsisprendė baigti darbą Elek

A. A.

ADOLFUI BULIUI

staiga ir netikėtai mirus, gilių užuojautą reiškiame sesei ps. Elenutei ir 
šeimai.

LSS Australijos Rajono Vadija

PADĖKA
Visiems draugams ir pažįstamiems palydėjusiems mūsų brolį 

HORSTĄ ŠEPOKĄ
į paskutinę poilsio vietą ir paguodusiems mus gėlių puokštėmis, 
aukomis "Mūsų Pastogei" bei savo užuojautomis nuoširdžiai dėkojame.

Milda Bukevičienė ir Arminas Šepokas 
su šeimomis

tros Komisijoje, ir dirbti ūkininkavimo 
darbus. Sunkiai dirbo kuriantis, bet 
meilė žemės dabams ir užsispyrimas 
ūkininkauti neatslūgo. Australijos 
miško gabalą pavertė derlingomis 
pievomis, gražiu ūkeliu, kurį vėliau 
pakeitė į daug didesnį netoli Morwelio.

Vaclovas buvo ne tik stropus 
ūkininkas, bet ir geras daržininkas. 
Savo darže visada augino įvairiausias 
daržoves, kurias jį aplankiusiems 
visada mielai išdalindavo. Didžiausias 
jo pasididžiavimas buvo paties išau
ginti galvijai. Jo rūpestis ir meilė 
jiems, garsėjo visoje apylinkėje. Buvo 
dosnus ir lietuviškiems reikalams. 
Daug paaukojo Australijos Lietuvių 
Fondui, skaitė lietuvišką spaudą, ją 
šelpdavo ir savo testamente nepamir 
šo jiems palikti gerą dalį. Padėjo jis ir 
savo giminėms Lietuvoje. Visi kas jį 
pažino mylėjo ir gerbė kaip taurų, 
jautrų ir kuklų vyrą, kuris niekada 
nekritikuodavo, tik savais reikalais 
rūpinosi. Vedęs nebuvo, pasiliko 
viengungiu. Atrodė, kad taip ramiai 
besidžiaugdamas gamta sulauks ilgo 
amžiaius, bet Dievo planai jam buvo 
skirti kitokie. Žmogus savo gyvenime 

arba sužiba šviesiu spinduliu arba 
išnyksta dienų pilkume. Vaclovas 
buvo amžinai rusenanti šilta liepsna, 
nuoširdus, pareigingas lietuvis, todėl 
ir pasirinkome jį savo dukters Sabinos 
krikštatėviu.

Pasiges Vaclovo Grigonio draugai, 
kaimynai, seniūnijos-švenčių minėji
muose. Bet labiausiai jo pasiges 
vienintelis Australijoje jo giminaitis 
Kazimieras Šimkūnas su žmona Joan, 
gyvenantys Bunyip Viktorijoje. Jie 
palaikė labai artimus tarpusavio 
santykius.

Laidotuvių apeigas Moe R. katalikų 
bažnyčioje lapkričio 14 dieną labai

fcašto tgrtnėtojų skelbimai
DORINĖS ir VISUOMENINĖS 

REFORMOS
Viešpaties įstatymas, kuris tuokart 

išeis iš Siono kalno, Karalystės, ir bus 
apskelbtas visiems žmonėms iš Jeru
zalės, pasaulio sostinės; ir tai bus per 
Jo "kunigaikščius" apskelbtasis Vieš
paties Žodis, kuris tuojau pradės 
varžyti visokį viešąjį piktą. Dorinės 
reformos bus įvestos visose srityse; 
finansiniai, draugijiniai ir religiniai 
klausimai bus išrišti sutikmėje su 
teisybe ir meile. Iš teisybės bus 
padaryta teisingumo taisyklė ir lygi
nimo įrankis; visi šalies reikalai bus 
atliekami pagal teisybę, - griežtai 
prisilaikant teisingumo taisyklių. - 
Iza. 28:17.

Galime įsivaizduoti kaip į trumpą 
laiką bus suvaržyta daug gundančių ir 
viliojančių užsiėmimų, kuriems nu 
puolę ir susilpnėję nuodėmingos pa
dermės nariai nebegali pasipriešinti. 
Degtinės išdirbystės, bravarai, kar- 
čiamos, paleistuvių namai, biliardinės 
ir visi kiti laiką eikvoją ir dorą 
gadinantys užsiėmimai bus sustabdyti; 
jų tarnai bus pamokyti užsiėmimų 
naudingesnių sau ir kitiems.

Panašiai dirbimas kariškų laivų ir 
kitokių kariavimo ir gynimosi įmonių 
turės paliauti, ir kariuomenės bus 
panaikintos. Naujoje Karalystėje tų 
dalykų nebereikės, nes ji turės gana 
galybės nubausti piktadarius tuojau 
kai jie bus sumanę ką nors daryti - 
pirmiau negu padarę ką nors piktą 
kitiems: nes nė vienam nebus leista 
kenkti arba naikinti visoje šventojoje 
Karalystėje (Iza. 11:9), išskiriant 
atsitikimus, kuriuose gabusis ir teisin

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

R E M K 
AUSTRALIJOS

I M E 
LIETUVIŲ

gražiai atliko kunigas J. Petrauskas. 
Gausi minia vietinių, iš apylinkių ir 
Melbourno susirinko palydėti Vaclovų 
(paskutinę poilsio vietą. Atsisveikini
mo žodžius pasakė Sale ir Latrobe 
Valley seniūnės E. Eskirtienė ir V. 
Koženauskienė, taip pat A. Baltruko 
nienė.

Velionio norą pildant, K. Šimkūnas 
pakvietė visus į vietinį restoraną 
šermenų pietums, kur dalyvavo visa 
šimtinė žmonių.

Aukštai Moe kapinių kalnelyje teilsi 
jis nuo visų darbų, dabar ramybėje ir 
Viešpaties globoje.

Alisa Baltrukonienė

gasis Teisėjas užleis antrą mirtį ant 
nepataisomųjų. - Iza. 32:1-8; 65:20- 
25; Psa.l49:9; 1 Kor. 6:2.

Bankavimas ir meklerystė ir kitos 
panašios vertelgystės, kurios yra labai 
naudingos dabartinėse sąlygose, ne
bebus reikalingos, nes naujose sąly
gose iš žmonių padermės bus reika
laujama apsieiti su kitais taip kaip su 
vienos šeimynos nariais; todėl asme 
niškas kapitalas ir pinigų skolinimas 
nebebus reikalingas nei palaikomas. 
Namų nuomuotojai ir agentai turės 
susirasti sau naujų užsiėmimų, nes 
naujasis Karalius nepripažins dabar
ties patentus ir dokumentus teisėtais. 
Jis pasakys, kad nupirkdamas Adomą 
ir jo padermę, Jis taip pat nupirko ir 
Adomo buveinę - žemę. (Efez. 1:14) 
Todėl jis ją atiduos ne savimyliams, 
godulingiems, arba pelno gaudyto
jams, bet jos geriausios dalys bus 
atiduotos "romiesiems" kaip kad yra 
Jo pažadėta pamoksle nuo kalno. - 
Mato 5:5. ' Apie šį didyjį, Mozės 
atvaizdintąjį Karalių ir Teisėją (susi
dedantį iš Galvos ir kūno), Viešpats 
Dievas yra pasakęs:-

"Viešpatie dvasia nusileis ant jo, 
išminties ir supratimo dvasia, patar
ties ir stiprybės dvasia, mokslo ir 
maldingumo dvasia, ir jis pasidarys 
pilnas Viešpaties baimės dvasios. Jis 
teis ne kaip akims rodosi, ir pasmerks 
ne kaip ausims girdisi, bet jis teis 
teisybe beturčius ir lygybe darys 
nutarimą šalies nužemintiems. Jis 
užgaus žemę savo burnos lazda ir savo 
lūpų kvapu užmuš bedievį. Teisybė 
bus jo strėnų juosta, ir ištikimybė jo 
inkstų susijuosimas." - Ižai jo 11:1-5

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui A. A. Alfonsui Bajaliui mirus, 

dėkojame kunigui P. Martūzui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir 
atliktas laidotuvių apeigas.

Nuoširdus ačiū p.p. B. ir V. Gasparoniams, O. ir N. Prasaičiams, A. 
ir A. Jablonskiams, A. ir J. Pranskūnams tiek daug pagalbos ir širdies 
parodžiusiems.

Dėkingi Newcastle Apylinkės valdybos pirmininkui St. Žukui už 
atsisveikinime tartus žodžius.

Esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems dalyvavu
siems atsisveikinime ir laidotuvėse bei parelškusiems užuojautas 
asmeniškai, laiškais ir spaudoje, aukojusiems šv. Mišias, už gėles ir 
aukas įvairioms institucijoms.

Nuliūdę žmona Donata, sūnus Algis,
dukterys Danutė (JAV), Zina, Rasa su šeimomis

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba

E»A DĖKA
Prie "Atviros popietės" Sodyboje 

pasisekimo, ponioms prisidėjusioms 
savo kepsniais bei fantais loterijai, 
širdingai dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc.
Globos Draugijos valdyba

TALKOS PASKOLOS -PIGESOĖS!
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 - Šeitad. 10 - 2, vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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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. IS patyrimo žinome, 
kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atideda paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai kainuoja 10 
dolerių. Radakcija sveikinimų lauks iki gruodžio 10 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleistas gruodžio 19 
dienos data, o atenančių 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

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
f 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMORGASBORD

Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vaL po pietų.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai.
Kaina 5 doleriai. Vaikams iki 12 metų 3 doleriai.

IR
kiekvieną ŠEŠTADIENI nuo 1 iki 3 vai. po pietų.

Kaina 3 doleriai'

Sekmadienį, gruodžio 4 dieną, 3 vai. po pietų 
"DAINOS" CHORO

Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

J. Zinkus N.S.W. $5
V. Jonušys N.S.W. $15
O. ir A. Leveriai N.S.W. $20
C. Kanteika N.S.W. $25
J. Šeštokas Vic. $10
V. Laurinaitis Qld. $5

NAUJI
M. P.” SKAITYTOJAI

C. V. Sasnauskas Qld.
G. Blažys Lietuva

SYDNEJUJE
Gruodžio 10 diena - Žmogaus 

Teisių Diena.
N. S.W. Pavergtų Tautų komitetas 

organizuoja demonstraciją prie sovie
tų konsulato Woollahra, Fullerton St., 
pradžia 12 valandą.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti su 
plakatais ir tautinėmis vėliavomis, 
išreiškiant solidarumą Sąjūdžiui Lie
tuvoje ir kitur. Reikalauti paleisti 
visus politinius kalinius, laisvo susie
kimo su tauta ir t. t.

Pagrindiniu kalbėtoju bus opozicijos 
teisingumo ministras John Spender QC 
ir viešnia Iš JAV, latvė, Ilgus metus 
išbuvusi Sibire.

A. Kramilius
N.S.W. Pavergtų tautų komitetas

Sydnejaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą gruodžio mėn. 10 dieną, 
1.30 vai., sekmadienį, Sydnejaus 
Lietuvių klubo mažojoje salėje pagal 
sekančią darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų komisi
jos sudarymas. 4. Šaulių kuopos 
pirmininko pranešimas. 5. Revizijos 
komisijos pranešimas. 6. Diskusijos dėl 
pranešimų. 7. Pajamų - išlaidų 
apyskaitos tvirtinimas. 8. Valdomųjų 
organų rinkimai: šaulių kuopos pirmi-

| METINIS KONCERTAS

i ---------------------------------------------
I

K A L E D U EGLUTE
į Klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus įvyks gruodžio mėn. 18
| dieną.

Nariai prašomi užregistruoti savo vaikus klubo raštinėje iki 
= gruodžio mėn. 4 dienos.

ninko, valdybos ir Revizjos komisijos.
9. Klausimai ir sumanymai. 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Jeigu nustatytu laiku susirinkimas 
neįvyktų dėl per mažo narių skai
čiaus, tuomet už pusės valandos bus 
šaukiamas antras susirinkimas, kuris 
bus laikomas teisėtu, neatsižvelgiant į 
atvykusių narių skaičių.

Visi šauliai ir šaulės prašomi jausti 
pareigą susrinkime būtinai dalyvauti.

Šaulių Kuopos valdyba

Joachims bažnyčioje Lidcombe. Tuoj 
po pamaldų, greta esančioje parapijos 
salėje mokiniai pasirodys su vaidini
mais, eilėmis, dainomis ir šokiais. 
Baigiantieji atsisveikins su mokykla.

Įėjimas nemokamas. Mokyklos tėvai 
norintiems pasiūlys pietus už 5 
dolerius, taip pat bus galima nusipirkti 
stipresnių gėrimų ir vaisvandenių. 
Pabaigoje visiems kava ir pyragaičiai.

Prašome visus atvykti į šią džiugią 
šventę.

Mokyklos Tėvų komitetas
IpoeaeeoeeoooooeooooooocooooooocoBeoooooooi 

j NAUJŲ METU SUTIKIMO 
i; BALIUS i

j ' Gruodžio mėn. 31 dieną, šeštadienį North Melbourno salėje, 50 
i | Errol St.
I i Grieš šaunus orkestras. Puiki vakarienė. Putos šampanas,
j Į Pradžia 8 valandą. Kaina 20 dolerių asmeniui.

Visi , tautiečiai iš toli ir iš arti kviečiami šiame baliuje dalyvauti, 
i i Bilietus galite užsisakyti iš anksto, tačiau paskubėkite, kad vietų 
j nepritruktų.
( Bilietus užsisakyti galima pas J. Tamošiūną tel. 8596291 arba V.
I Kružlenę tel. (059) 755872.
I į Melbourno Apylinkės valdyba
i ’oooooooooooowwo&soooocowwocxxxwoooecooc

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
mokykla švenčia mokslo metų užbai
gimą gruodžio 18 dieną, sekmadienį ir 
kviečia Sydnejaus visuomenę pasi
džiaugti kartu su mokiniais apsilan
kant šioje šventėje. Užbaigtuvės 
prasidės pamaldomis 11.30 vai. St.

Parduodami lietuviški tautiniai rū
bai.

Norinčius įsigyti, prašome kreiptis 
- D. Gulbinienė, 29 Ormond St., 
Ashfield 2131, tel. 7994989.

metinį koncertą

DAINOS SAMBŪRIO VALDYBA

eeeao

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli į 
Melbourno DAINOS SAMBŪRIO

kuris įvyks gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. 
Melbourno Lietuvių klubo patalpose.

Programą papildys vaikų choras 
įėjimas $ 8, jaunuoliams iki 14 metų veltui!

SOfflOgOOOggfflOgOCCOOOPOCOOOOOOOOOOOOflCOOOOlt

SYDNEJAUS LIETUVIU CHORAS

" D AI NA" j Į

maloniai kviečia į

metini koncertą I!
gruodžio 4 dieną, 3 vai. po pietų, sekmadienį, Lietuvių klube East j Į 
Terrace, Bankstown. Mišrūs moterų ir vyrų chorai. Deklamacija ir 
solo partija - Gražina Zigaitytė - Burba, vyrų choro daina, solo i 1 
partija - Petras Viržintas. Diriguoja Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Dainą "Ten skamba toliuos" diriguos pats kompozitorius 
Bronius Kiveris. Koncerto akompaniatorius B. Kiveris. Pranešėja j ' 
Danutė Ankienė. i į

įėjimas į koncertą 6 doleriai. Vaikams iki 15 metų veltui. J i 
Po koncerto vakarienėje - smorgashbord dalyvauti kviečiami visi. j 1 

Kaina 5 doleriai. Registruotis sumokant pinigus pas A. Vinevičių prie i i 
bažnyčios, O. Kapočienę Lietuvių klube, A. Kramilių telefonu j J 
7273131 ir pas choristus iki lapkričio 30 dienos. į t

Laukiame apsilankant. I i
Choras "Daina”

wx»®<woooooooooooooo«o®og»ooo®os&o®o©ooo«
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