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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
EKONOMINĖ LIETUVOS 

KATASTROFA
LDDP (buvusi LKP) rinkimuose 

prisistatė, kaip ekonominiai patyrusi 
ipartija, kuri žino, ką daryti. Jie teigė, 
kad jos nariai - vieninteliai, turėję 
įsovietinės valdžios patirties ir dėl to 
jie žinos, kaip gerinti ekonominę 
padėtį* Tačiau ekonominis nuosmukis 
Lietuvoje auga vis didėjančiu tempu. 
Jei praėjusi vyriausybė galėjo pasitei
sinti neturinti galių, pavyzdžiui 
pašalinti Lietuvos banko direktorių, 
tai dabartinė vyriausybė tokių pasi
teisinimų neturi. Visi valdžios svertai 
jos rankose. Buvusioji "naujoji Aukš
čiausiosios Tarybos dauguma", nelei
dusi pakeisti Lietuvos banko direkto
riaus, dabar, atėjus valdžion, pati tai 
padarė. Jie turi daugumą Seime, o ir 
Lietuvos prezidentas - jų žmogus.

Nežiūrint į tai, kad dabartinė 
vyriausybė gali nevaržomai daryti bet 
kokius sprendimus, ekonominis nuo
smukis tebevyksta. Jis prasidėjo kartu 
su politiniu nestabilumu pernai, įpusė
jus metams, kai Sąjūdžiui pritariančių 
frakcijų nariai prarado daugumos 
Aukščiausiosios Tarybos narių lojalu
mą. Žinoma, ekonominius pakitimus 
būtina svarstyti atsižvelgiant į tai, 
kas vyksta kitose, panašioje padėtyje 
esančiose, valstybėse. Žinia, kad 
Rusijoje susidarė visiška suirutė ir ten 

dar prasčiau,nei Lietuvoje. Rašydamas 
prieš mėnesį, paminėjau reliatyvius 
vidutinius atlyginimus Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Šiandien paminėsiu 
paskutinius davinius minimalių atlygi
nimų, įskaitant ir socialines paramas, 
trijose Baltijos valstybėse, juos skai
čiuojant JAV doleriais.

Estijoje leidžiamas savaitraštis 
"The Baltic Independent" davinius 
pateikia kas mėnesį. Gegužės mėnesį 
Lietuvoje minimalus mėnesinis atly
ginimas ir papildomos subsidijos buvo 
10 dolerių, Estijoje - 8 doleriai, 
Latvijoje - 7 doleriai. O rugpjūčio 
mėnesį Lietuvoje minimalus atlygini
mas su priedais nukrito į 7 dolerius, 
Latvijoje jis ir toliau buvo 7 doleriai, o 
Estijoje pakilo iki 17 dolerių. Po to 
minimalus atlyginimas kilo ir Latvijo
je, ir Estijoje, ir šių metų balandžio 
mėnesį jis buvo: Latvijoje - 33 
doleriai, Estijoje - 24 doleriai, o 
Lietuvoje jis krito iki 5 JAV dolerių. 
Taigi šiuo metu minimalus atlyginimas 
Latvijoje yra maždaug šešis kartus 
didesnis negu Lietuvoje, o Estijoje 
didesnis apie penkis kartus.

KIEK IR KUR IŠLEIDŽIA 
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ

Esant tokioms sunkioms sąlygoms, 
vyriausybė valdymo išlaidoms numato 
išleisti apie 6.730 milijonų talonų, t. 
y. apie 19 milijonų Australijos 
dolerių. Kur numatomos išlaidos 1993 
metų sąmatoje? Daugiausiai užsienio 
reikalų ministerijai - 2.276 milijonus 
talonų. Didžiausia šių išlaidų dalis 
bus skirta ambasadų Europoje išlaiky
mui.

Antroje vietoje yra Finansų minis
terija su 1.098 milijonų talonų 

sąmata. Valstybės saugumui numato
ma išleisti 907 milijonus talonų. Kitų 
ministerijų sąmatos dar mažesnės.

LIETUVA IMPORTUOS MĖSĄ IŠ 
VOKIETIJOS ...

Balandžio 6 dieną Lietuvos minis
tras pirmininkas Adolfas Šleževičius 
Seime pranešė, kad Lietuva numato iš 
užsienio pirkti kiaulieną, kadangi 
tokiu keliu ją galima pirkti pigiau, 
negu iš Lietuvos žemdirbių. Perkant 
talonais, bet perskaičiuojant į ame
rikietiškus dolerius, kiauliena kainuos 
maždaug po dolerį už kilogramą. 
Nežinia, ką darys ūkininkai ir žemės 
ūkio produkcijos perdirbėjai, nes už jų 
mėsos kilogramą dabar mokama maž
daug po pusantro dolerio.

Keista nuostata uždėti muitus 
eksportams jau dabar grįžo numeran- 
gu atgal ir pasirodė visai beprasmiška. 
Kaip žinome, duonai buvo uždėti net 
200 procentų eksporto muitų. Latvi
joje daugiau ekonomikos supratimo. 
Latviai, norėdami, kad būtų perkama 
jų ūkininkų duona, uždraudė duoną 
įvežti iš Lietuvos. O dabar, kad 
neapsimokėtų duoną išvežti, ir Lietu
voje žadama nebeteikti subsidijų, t. y. 
duoną pabranginti. Taigi jau tenka, 
norom ai nenorom, atsisakyti mark- 
sistihės ūkio sistemos su subsidijomis 
ir dirbtinomis kainomis.

KAIP LIETUVOS PADĖTĮ VERTI
NA „DEŠINIŲJŲ“ KRITIKAI

Pristatydamas Seimo rinkimų re
zultatus, kuriuose jo partija sulošė 
labai menką rolę, Rimvydas Valatka 
dėl pralaimėjimo, žinoma, kaltina 
kitus, ypač Sąjūdį. Dar prieš nepri
klausomybės paskelbimą R. Valatka 
buvo "Gimtojo krašto" redaktoriaus 
pavaduotojas, LKP narys. Savo raši
nyje, spausdintame JAV, R. Valatka 
taip vertina naująsias viršūnės (cituo
ju):

"Pabaigai noriu pasakyti vieną 
svarbų dalyką. Ar iš tikro prie 
valdžios grįžo komunistai, kurie 
ruošiasi restauruoti komunizmą?

A. Brazauskas pirmoje spaudos 
konferencijoje po antro rinkimų rato 
tai kategoriškai paneigė, sakydamas, 
kad "mes patys savo noru numėtėme 
savo raudonus bilietus". Taigi toks 
traktavimas būtų primityvus. Bėda 
yra kitkame. Daugelis šios partijos 
narių, neišskiriant nė paties A. 
Brazausko, per didelę reikšmę teikia 
administraciniams ūkio valdymo me
todams (kuo, deja, sirgo ir Sąjūdžio 
vyriausybė) ir, atrodo, per daug tikisi 
gauti susitarimų su Maskva dėka. 
Žodžiu, taip pat žiuri į praeitį, o ne į 
ateitį. Antra, iš LDDP išėjo protin
giausi menedžeriai, politikai ir biznie
riai, tad joje liko žmonės, kurie rinkos 
sąlygomis tiesiog neturėjo kur dingti. 
Žmonių, gebančių valdyti kraštą šioje 
partijoje yra labai mažai".

Nedaug ką bepridėsi, tik norėtųsi, 
kad ieškotume ne "žmonių gebančių 
valdyti", o žmonių gebančių atsakin-
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MONSINJORAS PETRAS BUTKUS
IŠĖJO Į AMŽINYBĘ Juozas Almis J ūragis

Su jautriu liūdesiu sutikome žinią 
apie Sydnėjaus lietuvių kapeliono 
monsinjoro Petro Butkaus mirtį. Ilgai 
ir sunkiai kovojęs su kepenų vėžiu, jis 
mirė balandžio 14 d. St. Josephs 
ligoninėje Auburne. Pilnus 43 metus 
kunigas dirbo Sydnėjaus lietuvių 
sielovadoje. Ta veikla jis (rašė savo 
vardą Australijos lietuvių istorijoje ir 
savo parapijiečių širdyse. Jis buvo 
musų žmogus, musų kunigas, musų 
draugas. Palydime į Amžinąją Šviesą, 
prisimindami jo gyvenimo dienų tėk
mę.

Gimė jis gražioje Žemaičių žemėje. 
Lekavo viensėdyje, Nemakščių vals
čiuje, Raseinių apskrityje 1914 metų 
sausio mėnesio 9 dieną neramių ir 
sunkių laikų pradžioje. Tų metų 
vasarą, liepos mėnesio pabaigoje, 
prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 
kurio pavojai ir jo sukeliama baimė 
buvo patiriama ir Ž emaitijoje, ir Petro 
gimtinėje Lekave. Galima sakyti, kad 
prie jo lopšio griaudėjo patrankos. Jo 
tėvai, Veronika ir Juozas Butkai, 
vokiečių okupacijos ir sąmyšių metais 
rūpestingai augino mažąjį Petrą ir jo 
brolį Joną, saugodami juos nuo išorinių 
nelaimių ir diegdami į jų širdis tikrųjų 
gyvenimo vertybių supratimą. Šeimo
je vyravo sąmoningo ir gilaus religin
gumo dvasia. Tėvas - šviesus ūkinin
kas, pasaulio matęs ir 'Amerikoje 
buvojęs žmogus, anksti nusprendė 
savo sūnų ateitį: Jonui ūkis, o Petrui 

mokslas. Taip apsisprendę, abu tėvai 
savo širdyse gal tikėjosi, kad Petras 
taps kunigu.

Iš karų ir neramumų iškilo laisvoji 
Lietuva, ir Petrui Butkui mokslo siekti 
teko jau nepriklausomos tėvynės 
mokyklose. Jį, kaip ir visus to meto 
lietuvius, veikė pakilioji to laiko 
dvasia: laisvę laimėjusios tautos 
džiaugsmingas pasididžiavimas savi
mi, darbštumo upas, noras siekti 
aukščiau, plačiau užsimoti, darbais 
įkūnyti svajones. Ta laiko dvasia labai 
atitiko 'ir Petro Butkaus energijos 
pilno budo savumus. 1925 metais 
įstojęs į Raseinių gimnaziją, jos rimtai 
mokėsi ir buvo veiklus mokinių 
organizacijose. Susižavėjęs ateitimn- 
kijos kilniais idealais, visa širdimi 
įsijungė į ateitininkų eiles. Bet 
jaunystės veržlumui to dar neužteko. 
Lietuvoje 1918 metais Petro Jurgėlos 
įdiegta, pamažu plito skautybės idėja 
ir kūrėsi skautų būreliai. Petras 
Butkus su kitais judresniais mokslo 
draugais panoro įsteigti skautus ir 
Raseinių gimnazijoje, bet gimnazijos 
direktorius Baltras Grybe nedavė 
leidimo. Tam Žemaitijos jaunimo 
švietėjui, matyt atrodė, kad organiza
cija, auklėjanti savo narius Dievo, 
tėvynės ir artimo meilės dvasioje, 
kurios šefu tuomet buvo Lietuvos 
Respublikos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, tik ištvirkins ir išves iš
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lItTUVO?SPAUDOJE

as už
Tęsinys iš Nr. 16

Akivaizdu, kad patirtis, kaip prisi
taikyti gyventi "vyresniojo brolio" 
"interesų lauke", dar neužmiršta, o 
valdančioji dauguma vis dar tebėra 
psichologiškai integruota j Rytus. 
Nemažos reikšmės turi ir senos 
tarnybinės pažintys. Todėl Lietuvos 
sunkiai iškovotos pozicijos gali būti 
lengvai atiduodamos dėl Rusijos 
spaudimo ir dabartinės valdžios nepa- 
tirties priešintis, o tiksliau - iš 
patirties nesipriešinti Maskvai.

Su naująja Lietuvos valdžia, kurią 
vadina "nuosaikia ir realiai mąstan
čia", Rusija atvirai sieja savo viltis 
pasiekti jai pageidaujamą Lietuvos 
politikos posūkį. Rusija laukia, kad 
LDDP vyriausybe nesilaikys ligšioli
nių principinių Lietuvos nuostatų, 
pagal savo tradicijas darys vienašales 
nuolaidas. Stiprindama politinį ir 
ekonominį spaudimą Lietuvai, Rusija 

'stačiai diktuoja, kur ir kaip Lietuva 
turi nusileisti. Reikalauja daug ko. 
Pavyzdžiui, užuot išvedusi visą ka
riuomenę, Rusija dabar siekia tiesiog 
palikti gyventi Lietuvoje kelis tūks
tančius karininkų su šeimomis. Todėl 
dabartinė valdžia butų kalta, jei po 
rugpjūčio 31 d. liktų neišvestas nors 
vienas Rusijos kariškis. Ir nesvarbu, 
kuo tai būtų mėginama paaiškinti. 
Turim suprasti, kad Rusija spaus tol, 
kol pasiduosi spaudimui. Po kiekvienos 
nuolaidos bus reikalaujama kitos. 
Žinodamas, kaip sunku atsispirti 
spaudimui, turiu perspėti dabartinę 
valdžią dėl pavojingos "žingsnis po 
žingsnio" nuolaidų politikos ir anks
tesnių politinių - teisinių Lietuvos 
pozicijų keitimo.

Daug žalos valstybei galima pada
ryti ir dėl neprincipingumo. Pavyzdžių 
jau turim. Štai ir vėl kalbama, kad 
Lietuva gali leisti dvigubą pilietybę - 
tai, ko Rusija ir dar kai kurios šalys tik

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 pusi.

gai vadovauti. Tame yra didelis 
skirtumas.

BALTUOS TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

ELTA praneša, kad balandžio 8 
dieną Estijos prezidento Lennarto 
Merio iniciatyva paskelbtas bendras 
Baltijos Tarybos pareiškimas dėl 
Rusijos kariškių perkėlimo. Jį pasirašė 
trijų Baltijos valstybių vadovai: 
Estijos prezidentas L. Meris, Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
A. Gorbunovas ir Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas. Pareiškime sako
ma: "Mes pritariame prezidento B.

Česlovas Stankevičius

posūkio?
ir siekia! Na, b Rusijos užsienio (sic!) 
reikalų ministras oficialiai pasiūlė 
pakeisti Rusijos pilietybės įstatymą 
taip, kad Rusijos piliečiais galėtų būti 
ir asmenys, neatsisakę kitos valstybės 
pilietybės. Taigi, jeigu Lietuva nebus 
principinga dėl viengubos pilietybės, 
tai didžiųjų valstybių "interesų lauke" 
pasekmes nesunku numatyti. Negana 
to - jau girdime, kad ir valstybinės 
kalbos gali būti kelios.

Daug kalbama apie demokratiją. 
.Tačiau demokratija duoda gerų rezul
tatų tik tiek, kiek visuomenes 
gyvenimas ir politika remiasi moralės 
principais. Valdžios pasikeitimas Lie
tuvoje gali turėti ypač didelių 
pasekmių demokratijos raidai.

Seime valdančioji partija nuo pat 
pirmos dienos konkrečiais veiksmais 
priminė, kad jai sunku atsisakyti 
sovietinės "demokratijos" ir sovieti
nės teisės tradicijų. Pirmasis požymis 
- skirtumas tarp žodžių ir darbų.

Tuoj po rinkimų turėjome . progą 
įsitikinti, kad valstybės institucijos 
vėl tampa tik praktinių sprendimų 
vykdytojos. Sprendimai, kaip ir anks
čiau komunistams valdant, priimami 
LDDP struktūrose, o ne valstybės 
institucijose.

L D DP labai priešinosi nekomunisti
nės opozicijos susidarymui. Tuoj po 
rinkimų LDDP pradėjo propaguoti jos 
vadovaujamos "didžiosios koalicijos" 
šūkį, skelbėsi sudaranti nepartinę 
specialistų vyriausybę. Iš tikrųjų 
dabar pirmą kartą po Kovo 11- sios 
yra tikra vienos partijos - LDDP - 
kontroliuojama valdžia: Seimas, pre
zidentūra ir Vyriausybė.

Netgi formuojant Konstitucinę 
Teismą, turėjo reikšmės lojalumo 
LDDP kriterijai. Reikalinga viena 
vienos partijos valdžios piramidė! 
Kitos partijos turėtų būti ne opozici
joje, bet santarvėje su LDDP. Tai 
Rytų Europos kompartijų seniai 
išbandytas jų vadovautų "liaudies

Clinton planui tiekti paramą, statant 
namus grįžtantiems Rusijos kariš
kiams. Mes visiškai sutinkame, kad 
šita programa padės sumažinti įtampą 
tiek pačioje Rusijoje, tiek tarp 
Rusijos ir jos kaimynų. Kadangi tai 
tiesiogiai susiję su musų šalimis ir 
kadangi esame turėję patirties, staty
dami namus iš Rytų Europos išveda
miems sovietų armijos kariškiams, 
norėtume pasiūlyti savo visokeriopą 
pagalbą vykdant šią programą. Esame 
pasirengę susitikti su Amerikos ir 
Rusijos pareigūnais bet kuriuo metu ir 
bet kurioje vietoje, kad aptartume, 
kaip galėtume bendradarbiauti vyk
dydami šį planą".

Spaudai paruošė 
Dr. Algis Kabaila 

Canberra, 1993.04.19 

frontų" variantas.
Opozicijos galimybės viešai reikšti •. 

nuomonę yra menkos. Jau pasikėsinta 
uždaryti besisteigiančius nevalstybi
nės televizijos ir radijo, kanalus. Dėl 
vadinamo TV 26 kanalo, tarp kurio 
steigėjų yra ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių, net JAV ambasadorius D. 
Johson atvirai išreiškė susirūpinimą. Iš 
valstybinio radijo ir televizijos politi
kos įvairovė jau išgujama. -Vieša 
politika tampa valdančios partijos 
elito privilegija, vienintelė teisinga 
politika. . į- -

Nėra garantijų, kad dabar neven
gianti smulkių teisės ir demokratijos 
principų pažeidinėjimų, LDDP daugu
ma nesiims ir kitų neleistinų būdų 
savo valdžiai išlaikyti.

Naujos politinės sąlygos paveiks ir 
pilietinės visuomenės kūrimosi proce
są. Nebuvo nei juridinės, nei faktiškos 
giluminės desovietizacijos, tad Labąį 
lengvai galima visiška resovietizacija. 
Daugelis praėjusio laikotarpio poky
čių buvo paviršutiniai. Dar nėra įvykę 

•esminių kultūros pokyčių. Sovietinis 
mąstymas ir gyvenimo tradicijos 
gajos. Kita vertus, žmonės nėra laisvi, 
nes jie kaip ir anksčiau, labai 
priklausomi nuo valdžios, ypač nuo jos 
žemesniųjų grandžių malonės.

LDDP valdžia negalės sukurti 
visuomeninės taikos, nes tvirtos 
taikos - kaip ir valstybės - pagrindas 
tegali būti teisingumas. Daugelis 
žmonių skaudžiai išgyvena dabartinę 
padėtį. Viskas, kuo nuo Sąjūdžio 
pradžios jie tikėjo ir gyveno, yra vėl 
paniekinama. Negalima leisti, kad 
visuomenėje vėl paplistų baimė nu
kentėti už LDDP kritiką ar "nelojalu
mą" jai. Reikia nebijoti kalbėti, 
tiesiog būtina kalbėti, ką galvoji. 
Tylinčius lengviau pavergti.

LDDP politikos posūkiai gali labai 
atsiliepti ir valstybės prestižui. Per 
praėjusį laikotarpį Lietuva.-/ savo 
atkakaiiu laisvės siekimu ir principin
gumu užsitarnavo pasaulio visuome
nės dėmesį ir pagarbą. Daugelio šalių 
parlamentarai, valdžios pareigūnai, 
verslininkai ir piliečiai dažnai stenge-' 
si padėti Lietuvai vien iš palankumo 
jai. į trukumus ir blogybes buvo 
žiūrima atlaidžiau, kaip į turinčius 
išnykti praeities dalykus. Lietuvai 
pasukus atgal, jeigu įsitvirtintų nega
tyvus reiškiniai valstybės ir visuome
nės gyvenime, Lietuva daug kam gali 
tapti neįdomiu mažu Rusijos palydo
vu. Daugelis žmonių gali nusigręžti 
nuo Lietuvos. Tokį kapitalą kaip šalies 
prestižas lengva prarasti, bet labai 
sunku atkurti.

Nenorėjau specialiai sutirštinti 
spalvų, kalbėdamas apie galimus 
pavojus Lietuvai. Apie juos reikia 
kalbėti iš anksto, kad galima butų 
jiems pasipriešinti ir jų išvengti. 
Rašau, kaip galvoju. Gailu kai kur būti 
ir neteisus. Džiaugsiuos, jeigu dalis 
mano nuogąstavimų bus nepagrįsti.

Kas iš tikrųjų laukia už dabartinio 
Lietuvos politinio posūkio - parodys 
ateitis. Pamatysime, kokia linkme 
pakreips Lietuvos užsienio ir vidaus 

politiką dabar išrinktas Lietuvos 
Respublikos Prezidentas. Aišku viena, 
kad Lietuvos laisvėjimo kelias yra 
sunkesnis ir daug ilgesnis, negu dar 
neseniai atrodė.

Nepamirškime: ne "interesų lauke" 
gyvename. Gyvename savo Tėvynėje 
ir vėl atkurtoje savo valstybėje",, taigi 
turime ne tik interesų, bet ir 

atsakomybę. Visi esame atsakingi už 
tai, kad Lietuvos valstybė ir jos 
nepriklausomybė butų išsaugotos.

Pabaiga

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Bosnijos serbų karinės pajėgos 

išstūmė musulmonus iš Srebrenicos 
apylinkių ir priartėjo prie pat miesto. 
Serbų karinė vadovybė padiktavo 
paliaubų sąlygas Srebrenicos gynė
jams. Jie turėtų atiduoti savo ginklus 
Jungtinių Tautų kariams, tuomet 
serbai Jungtinių Tautų personalui leis 
iš Srebrenicos į Tuzlą evakuoti 
sužeistuosius bei musulmonus pabėgė
lius. Į Srebrenicą įsileista kanadiečių 
karių kuopa.

*
Buvusi britų ministrė pirmininkė 

barone Margaret Thatcher apkal
tino Vakarų valstybes dėl jų pasyvios 
laikysenos, prisidedant tokiu būdu 
prie serbų vykdomų karo nusikaltimų 
Bosnijoje. Ji reikalavo nuimti ginklų 
tiekimo draudimą Bosnijos vyriausy
bės karinėms pajėgoms bei bombar
duoti Bosnijos serbų karinius taiki
nius, jei jie ir toliau laužys savo pačių 
pasirašytas paliaubas ir atmetinės 
taikos projektus.

»
Jungtinių Tautų Saugumo taryba, 

Kinijai ir Rusijai susilaikius, nutarė 
sugriežtinti ekonominessankcijas Ser
bijai.

*
Balandžio 16 dieną Windsor, Angli

joje, mirė kriminalinių romanų ir 
populiaraus detektyvo "Saint" auto
rius Leslie Charteris. Gimė rašytojas 
Singapūre, mišrioje kiniečių ir anglų 
šeimoje. Leslie Charteris didesnę savo 
gyvenimo dalį praleido Kalifornijoje.

Balandžio 17 dieną, sulaukęs 66 
metų amžiaus, Ankaroje mirė Turkijos 
prezidentas Turgut Ozai. Antimilita- 
ristas T. Ozai savo liberaliomis 
reformomis Turkijoje įtvirtino demo
kratiją.

*
Tokijo susirinkę septynių ekonomiš

kai pajėgiausių valstybių užsienio 
reikalų ir finansų ministrai nutarė 
sušelpti Rusiją įvairių kreditų ir 
paskolų forma, sutelkdami šiam tikslui 
43,4 bilijonus JAV dolerių.

*
Rusijos prezidentas B. Jelcinas iš 

reformų kritiko viceprezidento Alek
sandro Ruckojaus atėmė Rusijos 
žemės ūkio reformos priežiūrą. Ban
dydamas paveikti Ruckojų atsistaty
dinti, Borisas Jelcinas iš viceprezi
dento taip pat atėmė šarvuotą 
automobilį, pakeisdamas jį limuzinu 
"Volga", sumažino jo asmens sargybą 
ir atleido Ruckojaus asmens gydytoją.

♦
Suomių politikas buvęs ministras 

pirmininkas Kalevi Sorsa ėmė viešai 
kelti klausimą, kad Rusija turėtų 
grąžinti Suomijai salas Baltijos jūroje, 
aneksuotas po Antrojo pasaulinio 
karo.

*
Archeologai aptiko siaurą koridorių 

didžiojoje Cheopso piramidėje Egipte, 
vedantį į paslaptingą laidojimo kam
barį piramidės viduje. Kadangi kori
dorius tėra tik apie 30 cm pločio, jam 
tyrinėti naudojams mažas robotas su 
filmavimo kamera.

*
"Readers Digest" balandžio nume

ryje buvo išspausdintas ilgokas 
straipsnis, nušviečiantis Birutės Gal
dikaitės pastangas išsaugoti orangu
tangus Borneo saloje nuo išnykimo.
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Atkelta iž 1 psl. ; ;<•

kelio jo prižiūrimus gimnazistus. 
Sutikus tokią kliūtį, pasireiškė Petro 
Butkaus ir vienuolikos jo draugų 
kietas būdas ir noras kovoti už gražias 
idėjas. Viešai neleidžiami, jie 1926 
metais slapta įsteigė skautų Lapinu 
skiltį ir skautavo konspiraciniu būdu. 
Slaptas skilties sueigas darė kleboni
joje - seno Raseinių domininkonų 
vienuolyno patalpose. Kai po poros 
metų skautai Raseinių gimnazijoje 
gavo veikimo laisvę, slaptieji skautai 
jau buvo išaugę į draugovę. Bet laikai 
ir nuotaikos keitėsi. 1930 metais 
skautai Lietuvos vyriausybės įstatymo 
keliu tapo valstybės globojama ir 
remiama organizacija, o ateitininkai 
gimnazijoje buvo uždrausti. Petras 
Butkus ir kiti slaptųjų skautų kūrėjai 
pasijuto įžeisti tuo, kad gimnazijos 
mokytojai, kurie anksčiau skautus 
persekiojo ir niekada nebuvo skauta- 
vę, dabar staiga buvo paskirti skautų 
vadais. Dar labiau jų širdis skaudino 
jiems brangios ateitininkų organiza
cijos uždraudimas. Pasiduoti draudi
mui, jų nuomone, būtų buvęs negar
bingas žygis. Protestuodami prieš 

Dievo tarnyboje - šv. Mišios jaunimui (apie 1956 m.).

valdžios potvarkius, jie išstojo iš 
skautų, ir su ateitininkais nuėjo į 
pogrindį, į tas pačias seno Raseinių 
vienuolyno katakombas, kuriose slap
ta buvo skautauta. Taip iš jaunų dienų 
Petras Butkus įprato būti persekioja
mas, dirbti nepalankiausiose sąlygose.

Jis buvo ne tik veiklus, bet ir 
pamaldus. Sydnėjuje gyvenęs, dabar 
jau miręs, inž. Juozas Dirginčius, 
Butkaus gimnazijos ir bendro kamba
rio draugas, pasakodavo, kad Petras, 
nors nepraleišdavęs nei vieno gimna
zijoje rengiamo šokių vakarėlio, 
vakarais, kambario draugams jau 
atsigulus, vienas sau susikaupęs tyliai 
kalbėdavęs rožančių. Gimnaziją baigė 
1933 metais. Atėjo metas apsispręsti, 
kur kreipti savo gyvenimą. Vasarą su 
Nemakščių parapijos maldininkais 
nuvyko į Šiluvą pasimelsti prie 
stebuklingosios Marijos altoriaus, su
sikaupti ir pasiklausti Dievo Motinos 
patarimo, kokį pasirinkti gyvenimo 
kelią. Ten jis širdyje pajuto lauktąjį 
atsakymą, gavo savo sielai kryptį ir iš 
Šiluvos sugrįžo apsisprendęs būti 
kunigu.

Studijų metai Telšių kunigų semi
narijoje (1933-1938) praėjo ramiai, 
renkant į sąmonės aruodą kunigo 
darbui reikalingas žinias, atliekant 
klierikų dvasinio gyvenimo pratybas, 
"augant išmintimi pas Dievą ir pas 
žmones". Mėgo muziką. Lavino savo 
gražų balsą. Išmoko groti muzikos 
instrumentais. Su klieriku Vytautu 
Gorinu buvo garsūs seminarijos muzi

kantai ir dainininkai. 1936 - 1937 
mokslo metais buvo paskirtas klierikų 
dekanu. Telšių seminarijoje buvo 
tokia tvarka, kad klierikų dekanas 
privalėjo lydėti parapijas lankantį 
vyskupą Justiną Staugaitį ir tų 
vizitacijų faktus bei įspūdžius apraši
nėti vyskupijos leidžiamame savaitraš
tyje '’’Žemaičių priėtelius". Anksčiau 
už savo kurso draugus jis vienas buvo 
pašventintas diakonu, kad, vyskupui 
laikant parapijose mišias, galėtų 
atlikti diakono pareigas. Vyskupas J. 
Staugaitis diakono P. Butkaus patar
navimais ir jo žurnalistiniais sugebėji
mais buvo patenkintas.

Kunigu įšventintas 1938 metais, 
vikaravo Rietave ir kitur, bet 
vyskupas greit suprato, kad kun. 
Butkaus talentai prasmingiau bus 
panaudojami jaunimo pastoracijoje. 
Paskyrė jį Tauragės mokytojų semina
rijos ir ten stovinčio kariuomenės 
dalinio, trečiojo dragūnų Geležinio 
vilko pulko kapelionu. Kun. P. Butkus į 
tą darbą metėsi visa savo energija. 
Sportu ir dainomis patraukdamas 
jaunimą, kreipė jį idealų keliais. 
Norėdamas sėkmingiau reikštis spor
te, lankė sporto kursus ir, išlaikęs 
Kūno kultūros rūmų nustatytus egza

minus, gavo sidabrinį sportininko 
ženklą.

Telšių kunigų seminarijos dvasios 
tėvas vysk. Pranciškus Būčys rekolek
cijų metu šventinimams besiruošian
tiems 1938 metų laidos diakonams 
pranašavo: "Man skauda širdĮ^jus iš 
seminarijos išleidžiant, nes tunu jums 
pasakyti, kad į labai sunkius laikus jus 
išeinate". Vyskupas neapsiriko. Tie 
sunkūs laikai buvo jau čia pat. Rusų 
okupacija 1940 metais užgulė Lietu
vą, ir kun. P. Butkaus darbas su 
.Žemaitijos jaunimu buvo nutrauktas. 
1941 metais komunistinei milicijai 
atkreipus į jį akį ir įspėtas, kad bus 
suimtas, kovo mėnesio pradžioje per 
žaliąją sieną išbėgo į Vokietiją. Jo 
guolis ; _ j laisvę pasibaigė prastai. 
‘Vokiečiai įkalbinėjo jį grįžti atgal į 
Lietuvą ir šnipinėti jų naudai. 
Nepaklususį uždarė Soldau Koncen
tracijos stovykloje, kur patyrė bado ir 
sunkaus kalulio vargo. Prasidėjus 
vokiečių - rusų karui, paleistas iš 
kaceto, vėl galėjo grįžti į vokiečių 
okupuotą Lietuvą. Buvo paskirtas 
Telšių mokytojų seminarijos kapelio
nu, įet 1944 m. vėl teko ieškoti 
laisvesnės padangės ir pasukti savo 
žingsnius į Vakarus. Antrą kartą 
atsidūręs Vokietijoje, laiko veltui 
neleido: Tiubingeno universitete gili
no filosofijos studijas, buvo Reutlin- 
geno lietuvių kolonijos ir Tiubingeno - 
Pfullingeno lietuvių gimnazijos kape
lionas.

į Australiją atvyko 1949 metais, 

užsirašęs paprastu darbininku. Čia 
greit atgavo kunigo teises ir buvo 
paskirtas lietuvių sielovadai. Bat- 
hursto emigrantų stovykla, Cowros ir 
Scheyville šeimų stovyklos buvo 
pirmieji jo kunigiško darbo barai šiame 
krašte. 1950 metais perkeltas į 
Sydnėjų lietuvių kapelionu, jau rado 
savo pirmtako kun. J. Tamulio įsteigtą 
Lietuvių katalikų centrą, kur buvo 
kapeliono raštinė, Australijos lietuvių 
katalikų šv. Kazimiero draugijos 
būstinė ir jos leidžiamo žurnalo 
"Užuovėja" redakcija, administracija 
bei maža salė susirinkimams, kur 
kartais buvo laikomos pamaldos. 
Lietuviškoms sekmadienio pamaldoms 
buvo paskirta St. Josephs bažnyčia 
Camperdowno priemiestyje. Kapelio
nui ganytojavimo laukas buvo platus. 
Sydnėjaus miesto plotas tada apėmė 
2.400 kvadratinių mylių. Atvežti 
atlikti privalomąją darbo sutartį 
lietuviai buvo labai plačiai tame plote 
išsklaidyti - Scheyville, Potts Hill, 
Willawood, Wallgrove, St. Marys, 
Clyde, Chullora, Matraville, Bradfield 
Park, BanJfstoyj'ji L'mironj bbi 
Cabramatta, Wentworthville prie
miesčiuose ir miesteliuose. Tarp tų 
vietų buvo dideli atstumai. Neturėda
mi savų susisiekimo priemonių, tie 
išblaškyti lietuviai neturėjo galimybės 
sekmadieniais susirinkti į vienas 
bendras lietuviškas pamaldas. Juos< 
reikėjo surasti, aplankyti, padėti 
atlikti religinę praktiką. Kaip keliau
jantis misionierius kun. P. Butkus, 
važinėdamas traukiniais, autobusais, 
o kur jų nebuvo ir pėsčiomis - per 
pedes apostolorum - nuvykdavo pas 
tuos į svetimą pasaulį išmestus 
tautiečius, laikė jiems pamaldas 
darbininkų stovyklų barakuose ar 
privačiuose namuose, nešė jiems 
dvasinę paguodą ir lietuviškosios 
dvasios padrąsinimą. Su Savim visada 
vežėsi ir platino lietuvišką spaudą: 
maldaknyges, vadovėlius, knygas ir 
laikraščius. Išsileisdavo kun. Butkus ir 
į tolimesnes, 200 - 300 km, keliones, 
lankydavo labiau nuo Sydnėjaus nuto
lusius tautiečius, dirbančius Bathurst, 
Cowra, Lithgow, Springwood, Wollon
gong ir Newcastle mieštuose. Tokiu 
savo apaštališku uolumu kun. Butkus 
daug gero padarė vienišiems, toli nuo 
lietuvybės centrų nublokštiems lietu
vių būreliams. Jis buvo visus vienijanti 
jungtis.

O apie Camperdown šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią ir salę būrėsi vis 
didėjanti lietuviška veikla. Ir kur tik 
sukosi koks nors lietuviškojo darbo 
verpetėlis, kun. Butkus buvo jo 
viduryje. Organizavosi Australijos 
lietuvių katalikų šv. Kazimiero drau
gija, kelis kartus keitusi savo vardą ir 
veiklos formą, jis buvo tos veiklos 
skatintojas ir dvasios vadovas, rūpi
nosi draugijos leidžiamu žurnalu 
"Užuovėja" ir pats kurį laiką jį 
redagavo. Jis organizavo ateitininkus 
ir jaunuosius ateitininkus, kurstė jų 
veiklą, padėjo ruošti jų pasirodymų 
programas. Diplomuoto teisininko ir 
literato Juozo Slavėno, mirusio 1981 
m., sumaniai talkinamas, ilgus metus' 
redagavo prie Australijos lietuvių 
katalikų federacijos savaitraščio 
"Tėviškės Aidų" leidžiamą ateitinin- 
kiško jaunimo laikraštėlį "Ateities 
žingsniai". Kai kūrėsi skautai, kun. 
Butkus buvo su jais. 1956 metais 
paskirtas LSS Australijos rajono 
dvasios vadu, 1961 metais pakeltas 
skautininku, 1980 m. vyr. skautininku, 
1963 metais apdovanotas ordinu "Už 
nuopelnus".

1950 m. iškilo klausimas senąją 
Australijos lietuvių draugiją perorga
nizuoti į Australijos lietuvių ben- 
druomehę, kaip Pasaulio lietuvių

Skautininko uniformoje.
bendruomenės padalinį. Kun. P. But
kus buvo aktyvus Australijos lietuvių 
bendruomenės šalininkas, tapo išrink
tu į ALB Krašto vaidybą, 1951 - 1952 
m. kadencijoje buvo jos vicepirminin
ku ir rūpinosi socialiniais rpiimJaic 
Buvo įsteigęs katalikų šalpos komitetą 
"Caritas", tačiau jo veikla, metams 
bėgant, pamažu išblėso. Kaip sporto 
entuziastas rėmė Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubą "Kovą" ir vėliau buvo 
išrinktas jo garbės nariu.

Lietuviai kunigai Australijoje 1953 
metais sudarė savo profesinį sambūrį, 
vadinamą sekretoriatu, o jo vadovu 
išsirinko kun. P. Butkų. Tose pareigo
se jis buvo tarpininku tarp Australijos 
katalikų vyskupų ir lietuvių kunigų. 
Nuo 1952 m. kun. Butkus buvo 
Christian Brothers vienuolijos kape
lionu ir iki mirties gyveno jų 
vienuolyne. Nors apkrautas įvairiais 
darbais ir pareigomis, jis dar rūpinosi 
lėšų telkimu Tautos fondui ir buvo jo 

'atstovybės Australijoje pirmininkas.
Iki 1963 m. pastoracijos darbas 

Sydnėjuje buvo gana įtemptas, nes 
tautiečiams gausiau įsikūrus Banks- 
town, Cabramatta ir St. Marys 
priemiesčiuose, ten susidarė didesni 
lietuvių susigrupavimai, kuriems rei
kėjo lietuvio kunigo. Kunigas buvo 
reikalingas ir tolimesnio Wollongong 
miesto ir sostinės Canberros lietu
viams. Kun. P. Butkus kiek galėdamas 
stengėsi visas tas vietas aplankyti ir 
dvasiniai lietuvius aptarnauti.

Pagaliau 1963 m. kun. Butkui 
pavyko gauti lietuviškoms pamaldoms 
Lidcombe parapijos bažnyčią, esančią 
arti geležinkelių mazgo, iš visur 
traukiniais lengvai pasiekiamą, ir nuo 
to laiko Sydnėjuje sekmadieniais 
laikomos tik vienos lietuviškos pamal
dos St. Jochims bažnyčioje. Tais 
pačiais metais jis susilaukė ir pagalbi
ninko. Iš Romos grįžo kun. Povilas 
Martuzas, ten įšventintas ir teologijos 
mokslus baigęs 1962 m.

1959 m. kun. Butkus išsirūpino 
Rookwood kapinyne, katalikų skyriu
je, gabalą žemės lietuviams laidoti ir 
su parapijiečių pagalba pastatydino 
gražų dail. V. K. Jonyno suprojek
tuotą paminklą. Apie tą paminklą jau 
ilsisi daug mirusių tautiečių. Jų 
atminimą palaiko lietuviško stiliaus 
antkapiai ir paminklai su lietuviškais 
įrašais. Tose kapinėse pastatyta taip 
pat ir siena, saugoti pelenams tų, 
kurie nori susideginti.

Kunigo darbas visur, net ir palan
kiausiose sąlygose, reikalauja asmeni
nės aukos ir ištvermės. Dar daugiau 
ryžto ir ištvermės turi turėti tremties 
kunigai Australijoje, kurie, tik kampi
ninkais įsiprašę į juos priglaudusio 
krašto katalikų bažnyčias ir kleboni
jas, aprūpina savo tautiečių dvasinius 
reikalus. Toks tremties kunigas buvo 
ir P. Butkus. Jis teikė ne vien tik 
religinius patarnavimus, bet veikė tr

Nukelta į 4 psl.
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MONSINJORAS PETRAS BUTKUS ...
kaip lietuvybės apaštalas plačiausia 
prasme. Pamoksluose ir plunksna 
katalikiškoje Australijos lietuvių 
spaudoje, ir dainose, kurias kūrė savo 
parašytiems ar kitų autorių tekstams, 
jis kalbėjo apie amžinąją lietuvių 
tautą ir jos likimą, kalbėjo apie 
gimtąją žemę, Marijos žemę, kryžių ir 
koplytėlių kraštą, kur lietuvis visada 
išlieka ištikimas tikėjimui ir lietuviš
koms, religija pagrįstoms, tradicijoms. 
Turėdamas tokį paveldėjimą, ištikimas 
savo tėvų žemei, savo tautai turi 
išlikti Ir išeivijos lietuvis. Kun. P. 
Butkui Lietuva buvo toji skausimingo 
ilgesio nušviesta pažadėtoji žemė, 
širdį šaukianti šventoji Jeruzalė. Tik 
ją pasiekus, tik į ją sugrįžus būtų 
galėjusi atsigauti ir pradžiugti trem
ties nuvarginta jo širdis.

Prelatas P. Butkus savo plunksnos 
darbus daugiau nukreipdavo į "Tėviš
kės Aidus", bet rašė ir "Mūsų 
Pastogėje", skautų laikraštyje "Pėd
sekys", 1955 - 1969 m. vedė skautų 
religinės programos skyrių. 1962 m. 
Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos išleistam "Australi

jos lietuvių metraščio" I tomui, kaip 
katalikams skirtos metraščio dalies 
savarankiškas redaktorius, sukaupė 
plačias žinias apie lietuvių katalikų 
nuveiktus darbus Australijoje. Atos
togų metu aplankęs Šventąją Žemę, 
Egiptą, Europos šalis, Ameriką, Indi
ją, Japoniją, 1970 m. kun. P. Butkus 
parašė ir išleido kelionės įspūdžių 
knygą "Tautų šventovėse", kurią 
kritikai pavadino spalvinga ir įdomia. 
Kaip poeziją ypatingai pamilęs litera
tas ir žurnalistas, domėjosi kolegų 
literatų darbais, priklausė Sydnėjaus 
lietuvių "Plunksnos" klubui ir Sydnė
jaus literatų būreliui, kol tie susibūri
mai veikė. Didžiųjų tautinių švenčių 
minėjimams jis parašydavo patrioti
nes, lyriškas invokacijas, kiekvienais 
metais Kūčių vakare radijo bangomis 
pasveikindavo savo parapijiečius mal
dingais, šventiškais, tėvynės ilgesio 
nuspalvintais žodžiais. Kiekvienoms 
Kalėdoms siųsdavo sveikinimo korte
les, skirtas parapijiečiams ir jo 
draugams. Sveikinimai buvo išreikšti 
eilėraščio formoje, iškeliantys lietu
viams svarbius tų metų įvykius. 
Kortelėms meniškus Kristaus U žgimi- 
mo paveikius nupiešdavo dali. Eva 
Kubbos, inž. Aleksandras Jakštas, 
Antanas Skirka ir A. Burneikis.

Kun. P. Butkus vis surasdavo progų 
pasikviesti lietuvius ir australus 

parapiją ir tuos apsilankymus taip 
suorganizuodavo, kad jie virsdavo ne 
vien tik religinio atsinaujinimo mo
mentais, bet ir iškilmingomis lietuviš
komis demonstracijomis, parodan
čiomis lietuvių pamaldumą ir jų 
religinę kultūrą. Taip jis mezgė ir 
stiprino lietuviams labai naudingus 
ryšius su kardinolu ir kitais vyskupais, 
užsitikrino jų palankumą lietuviams ir 
pavergtosios Lietuvos katalikų reika
lų supratimą.

Kun. P. Butkus buvo visų geros 
valios žmonių draugas. Jis noriai 
dalyvaudavo parapijiečių šeimos 
šventėse - džiaugėsi su besidžiau
giančiais, liūdėjo su liūdinčiais. Buvo 
žmonių mylimas ir branginamas ne tik 
kaip kiekvieno dvasinius reikalus giliai 
suprantantis kunigas, bet ir kaip iškili 
lietuvių visuomenės asmenybė. Jo 
šakota veikla buvo ir aukštesnių 
autoritetų pastebėta. Anglijos kara
lienė Elžbieta 11 Naujųjų 1981 metų 
aktu apdovanojo jį ordinu vadinamu 
'Most Excellent Order of British 
Empire" - sutrumpintai M. B. E. 
Šventasis Tėvas 1982 metais suteikė 
jam monsinjoro - prelato vardą.

Lietuvybės išlaikymo darbų tarpe 
svarbiausia mons. P. Butkaus pastanga 
turėtume laikyti jo 1950 metais prie 
lietuviški} pamaldų lietuviškos sek
madienio mokyklos įsteigimą, ilgus 
metus jis šia mokykla be pertraukos 
rūpinosi, susirasdavo talkininkų, pa
siaukojančių mokytojų, parūpindavo 
jai patalpas ir suburdavo mokinius, 
pamoksluose ir asmeniškai paragin
damas tėvus atvežti vaikus į tą 
mokyklą. Metai iš metų veikusi 
mokykla buvo tarsi neišsenkantis 
lietuvybės šaltinėlis. Tokia ji ir dabar 
tebėra, naujose sąlygose išsilaikanti 
kitų žmonių pastangomis.

Monsinjoras Petras Butkus dvasiškio 
ir Lietuvos patrioto veikla glaudžiai 
sutapo su Australijos, o ypatingai su 
Sydnėjaus lietuviais. Jo vardas ir 
darbai nebus užmiršti.

Viešpats pasišaukė Tave, kunige 
Petrai, ištikimasis jo pjūties darbinin
ke, poilsiui amžinuosiuose namuose ir 
Tau atidavė užsitarnautą garbės 
vainiką, nes per savo 55 kunigavimo 
metus darei gerus darbus, "kuriuos 
Dievas iš anksto paskyrė Tau atlikti" 
(Ef.2,10), skleidei taikos Evangeliją, 
pasiėmęs Dvasios kalaviją, tai yra 
Dievo žodį. (Ef.6,15-17).

Dievo šviesa ir ramybė teapgaubia

patarimu, ar savo dbshumu.
Kun. dr. Petras Bačinskas gimė 

1912 metų gegužės 18 d. Babronių 
kaime, Jiezno valsčiuje, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Baigęs Kaišiadorių 
gimnaziją, įstojo į Kunigų seminariją 
ir 1936 m. birželio mėn. 16 dieną 
Kaišiadorių Vyskupas įšventino jį į 
kunigus. Kurį laiką buvo Molėtų 
gimnazijos kapelionu, vėliau atleistas, 
kad galėtų studijuoti filosofijos ir 
teologijos mokslus Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete.

Rusams antrą kartą artėjant prie 
Lietuvos, kunigas P. Bačinskas pasi
traukė į Vokietiją ir dvejus metus ten 
dirbo įvairius darbus. Karui pasibai
gus, jis įstojo į Insbruko universitetą, 
i949 metais jį baigė, apgynęs filosofi
jos mokslų daktaro disertaciją.

1950 metais kun. dr. P. Bačinskas 
emigravo į Australiją. Čia buvo 
paskirtas lietuvių kapelionu Canber
ra je. Po kurio laiko sąlygos* taip 
susiklostė, kad kunigas dviem metams 
vėl grįžo atgal į Europą. Gyvendamas 
Vokietijoje, kurį laiką ėjo Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus pareigas. Po 
poros metų vėl grįžo Australijon ir iki 
1968 metų dirbo lietuvių kapelionu 
Geeionge. Kunigas dr. Petras Bačins
kas visada buvo be galo darbštus ir 
pilnas energijos. Dirbo jis ne tik 
bažnytinį darbą, aktyviai įsijungė ir į 
visuomeninę veiklą. Australijoje pra
dėjus kurtis lietuviškai periodinei 
spaudai, kurį laiką dirbo "Tėviškės 
Aidų" redaktorium, o vėliau šio 
laikraščio bendradarbiu.

Apsigyvenus Brisbanėje, jis taip pat 

_ nebuvo tik lietuvių^bet ir pranciško
nių seselių šv. Ksavero vaikų 
ligoninėje kapelionu. Šalia tiesioginių 
pareigų, kunigas netruko ir čia 
įsijungti į visuomeninę veikią - 
atstovavo lietuvius Captive Nations 
komitete, pradėjo ir vedė lietuvių 
radijo valandėlę, visais reikalais 
atstovavo lietuvius valdžios įsteigose.

Kunigas dr. Petras Bačinskas visą 
gyvenimą įtemptai ir aktyviai dirbo, 
kol pagaliau ėmė šlubuoti jo sveikata. 
Sveikatai pablogėjus, 1987 metais jam 
teko mesti visus darbus ir persikelti 
gyventi į Vyskupijos prižiūrimus 
Marycrest senelių namus. Čia seselių 
buvo rūpestingai prižiūrimas, tačiau 
sveikata pamažu vis silpo. Nusilpo 
musų kunigas kunu ir dvasia. Ligos 
išvargintas meldė jis Aukščiausiojo, 
kad pasiimtų pas save. Jo prašymas 
pagaliau buvo išklausytas. Būdamas 
šviesios sąmonės, ankstų rytą kun. dr. 
Petras Bačinskas atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Laidotuvių išvakarėse St. Marys 
bažnyčioje buvo kalbamas Rožančius. 
Jį vedė kun. kun. Juozas Petraitis, 
atvykęs iŠ Adelaidės.

Balandžio 6 dieną, 10 vai. ryto St. 
Stephens katedroje buvo atlaikytos 
iškilmingos Requiem mišios, kurias 
aukojo Brisbanės arkivyskupas John 
Bathersby, dalyvaujant vyskupams 
Francis Rush, John Gerry, James 
Cuskeliy ir 24 kunigams. Katedra buvo 
pilna žmonių, ir ne vien tik lietuvių. 
Po pamaldų karstas su velionio 
palaikais buvo palydėtas į Nudge e 
kapinių lietuvių skyrių. Čia vėl 
dalyvavo arkivyskupas John Bathers
by ir auksiliarinis vyskupas John 
Gerry. Laidotuvių apeigas kapuose 
atliko lietuvių kunigas J. Petraitis iš 
Adelaidės. Atsisveikinimo žodį velio
niui tarė kun. P. Bačinsko vardo 
lietuvių kultūrinės draugijos pirminin
kas Kazys Bagdonas. Laidotuvės 
baigtos, giedant "Viepaties angelą".

Po laidotuvių visi buvo pakviesti į 
Lietuvių namus šermenims, kurias 
suruošė namų administratorius Juozas 
Kuckus, padedant namų šeiminin
kėms.

Laidotuvėmis rūpinosi a.a. kun. P. 
Bačinsko atminčiai jo vardu pavadinta 
lietuvių kultūrinė draugija mkorp.

Tai buvo iškilmingiausios laidotu
vės, kokias man teko matyti, tačiau 
tai buvo tikrai pelnyta pagarba 
vienam .iš garbingiausių musų kunigų.

ilsėkis Dievo Ramybėje, brangus 
Kunige ir geras musų drauge.

K. Bagdonas

vyskupus aplankyti Sydnėjaus lietuvių Tavo sielą amžių amžiams.

SU KUNIGU DR. PETRU BAČINSKU 
ATSISVEIKINANT

■ Mylimam musų Broliui

A. + A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE
Paskutinius penkerius metus Dris kas tuoj įsteigė savaitgalio mokyklėlę,

banės kepeliono kun. dr. Petro 
Bačinsko sveikata šlubavo, o prieš 
porą mėnesių visai sublogo ir balan
džio pirmosios dienos 4 valandą ryto 
jis mažinai užmerkė akis.

Mes, brisbaniečiai, prisimename jį 
ne pavargusį ir sergantį, bet tokį, koks 
jis buvo prieš dvidešimt penkerius 
metus, tada, kai 1968 metais jis 
apsigyveno Brisbanėje ir pirmą lapkri
čio mėnesio sekmadienį atlaikė šv. 
Mišias, kaip Queensiando lietuvių 
kapelionas. Nuo to pirmojo sekmadie
nio virš dvidešimt metų jis pilnas 
energijos dirbo savo tautiečių dvasi
nei ir 
nebūtų 
atliktus 
Galima
lietuviai be savo kunigo nebūtų buvę 
taip gražiai organizuoti. Tik pradėjęs

'1993.04.2f>

kultūrinei naudai. Tiesiog 
įmanoma išvardinti visus, jo 
gerus darbus, jų vaisius.

tik pasakyti, kad Brisbanės

mokė vaikus lietuvių kalbos, dainelių, 
lietuviškų žaidihių ir tautinių šokių. 
Kunigo auklėjimas vaikams turėjo be 
galo daug įtakos - dabar jau suaugę jie 
vis dar aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje.

Kunigas Bačinskas ne tik rūpinosi 
Brisbanės lietuviais. Kol sveikata 
leido, jis sėsdavo mašinon ir leisdavosi 
tūkstančius kilometrų į šiaurinį Que- 
enslandą, kur lankė kad ir pačią 
mažiausią saujelę vienoje ar k.raje 
vietovėje gyvenančių lietuvių. Di
džiausias kunigo nuopelnas, padarytas 
Brisbanės lietuviams - jo pastangomis 
įgytas namas, pavadintas Lietuvių 
namais. Pasitaikius palankioms sąly
goms, buvusieji Lietuvių namai buvo 
pakeisti į geresnius, didesnius, per
tvarkyti lietuvių bendruomenės po
reikiams. Visada ir visiems kunigas p.

Dievulio pneglobstin iškeliavus, giminėms ir artimiesiems čia ir 
tėvynėje nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

i

i Akademinio skautų sąjūdžio
Sydnėjaus skyrius

A. + A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE
Sydnėjaus lietuvių dvasios tėvui, poetui, rašytojui, plačios apimties 
visuomenininkui iškeliavus pas Viešpatį, su skaudančia širdimi giliai 
užjaučiame prelato Petro Butkaus giminaičius dr. Vidmantą, Kęstutį 
Butkus, Joaną Žibienę ir jų šeimas Lietuvoje.

Gilią užuojautą reiškiame prelato draugams, bendradarbiams ir 
plačiai Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, netekusiai mums taip artimo 
ir brangaus žmogaus.

A LB Sydnėjaus apylinkės valdyba, 
Tautos fondo atstovybė Australijoje, 

Sydnėjaus ateitininkais

įsu

PATIKSLINIMAS
Šešioliktame "Musų Pastogės" numeryje išspausdintoje Vytauto Žemkalnio 

- Landsbergio padėkoje, jį sveikinusiems, su šimtūoju gimtadieniu, buvo 
neteisingai parašyta B. ir J. Mikuiskių pavardė. Turi būti - Bronė ir Juozas

.’ Paliestuosius dėl klaidos atsiprašome. Redakcija
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gjSPORTAS
2000-JŲ METŲ OLIMPIADA

Australija laukia šių metų rugsėjo 
23 dienos - Monte Carlo bus 
nuspręsta, kas gaus ruošti 2000 - jų 
metų olimpiadą. Aštuoni miestai yra 
pasirengę ruošti šią didžiausią pasau
lio olimpinę sporto šventę - Beidžin- 
gas, Berlynas, Mančesteris, Milanas, 
Taškentas, Brasilia, Istambulas ir 
Sydnėjus. Kam bus suteikta teisė 
ruošti olimpines žaidynes, nuspręs 94 
Tarptautinio olimpinio komiteto na
riai. Iki šiol, kaip spėja didžioji 
pasaulio spauda ir sporto komentato
riai, daugiausiai galimybių turi Kinijos 
miestas Beidžingas ir Sydnėjus. Dėl 
žaidynių ruošimo Beidžinge yra įvelta 
labai daug politikos ir biznio reikalų. 
Jeigu prieš kurį laiką, po 1989 metų 
studentų skerdynių Tiananmen aikš
tėje, apie Kiniją net pagalvoti nebuvo 
įmanoma, tai šiandien pamažu tai jau
yra gerokai užmirštama. Komercines 
biznio galimybes, 1977 metų Hong 
Kongo prijungimas prie Kinijos ir tuo 
pačiu lango bizniui atidarymas į 
Vakarus, priartins prie Kinijos. Ilgus 
metus ji buvo beveik visiškai atskirta 
nuo viso pasaulio, o olimpinės žaidy
nės pritrauktų Kiniją prie daugelio 
naujų galimybių. Juk Kinija - tai 
penktadalis viso pasaulio gyventojų! 
Politikai galvoja, kad 2000 - jų metų 
olimpiada Beidžinge Kinijai galėtų 
padaryti tą patį, ką Seoulo olimpiada 
1988 metais padarė Pietinei Korėjai. 
Be to, pasaulio spaudoje neretai 
pasisakoma, kad pats Tarptautinio 
olimpinio komiteto prezidentas Sa
maranch ir trys pagrindiniai olimpinio 
komiteto nariai, o tai reiškia gana 
nemažai, neoficialiai pasisako už 
žaidynių rengimą Beidžinge. Tačiau, 
prieš pat vykdamas apžiūrėti Beidžin- 
gą, A. Samaranch su dukra apsilankys 
Sydnėjuje ir pats savo akimis nori 
daugiau susipažinti su šio miesto 
olimpiniais pasiruošimais. Tačiau daug 
kas vis dėlto mano, kad A. Samaranch 
bus siūlomas Nobelio premijai ir 
olimpiados skyrimas Kinijai pagerintų 
jo padėtį Nobelio premijos gavimui.

Diktatūrinė Kinija daro viską, kad 
tik gautų leidimą šios olimpiados 
ruošimui. Norėdama nugalėti pagrin
dinį savo konkurentą Sydnėjų, naujam 
olimpiniam muziejui Šveicarijoje pa
dovanojo 100 milijonų vertės istorinį 
Kinijos terakotos 2000 metų senumo 
karžygio statulą, kuri pasaulyje žino
ma, kaip statula iš garsiosios "Palai
dotų karžygių" kolekcijos. Ši dovana 
įteikta Tarptautinio olimpinio komi
teto delegacijai, apžiūrėjusiai Bei- 
džingo olimpinius pasiruošimus. Tai 
buvo tikras tarptautinis kyšis, spau
doje pareiškė žurnalistai. Tuo tarpu 
Sydnėjus šiam muziejui paaukojo tik 
15.000 vertės bronzinę gimnasto 
statulą. Terakotos karžygis, kartu su 
visa kolekcija, buvo atkastas 1974 
metais, tai buvo imperatoriaus Qin 
Shihuang kariuomenės rinktinė ir šiuo 
metu jos vertė tiesiog neįkainojama. 
Norėdami dar labiau imponuoti olim
pinio komiteto delegatams, Beidžingo 
miesto vadovai, tuo laiku kai mieste 
lankėsi toji delegacija, didelei miesto 
daliai laikinai nutraukė šilumos tieki
mą, kad durnai iš anglimis kūrenamų 
krosnių neaptemdytų ir neterštų 
miesto padangės. Taip pat taksi 

pakeld

kad judėjimas gatvėse būtų mažesnis 
ir nesimatytų tiek daug žmonių, 
kramtančių taukuotus kiniečių milti
nius kepsnius. Kiekvieną delegacijos 
narį kiniečiai apdovanojo puikiomis 
40.000 vertės vazomis. "Mes žiūrime į 
Tarptautinį .olimpinį komitetą, kaip į 
Dievą ir jų noras mums įstatymas", 
pasakė komunistų partijos sekretorius 
Chen Xitong. Jeigu olimpinė delegaci
ja po būsimus olimpinius įrengimus 
Sydnėjuje buvo vežiojama mažu 
autobusiuku, tai Beidžinge kiekvienas 
delegatas gavo po liuksusinį europie
tiškų automobilį. Kinija tiksi iš būsimų 
olimpinių žaidynių gauti virš bilijono 
dolerių pelno, taigi daro viską, 
nesiskaitydami nei su išlaidomis, nei 
su moraliniais etikos dėsniais, nors tai 
yra priešinga netgi ir olimpiniams 
dėsniams.

O KAIP SU AUSTRALIJA?

Jeigu Sydnėjui bus duotas leidimas 
rengti 2000 - ųjų metų olimpiadą, 
tuomet ji vyktų nuo šeštadienio, 
rugsėjo 16 - sios iki sekmadienio, 
spalio 1 - osios dienos. Tuo laiku 
Australijoje pavasaris, oras ne per 
karštas, bet jau ir nešalta, maža 
lietaus, visa tai olimpiadą padarytų 
ypatingai malonia visų kraštų sporti
ninkams. Kaip mano ekspertai, toks to 
laiko oras sudarytų sportininkams 
labai palankias sąlygas sportuoti ir 
pasiekti aukštų rezultatų. Visoms 25 
olimpinio sporto šakoms stadionai ir 
naujas pagrindinis olimpinis komplek
sas (visai netoli nuo Lietuvių namų) 
randasi labai patogioje vietoje, tik 
pusvalandis kelio. Sydnėjus jau dabar, 
neskaitant busimų naujų pastatų, turi 
labai gerus sportinius ir natūralius 
renginius. Lygiai taip pat nebūtų 
problemų su viešbučiais sportininkų ir 
visų kitų svečių apgyvendinimui. 
Olimpiados rengimą labai remia vals
tijos ir federalinė valdžia, darbininkų, 
unijos ir, galima sakyti, visi be išimties 
australai, neišskiriant ir aborigenų, 
kurie šiaip jau ne visada sutinka su 
vyriausybės darbais ar planais. Jau 
dabar tūkstančiai australų ir čia 
gyvenančių svetimtaučių savanoriš
kai siūlosi be jokio užmokesčio padėti 
olimpiados rengėjams. Tai įvairių 
kalbų vertėjai, vairuotojai, tvarkos 
palaikymo pagalbininkai ir kt. Austra
lija, jei tik gaus leidimą olimpiados 
rengimui, yra pasiūliusi apmokėti 
kiekvieno į olimpiadą atvykstančio 
sportininko kelionę į olimpiadą ir 
atgal į namus, pilną nemokamą visų 
sportininkų išlaikymą olimpiados me
tu, ko iki šiol niekada ir niekas dar 
nėra daręs. Tai, žinia, pareikalaus 
nemažų lėšų, tačiau ‘ Australijos 
finansininkai yra paskaičiavę tokių 
išlaidų dydį ir su vyriausybės pagalba 
pajėgs tai padaryti. Numatoma, kad 
olimpiados metu Australiją aplankytų 
virš ketvirčio milijono svečių. Jie 
galėtų'gyventi šiuo metu Sydnėjuje 
esančiuose 30.000 viešbučių, nors iki 
olimpiados ruošiamasi įrengti dar 
5.700. Taip pat jau dabar nemaža 
privačių namų savininkų siūlo svečius 
priimti pas save, suteikiant jiems 
nakvynę ir pusryčius. Jeigu visų 
•olimpiadų metu tų miestų biznieriai ir 
netgi eiliniai žmonės stengiasi turėti

kainas, tai tuo tarpu Australijos 
motelių, viešbučių, taksi ir prekybi
nės sąjungos jau dabar pasirašė 
tarpusavio sutartis, kad per olimpiadą 
visos kainos nebus iškeltos ir liks labai 
prieinamos. Olimpiados apsaugai aus
tralai taip pat turi labai didelį 
patyrimą - kelis kartus saugojant 
Amerikos ir kitų kraštų prezidentus, 
Šventą Tėvą, pasaulio motociklų 
varžybas Grand Prix, pasaulio žemės 
ūkio pasiekimų parodą, kurią papras
tai aplanko virš milijono svečių ir t.t. 
Be to, Australijoe nėra jokių rasinių 
ar politinių neramumų.

Viena iš pačių populiariausių ir 
pačių turtingiausių sporto šakų 
Australijoje yra arklių lenktynės. 
Lenktynių nugalėtojai ir arklių savi
ninkai iš šio sporto pelno nemažus 
pinigus, kadangi australai yra nepap
rastai azartiški žmonės ir bet kuriose 
varžybose ar lenktynėse jie deda 
tūkstančius dolerių. Arklių lenktynės 
Australijoje vyksta kasdien, tik Syd 
nėjuje jų nebūna sekmadieniais. 
Norėdami taip pat padėti olimpiados 
rengėjams, lenktynių sporto vadovai 
ėmė jas rengti ir kas kelintą 
sekmadienį. Gautas sekmadieninis 
pelnas, apie vienas milijonas dolerių,
skiriamas olimpiadai. Tokių lenktynių 
numatoma surengti apie dešimt. Taip 
pat Sydnėjuje įsteigta olimpinė loteri
ja, kurios vienas bilietas kainuoja 20 
dolerių, o pirmas prizas - 2 milijonai 
dolerių. Šiuo metu loterijos rengėjai 
turi 150 milijonų olimpinį biudžetą ir, 
pavyzdžiui transportas, speciali trau
kinių linija į olimpinį centrą, susisie
kimas įlankose, aerouostai ir kita 
beveik nereikalingi naujų įrengimų, 
kas buvo būtina Barselonoje. Austra
lija, jau nuo olimpinių žaidynių 
įsikūrimo, buvo jų dalyvė. Tuo tarpu 
didžioji Australijos konkurentė Kinija 
dalyvavo tik trijose. O pagaliau ir pats 
gyvenimas, politinė struktūra pilnai 
atitinka olimpinius principus, Austra
lijoje klesti - Draugiškumas, ištikimy
bė ir Teisingumas.

Prieš priimant galutinį sprendimą, 
Tarptautinio olimpinio komiteto • de
legacija aplanko kiekvieną miestą 
kandidatą. Tokia vienuolikos narių 
komisija buvo ir Sydnėjuje. Tai įvairių 
valstybių olimpiniai atstovai. Jie labai 

■atidžiai apžiurėjo visus busimus olim-

u

Po paskutinės sporto šventės Syu- 
nėjuje, Melbourne sporto klubo " Var
po" valdyba nutarė, kad jau laikas 
pritraukti jaunesnius sporto klubo 
narius, gražiai pasirodžius sporto 
šventėse Geelonge ir Sydnėjuje, į 
musų vyresniųjų krepšininkų eiles.

D. Sadausko ir A. Skimbirausko 
darbštumu tokia komanda buvo suor

ganizuota ir įstojo į Viktorijos valstijos 
•ketvirtos divizijos pirmenybes. Tre
neriu yra ilgametis "Varpo" krepši
ninkas A. Kristens. Šiose varžybose 
buvo sužaista sekančiai:

"Varpas" - "Keilor" 55:32. Taškus 
pelnė: V. Antanaitis 14, D. Sadauskas 
10, P. Oželis 
Dagys 6, 
Mačiulaitis 
Zdanius 0.

8, E. Starinskas 7, S.
Skimbirauskas 6, M.

L. Skimbirauskas ir M.
J.
4,

SPORTO NAUJIENOS
KAINŲ SUDERĖJIMAS

Holiday Valey mieste, Jungtinės Amerikos Valstijos, per Šiaurės Amerikos 
lietuvių kalnų slidinėjimo čempionatą jėgas išbandė penkiasdešimt penki 
Kanados, vienuolika Amerikos, du Lietuvos ir vienas Australijos sportininkas. 
Nebloga sėkmė šiame čempionate lydėjo sportininkus iš Lietuvos. Dvi rungtis
- slalomą ir slalomą milžiną - laimėjo D. Jęmkutė. o R
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A.A.
LEONAS BALTRŪNAS

Balandžio 19 dieną savo sunaus 
namuose Ballarate mirė žinomas 
sportininkas ir visuomenininkas Leo
nas Baltrūnas.

pinius renginius. Kone mikroskopiškai 
ištyrė jie visus pasirengimus ir kt. 
Vėliau savo raportus jie įteiks 
Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir 
tada bus priimtas galutinis sprendi
mas. Po penkių dienų vizito oficialiai 
jie dar nieko nepasakė, tačiau, atrodo, 
visais pasiruošimais liko labai paten
kinti. Čia buvęs Tarptautinės plauki
mo federacijos (FINA) prezidentas 
Mustapha Larfacui išsireiškė, kad 
Sydnėjus turi beveik viską kas 
reikalinga olimpiadai ir yra didžiau
sias favoritas jai gauti. Visi mes 
žinome australų pajėgumą surengti 
didelius pasaulinio masto sportinius 
renginius, pareiškė Plaukimo federa
cijos prezidentas.

Kartu su australais ir visa, pati* 
didžiausia Australijoje, lietuvių ben
druomenė laukia olimpiados Sydnėju
je. Tai tuo pačiu butų pati geriausia 
proga atverti savo namų duris 
olimpiados svečiams lietuviams iš viso 
pasaulio.

Antanas Laukaitis

"Varpas" - "Waverley" 59:72. 
Taškus pelnė: M. Mačiulaitis 16, J. 
Skimbirauskas 15, P. Oželis 13, D. 
Sadauskas 8, L. Skimbirauskas 3, S. 
Dagys 2.

"Varpas" - "CYMS" 46:20. Taškus 
pelnė: M. Mačiulaitis 17, D. Sadauskas 
13, J. Skimbirauskas 8, V. Antanaitis 
5, M. Zdanius 2, L. Skimbirauskas 1.

"Varpas" - "Vilkas" 40:44. Taškus 
pelnė: M. Mačiulaitis 13, J. Skimbi
rauskas 11, L. Skimbirauskas 5, 
Sadauskas 4, 
Oželis 3.

"Varpas" - 
Sadauskas 17,
Skimbirauskas 10, V. Antanaitis 8, E. 
Starinskas 3.

D.
P.V. Antanaitis 4,

D."Waverley" 53:63.
M. Mačiulaitis 15, J.

A. S.
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BIXIHilOMIXfS DARIU KABIOSE
AZ E K ES A ELAKA, NZEEBA ĮPLAKA, 

NE AŠ ĮPLAKU

Mūsų jaunoji karta tikriausiai gerai 
prisimena javo vaikystę ir paaugiystę, 
kas daugumai buvo susiję su gana 
griežtu tautiniu aukiėjimu. Tėvai, 
išgirdę juos tarpusavyje kalbant 
angliškai, griežtai primindavo "kalbė
kit lietuviškai, kalbėkit lietuviškai". 
Ši karta, dabar jau pati auginanti savo 
vaikus, naudojasi priešinga taktika - 

Mes mokomi dažyti margučius, iš Lietuvos atvykusi mokytoja Danutė 
Gučiuvienė ir mokyklos vedėja Rūta Sankauskienė su Andriuku ir Vilija.

kaip įdomu būti lietuviu! Kaip 
naudinga mokėti daugiau kalbų! Kaip 
gera mokėti lietuvių kalbą baigiamie
siems egzaminams! Jų nuomone, 
laisvas pasirinkimas bei noras būti 
lietuviu, garantuoja, kad jie taps 
nuoširdžiais bendruomenės nariais.

Tų pačių motyvų vedama, A LB 
Kultūros taryba Adelaidėje nutarė 
pasikviesti į savo tarpą jaunąją kartą, 
sudominti ją Velykų papročiais, 
ypatingai velykinio stalo ruošimu. 
Adelaidėje, turint tokių puikių šeimi
ninkių, margučių dažymo ir skutinėji
mo meistrų, talka bematant buvo 
sukviesta, ir balandžio 3 dienos rytą 
Lietuvių katalikų centro salėje išsiri
kiavo visa eilė stalų, įvairiais kepimo 
ir dekoravimo įrankiais, paruoštais 
receptais nukrautų. Rengėjų susi jau 
dimmas ir apsilankiusiųjų susidomėji
mas užkrėtė visus tam tikra prieš 
šventine nuotaika. Kultūros tarybos 
pirmininkė Janina Vabolienė tarė 
atidaromąjį žodį ir bematant visi 
entuziastingai įsitraukė į vieną ar kitą 
darbą. Moterys sekė ir stebėjosi p. 
Šerelienės meniška ranka. Jos gabių ir 
patyrusių rankų paliesta, beržo šaka 
tapo tarytum gyva, tik tik nukirsta. 
Jaunieji pasidžiugaudami kaišiojo 

Prie velykinio stalo rengėjos*E. Varnienė, J. Vaboliene ir margučių meistre v. 
Vens.

ežiui į šonus migdolinius spyglius. 0 
kai K. Dundienė rodė ir aiškino, kaip 
reikia iškepti skanią razinų "bobą", o 
paskui čia pat dar visiems ir vaišintis 
ją padalino, visai linksma pasidarė. 
Prie paskutinio stalo E. Varnienė 
dirbo vilnletišką verbą ir pasakojo 
jaunimui apie Verbų sekmadienio 
tradicijas, ką reikia sakyti ankstų

Verbų sekmadienio rytą plakant 
- namiškius.

Po valandos atkeliavo ir Adelaidės 
lietuvių mokykla. Vedėja Rūta San
kauskienė atvyko su penkiais tuzinais 
kiaušinii/ ir tiek pat vaikų ir 
mokytojų. Visi buvo paruošti darbui. 
Mažesnieji pasitenkino tik kiaušinicį 
dažymu, o vyresnieji prisistatė prie B. 
Lapšienės ir G. Vasiliauskienės. Jos 
rodė kąip vašku marginti margučius. 
Po kurio laiko ir mokiniai jau galėjo 
džiaugtis savo sukurtais raštais iš
margintais velykiniais kiaušiniais. V. 
Vens - margučių skutinėjimo ir 
raižymo meistrė. Ji Australijoje lai
mėjo ne vieną premiją, o patį 
gražiausią vaikų margutį šiandien ji 
premijavo jos pačios paruošta dovana. 
Ji atiteko Viktorijai Vabolytei.

Atėjo1 laikas ritinėti margučius. 
Mokytojams paaiškinus ir prižiūrint, 
margučiai ritosi į visas puses. N e taip 
jau lengva laimėti - pripažino 
vaikučiai. Net ir suaugusieji atkreipė 
dėmesį Ųmargučių formą bei dydį, juk 
iš tiesų, čia daug ką tai lemia.

Po keturias valandas trukusio darbo 
ir demonstravimo rengėjai pakvietė 
visus prie velykinio stalo. Ragavo visi 
iškeptus skanėstus, dalinosi įspū

džiais. Visi sutiko, kad toks vaizdinis 
demonstravimas tlkra3F buvo nepap
rastai naudingas, įdomus ir pageidau
tinas. Ateityje, jei įmanoma, siūlyta 
dar labiau praplėsti renginio progra
mą, parodyti susirinkusiems kaip ir 
kuo lietuvių šeima gyveno visą 
Didžiąją savaitę. Žinia, kad tai

RINKQSI MOTERYS
Melbourne socialinės globos moterų 

draugijos susirinkimas įvyko kovo 
mėn. 28 dieną. Susirinkome peržvelgti 
praeitų metų darbus ir suplanuoti 
tolimesnę, ateinančių metų veiklą. 
Pirmininkė J. Žalkauskienė atidarė 
susirinkimą ir pirmininkauti pakvietė 
G. Gasiūnienę, sekretoriauti R. Lip- 
šienę. Pirmininkės pranešimas parodė, 
kiek buvo atlikta įvairių darbų 
darbelių, sutelkta lėšų ligonių bei 
kitų vargan patekusų naudai ne tik 
pas mus, bet ir Lietuvoje. Vienas iš 
pačių sunkiausių tačiau vertingiausių 
renginių buvo didžiulė mugė. Ją 
surengėme, minėdamos draugijos ke
turiasdešimtmetį. Mugės pelnas siekė 
net 6.992,67 dolerius ir bus panaudo
tas autobuso pirkimui Kauno vaikų 
invalidų namams. Dirbome visos iš 
peties, vieningai, draugiškai. Sulaukė
me ir kitų įvairių organizacijų narių 
bei geros valios tautiečių pagalbos. 
'Galvojame,kad gal dar teks kiek 
pridurti, perkant vaikams invalidams 
autobusą, tačiau per p. Gasiunienės 
kontaktus Anglijoje tikimės gauti 
pačias palankiausias pirkimo sąlygas.

Mūsų ligonių lankytojos pasišven- 
tusios šiam neretai skausmingam 
darbui. Metų bėgyje jos aplankė 
ligonius 91 kartą. Mūsų tautiečių 
tarpe yra ir labai (vienišų, ir 
sergančių, todėl kviečiame visus

SENJORIŲ ŠOKIŲ GRUPE

Senjorių grupė minėtoje ięšminėje balandžio 4 d. Nuotraukoje iš kairės: O. 
Bone, N. Vitkunienė, M.. Pečiulienė, L. Radzevičienė, M. Neverauskienė, A. 
Patupienė, L. Staugienė, B. Lapšienė, A. Dainienė, užpakalyje stovį p. 
McDonald — "Town Crier ".

1986 metais Adelaidėje fizinio 
lavinimo ir šokių mokytoja Bronė 
Lapšienė surinko pritariančias mo
teris ir suorganizavo tautinių šokių 
grupę. Šokėjos pasivadinti "Senjorių 
lietuvių moterų šokių grupe".

Šokių grupei pasirodžius Adelaidės 
lietuvių bendruomenės renginiuose, ji 
buvo sutikta labai šiltai ir toji grupė 
tebeveikia iki šiol. Praėjus kuriam 
laikui, labdaringos australų draugijos 
atkreipė į jas savo dėmesį ir 
pakvietė dalyvauti australų labdaros 
renginiuose. Čia moterys irgi sulaukė 
didžiulės sėkmės. Palankiai atsiliepta 
ne tik apie moterų šokius, bet ir apie 
labai patikusius spalvingus jų tauti
nius drabužius. O štai balandžio 4 
Pietų Australijos tautinio palikimo' 
apsaugos organizacija surengė taip 
vadinamą 'Palikimo savaitę’’ Buvo 
suruošta puiki šeimy*??”* ;
įdomia programa Adelaidės kalnuose, 

padaryti 'kol kas . tikrai įmanoma ir 
reikia skubėti savo žinias, patirtį 
perteikti jaunajai kartai kol vyresnieji 
dar čia pat, kartu, kol dar sugeba 
sudominti, patraukti, pasidalinti su 
savo jaunimu musų neišsemiamais 
kultūriniais lobiais.

E. Varnienė

tautiečius jų lankymui paskirti nors po 
keletą laisvų valandų.

Gavome padėkos laiškus iš Lietuvos 
už specialius vežimėlius vaikams 
sergantiems cerebraliniu paralyžium, 
už drabužius bei įvairius reikmenis, 
siųstus laivu neturtingoms šeimoms. 
Buvo paremti Sausio 13 - ąją 
sveikatos atžvilgiu nukentėję asme
nys. Aukos jiems buvo įteiktos 
asmeniškai ir priimtos su dideliu 
dėkingumu, kadangi ekonominė padė
tis Lietuvoje nepajėgia sudaryti 
sąlygas nukentėjusių būklės pagerini
mui. Prisidėjome ir prie burių pirkimo 
jachtai "Lietuva", musų laikraščių 
leidimo, Vasario 16 gimnazijos ir 
"Community Aid Abroad".

Nutarėme spalio mėn. 16 - 17 
dienomis vėl suruošti mugę. Vėl, 
griebsimės darbo su gerų širdžių 
pagalba, lauksime dosnių aukotojų ir 
pirkėjų, nes pjūtis laukia didelė... o 
darbininkų eilės retėja.

Susirinkimą baigėme tylos minute 
pagerbdamos mirusias nares a.a. O. 
Miniotienę ir E. Šemetienę. Maloniai 
pabendravusios prie kavos puodelio, 
užkandžių, skirstėmės namo, tikėda
mos, kad musų ateities darbai vėl 
atneš paguodos ir naudos tiems, 
kuriems tai daugiausiai reikalinga.

Dalyvė

gražiame' Aidgate miestelyje. Rengi
nys vyko nuostabiame kamelijų sode. 
Dalyvauti šiame renginyje buvo pa
kviestos ir mūsų šokėjos. Šoko jos 
kamelijų sode lietuvišką "Kepurinę", 
šokį "Karklai", "Audėją" ir "Abrusė- 
lį", ypatingai šiltai sutiktą žiūrovų.

Renginys buvo surengtas labai 
jaukiai ir gražiai - suvažiavę ištisomis 
šeimomis visi vaikštinėjo po reto 
grožio sodus, grojo karinis orkestras, 
vyko įvairiausios loterijos.

Tačiau svarbiausiai, kad čia mūsų 
moterys turėjo puikią progą pasirodyti 
australiečių tarpe. Girdėjome, jog 
neužilgo jos ir vėl bus pakviestos 
dalyvauti kituose labdaros renginiuo
se. Geros sėkmės musų šokėjoms, 
tegul dar ilgai jos tautiniais šokiais 
garsina Lietuvos vardą svetimųjų 
terpe.

Ona Baužienė, BEM

'Mūsų Pastogė" Nr.17 1993.04.26 psl.6 . ■ —
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MUSŲ MIBI KIFJI n

A. t A. ALFONSAS ADOMĖNAS

Šių metų balandžio 7 dieną savo 
namuose Eppinge buvo rastas miręs 
visuomenintas inž. Alfonsas Adomė
nas.

Tai buvo netikėtas smūgis ne tik jo 
šeimos nariams, bet ir artimiesiems, 
draugams. Alfonsas Adomėnas buvo 
gana stiprios sveikatos, niekada 
nesirgo. Tačiau jis skaudžiai pergyve
no savo mylimos žmonos Aldonos 
netekimą tik prieš penketą mėnesių. 
Gal tai ir buvo priežastimi, kad jo 
širdis nustojo plakusi.

Alfonsas Adomėnas gimė 1921 
metais Biržų apskrityje, ūkininkų 
šeimoje. Gimnaziją baigė Biržuose, o 
1944 m. Kauno universitete gavo 
inžinieriaus chemiko diplomą. Tik 
baigęs mokslus, artėjant sovietų 
kariuomenei Alfonsas nusprendė 
trauktis į Vakarus - Vokietiją. Čia 
jam teko išbūti trejus metus. Čia jis 
sukūrė "šeimą, vesdamas Aldoną- Šle- 
ževičiūtę, čia susilaukė ir dukrelės 
Ritos.

1947 metais Adomėnai persikėlė į 
Angliją. Anglijoje jų šeima padidėjo 
dukra Dalia ir sūnum Linu. Čia 
Alfonsas dirbo cheminės industrijos 
įmonėse, kur jo darštumas bei 
profesinis sumanumas buvo aukštai 
įvertinti.

Nežiūrint gana sunkių gyvenimo 
sąlygų, Alfonsas Anglijoje, kaip ir 
anksčiau Vokietijoje, plačiai reiškėsi 
lietuvių tarpe darbu organizacijų 
komitetuose, valdybose.

1956 metais anglų įmonė "Berger 
Paints", pačiam Alfonsui prašant, 
perkėlė jį su šeima į Australiją. 
Adomėnų šeimos atvykimas Sydnėjun 
buvo pajaustas tuoj pat: vaikai ėmė 
lankyti savaitgalio mokyklas, įstojo į 
skautus, o tėvai netruko įsitraukti į 
visuomeninę veiklą. Alfonsas dirbo 
Sydnėjaus apylinkės valdybose, AL B 
Krašto valdyboje, skautų tėvų komi
tete, inžinierių draugijos valdyboje, 
"Mūsų Pastogės" administracinėse 
komisijose. Visur Alfonsą mes matė
me, kaip ramų, tolerantišką ir 
pareigingą darbuotoją.

O ir savo profesijoje Alfonsas 
Adomėnas daug pasiekė. Baigęs 
sėkmingą darbą dažų gamybos įmonė
se, 1960 metais jis pradėjo dirbti 
"Shell Chemical" laboratorijose, kur

A. t A. JONAS MATJOŠAITIS - SAMULIS
1921.5.2 - 1993.4.15

Po ilgos vėžio ligos Calvary 
ligoninėje Kogarah mirė Jonas Matijo- 
šaitis - Samulis. Velionis kilęs nuo 
Kudirkos - Naumiesčio. Lietuvoje liko 
dvi seserys. Religines laidotuvių 
apeigas atliko kun. P. Martuzas. 

ėjo įvairių skyrių vedėjo pareigas, o 
1973 metais buvo perkeltas į Geelon- 
gą vyriausiuoju chemiku. Šiose parei
gose Alfonsas Adomėnas išdirbo iki 
1980 metų. Gavo tarnybinę pensiją ir 
grįžo atgal į’Sydnėjų. Kaip dažų ir 
sintetinių dervų specialistas jis buvo 
aukštai vertinamas Australijos chemi
kų. Netgi išėjus -pensijon iki pat 
mirties jis dirbo privačiu chemiku 
konsultantu, buvo kviečiamas ekpertu 
bei patarėju į teismus ar įmones net 
pačiuose tolimiausiuose Australijos 
kampuose. Kvietė jį padirbėti ir 
Sydnėjaus cheminėse laboratorijose. 
Šalia savo .namų Eppinge turėjo 
įsirengęs kuklią laboratoriją chemi
niams, tyrimams,

Reikia pažymėti, kad Alfonsas 
Australijoje pasiekė aukštų kvalifika
cijų. Jis buvo atžymėtas, kaip ARAC1 
(Associate Royal Australian Chemi
cal Institiute), FTSCA (Fellow Tech
nology or Surface Coatings Austra
lia), dirbo specialiose tų organizacijų 
komisijose, skaitė visą eilę paskaitų 
jų konvencijose, yra paskelbęs 16 
straipsnių Australijos, Anglijos, Ame
rikos chemikų žurnaluose. Be to, buvo 
žurnalo "Oil & Colour Association" 
leidimo komiteto pirmininku. Savo 
specialybės temomis jis skaitė kelioli
ka paskaitų ir Sydnėjaus technologijos 
universitete, o 1992 metais buvo 
pakviestas skaityti ciklą paskaitų į 
Kauno universitetą.

Nežiūrint plačios profesinės veik
los, Alfonsas, kaip ir jo mylima žmona 
Aldona, iki pat savo mirties ištikimai 
reišėsi lietuviškoje veikloje, dalyvavo 
ir talkino lietuviškuose renginiuose.

Dalyvaujant gausiam būriui Ado
mėnų draugų, laidotuvių apeigos vyko 
Rookwood kapinių krematoriume, kur 
maldas skaitė kunigas P. M artu z as. 
Atsisveikinimo žodį draugų vardu 
tarė V. Bukevičius. Savo žodyje jis 
iškėlė velionio nuveiktus darbus 
lietuvių bendruomenėje bei profesi
nius pasiekimus, jo ramų būdą, 
lojalumą draugams ir ypatingai pabrė
žė jo didelę meilę šeimai. Taip pat V. 
Bukevičius perskaitė telefonu gautas 
Adomėnų šeimos bičiulių Gražinos ir 
Vytauto Landsbergių, Algimanto ir 
Vidos Kabailų užuojautas.

ilgametis Alfonso draugas ir ben
dradarbis, phemikas Austin Rolfe- 
savo kalboje minėjo taurias Alfonso 
būdo savybes profesiniame darbe, 
pabrėžė jo talentą, o drauge ir didelį 
kuklumą, mokėjimą savo sugebėjimų 
neiškelti bei kitų pastangas vertinti, 
jo draugiškumą, taktą ir norą padėti 
kitiems.

Dr. R. Zakarevičius perskaitė 
telefonu iš Lietuvos giminių perduotą 
užuojautą. Šeimos vardu jaudinančius 
atsisveikinimo žodžius Tėveliui pasa
kė vyriausia dukra Rita.

Apeigos užbaigtos giesme "Marija, 
Marija" ir "Tautos himnu”.

Ilsėkis ramybėje, brangus bičiuli 
Alfa. Savo šeimoje, dideliame draugų 
būryje ir lietuviškoje bendruomenėje 
palieki neužpildomą spragą.

Iz. Jonaitis

Velionis palaidotas Rookwood kapinių 
lietuvių sekcijoje, laidotuvėmis rūpi
nosi jo šeimininkas P. Naudžius.

Ilsėkis ramybėje.
A. Kramilius

Nukelta į- 8 psl.

A. t A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE 
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo giminėms Lietuvoje, visiems 
artimiesiems ir jo parapijiečiams* Sydnėjuje.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos garbės konsulas Australijoje

A. t A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE
mirus, nuoširdžią užuojautą Lietuvių bendruomenei reiškia

.r Jungtinis Baltų
• c komitetas ‘

A. t A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE
. ’ .'•= ■ ■ ■ • ■ . ■ J y

mirus, artimuosius Lietuvoje ir parapijiečius nuoširdžiai užjaučia

Sydnėjaus lietuvių klubo 
vaiayna

A. t A. Alfonsui Adomėnui
mirus, sūnui Linui, duKęoms Ritai ir Daliai, jų šeimoms bei Jų 
artimiesiems ir giminėms Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė ir Stepas Jarembauskai

Brangiam bičiuliui

A. + A. Alfonsui Adomėnui
mirus, širdingą užuojautą reiškiame sunui Linui, dukroms Ritai ir 
Daliai su šeimomis ir visiems artimiesiems. Mes liūdime drauge.

Elena ir Izia orius Jonaičiai,
Kasa ir Egle su šeimomis

Šimtametei Mamai

A. + A. Ievai Mauragienei
mirus, jos sunui židiniečiui Aleksandrui Mauragiui reiškiame gilią 
užuojautą. '

-p- - Sydnėjaus skautų Židinys

A. + A. Ievai Mauragienei
mirus, sūnų dr. Aleksanurą Mauragį, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia Sydnėjaus lietuvių klubo 

valdyba 
-i'

A. t A. Ievai Mauragienei
mirus, sūnui dr. Aleksandrui Mauragiui, anūkams Mindaugui Mauragiui 
ir Nijolei Stašionienei bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Edna ir Albinas Giniūnai

A. t A. Ievai Mauragienei.
mirus, jos sūnų dr. Aleksandrą Mauragį, gimines ir artimuosius 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Jurgis ir Dana Karpavičiai

Pagerbdami
A. t A. Juozą Ramanauską

„Mūsų Pastogei“ paremti aukoja
Balys ir Valentina Barkai $ 10
Dr. Aleksandras Mauragis $ 25

Pagerbdami į.

A. t A. Ievą Mauragienę
’ „Mūsų Pastogei“ paremti aukoja 

Balys ir Valentina Barkai $ 10
Zinkų šeima $ 20

j.
A. t A. Pranui Griniui mirus J

Gėlių vietoje
„Mūsų Pastogei“ paremti aukoju $ 10

P. Žitkauskas

Pagerbdami
A. t A. Alfonsą Adomėną

„Mūsų Pastogei“ paremti aukoja
Vytautas Patašius $ 20
Simas Jodlavičius $10
Martina ir Anskis Reisgiai $ 20
Vita ir Aleksas Jakštai $ 20
Onutė ir Juozas Maksvyčiai $ 20

Pagerbdama 
Lietuvoj mirusį 

At A. Joną Bajorą 
„Mūsų Pastogei“ aukoju $ 20 

Irena O'Dwyer

<&><£> co co co
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K-TO „PAGALBA LIETUVAI“ PRANEŠIMAS
Pranešame siunčiančių siuntinius į 

Lietuvą per komiteto ’’Parama Lietu-' 
vai" atstovą A. Kramilių žiniai, kad 
ant siuntinio dėžės būtina aiškiai 
užrašyti siuntėjo ir gavėjo adresus bei 
užrašą "Humanitarian Aid".

Siuntinių dėžes į Lietuvių namus 
būtina pristatyti gegužės 8 dieną nuo 
7.30 vai. ryto iki 11.30 vai. vakaro.

LIETUVOS VAIKŲ LAIKRAŠTIS „TUKAS“
"Gabijos" leidybinė bendrovė Kau

ne leidžia vaikų laikraštį "Tukas". 
Keletą šio laikraščio egzempliorių 
leidykla atsiuntė man, kad supažin
dinčiau ne tik vaikus, bet ir tėvelius, 
savaitgalio mokyklų mokytojus. Lai
kraštis šiek tiek mažesnio formato už 
"Mūsų Pastogę", keturių puslapių. 
Apie 75 procentus šio laikraščio 
užima įvairūs paveikslėliaŲo kitus 25 
procentus - paaiškinimai, trumpos 
pasakėlės bei eilėraštukai. "Tukas" 
leidžiamas kartą į dvi savaites, jo

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Sekmadienį, gegužės mėn. 16 dieną, 
2 vai. po pietų Lietuvių namų 
Jaunimo kambaryje, 44 Errol St., 
North Melbourne šaukiamas Australi
jos lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Melbourno 

skyriaus
STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS.
Kviečiame inžinierius ir architek

tus apsilankyti šiame susirinkime.
Skambinti galima: J. Žalkauskui tel. 

874 5250, V. Dideiiui tel. 306 7358, V. 
Posiunui tel. 755 2082.

HOBARTE
PRANEŠIMAS

Hobarto apylinkėje Motinos dieną 
minėsime gegužės mėn. 8 dieną, 4 vai. 
po pietų Bonifaco ir Hildegard 
Šikšnių sodyboje, 43 Easton Av.,

MUSŲ— 
—MIRUSIEJI
Atkelta iš 7 psl.

Mirė visa eilė musų brangių 
tautiečių. Jų nekrologai bus spausdi
nami sekančiuose laikraščio nume
riuose.

A.A.
JUOZAS

RAMANAUSKAS - RAMONAS
Sulaukęs 80 metų amžiaus, balan

džio 7 dieną mirė Juozas Ramanaus
kas - Ramonas. Velionis palaidotas 
balandžio 16 dieną Rookwoodo kapi
nių lietuvių sekcijoje.

A.A.
IEVA MAURAG1ENĖ

Sulaukusi beveik 105 metų amžiaus, 
balandžio 15 dieną Sydnėjuje mirė 
Ieva Mauragienė. Velionė palaidota 
balandžio 19 dieną Rookwoodo kapi
nių lietuvių sekcijoje.

A.A.
DR. RŪTA KAVAL1AUSKAlTė
Balandžio 20 dieną savo namuose 

mirė dr. Rūta Kavaliauskaitė.

"Mūsų Pastoge" Nr.17 1993.04.26 

Lietuvių namų kieme jau stovės 
sunkvežimis su konteineriu ir jūsų 
siuntiniai bus pakraunami tiesiog i jį. 
Taip pat reikės tuo pačiu pasirašyti 
dar vieną formą apie humanitarinę 
pagalbą.

A. Kramilius
Komiteto "Parama Lietuvai" 

vardu

kaina metams 25 doleriai. Žinant, 
kaip nelengva tėvams mokyti savo 
vaikus lietuvių kalbos, toks laikraštis 
jiems galėtų būti labai didelis 
pagalbininkas.

Taip pat " Gabijos" bendrovė netru
kus žada išleisti laikraštį moterims. 
Tik jam pasirodžius, busite informuoti 
apie tai musų spaudoje. Visais "Tuko" 
reikalais galima kreiptis tiesiog į 
"Tuko" redakciją: Gedimino gt. 30a, 
Kaunas 3000, Lithuania.

J. P. K.

Moonah West.
Visas mamytes ir seneles kviečiame 

apsilankyti musų minėjime. Mes nori
me tą dieną išreikšti Jums visoms 
mūsų meilę, musų pagarbą ir dėkingu
mą už visa tai, ką Jus dėl musų darėte 
ir tebedhrote, už Jūsų kančias mus 
auginantį už Jūsų meilę ir rūpestį.

Kviečiame taip pat ir visus tėvelius, 
dukras ir sūnūs, visus anukus ir 
anūkėles. Atvykite į šventę, pabūkite 
su musų mamytėmis, pabendraukite 
kartu ir pasilinksminkite. Busite 
pavaišinti užkandžiais, kava ir vyno 
taurele.

S. Augustavičius

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI

Per musų įgaliotinį Sydnėjuje B. 
Stašionį Australijos lietuvių fondui 
aukojo, a.a. Trudi Dambrauskienei 
mirus, vietoje gėlių:
po 10 dolerių - V. ir B. Barkai (500), 
M. ir J. Zinkai (60);
40 dolerių - J. Balčiūnas (1590) - a.a. 
Kazimiero Stadoliuko (SA) ir kun. dr.
Petro Bačinsko atminimui.

Dėkojame už aukas.
V. Ališauskas

AL fondo iždininkas

AUROS 
„Mūsų Pastogei“

O. Grosienė NSW $28
J. Radinas NSW $5
E. Kubbos NSW $30
S. Gintalienė NSW $10
A. Bartkus NSW $5
J. Muzrimas NSW $30

Nuoširdžiai dėkojame už 
Red.

aukas.

• SIŪLO
• Vilniuje išnuomojamas butas sve-
• čiams iš Australijos. Butas nuomoja- 
: mas vienam ar šeimai, su maistu ar be
• jo. Skambinti: Vilnius, tel. 621 212,. 
j rašyti: A. Smetonosgt. 6 -18, Vilnius, 
: Lithuania.

.............. . ..................... .
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Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

SMORGASBORD
TREČiADIENIAIS nuo 6 iki 9 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 8 vai. p. p.

Turgus - sekmadienį, 30 GEGUŽĖS 2:30 p. p. 
ATVYKYTE - NESIGAILĖSITE;

Jūsų laukia puikūs laimikiai
Balandžio 26 d. (pirmadienį) valstybinės šventės J 

| (ANZAC DAY) proga, |
I klubas atidarytas nuo 12 vai. p. p. I

Velykinės (daiktinės) loterijos prizą laimėjo Nr. 73 - 
Aid. Les Patterson, Cambeltowno miesto burmistras.

Sveikiname laimėjusį.

SIŪLO
Filmuojant Lietuvių dienas Adelai

dėje, Melbourne ir Sydnėjuje, žmbnės 
g dažnai klausdavo apie butų ar 
(automobilių nuomą Lietuvoje.

Pranešu besidominčių ‘'žiniai, kad 
geromis sąlygomis nuomoju automobi- 

!Q liūs "Ford" ir "Niva" (džipas) bei 
butą Kaune. Butas įrengtas atskirame 
name, su virtuve, karštu vandeniu, 

- telefonu, sauna. Tarpininkauju dėl 
butų nuomos ir pirkimų ne tik Kaune, 
bet ir kituose Lietuvos miestuose. 
Kreiptas galima adresu: Stasys K ašys, 
10 Technikumo gt., Tirkiliškiai, Kau-

□

□

Pardavinėjame naujas ir padėvėtas 
MAZDA mašinas 
21,323,626 ir 1.1.

Taip pat keičiame jūsų dabartinę 

mašiną.

VISAIS REIKALAIS KREIPTIS Į BETENĄ MIGUS, 
Ibi. 372 3000

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI- pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. (Jei 
žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota mėsa (6 
dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dcž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 L 
valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - $ 140.00

RŪBAI- Vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame tam tikslui paskirti 
dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pasirinkti 
pats. Pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bankines operacijas.
BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS & V. JURAS)

11 London lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax:081-318 7643

 Užs. 785
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d
nas, Lietuva. Tel. 00 11 70127 537294, 
faksas 00 11 70127 295860.

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250Pitt SL, Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

64^8 Pacific Hwy, 
WJVITAJFIA- 
™ 372 3000
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