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Tik pavadinimai
Pasaulyje turbūt niekur nėra tiek 

daugiažodiškų tituliavimų, sugalvotų 
pavadinimų, kaip proletariatui atsto
vaujančiose santvarkose, ypač Sovie
tų Sąjungoje. Okupuotos Lietuvos 
spauda mirgėte mirga tais keistais 
titulais, sieksniniais pavadinimais, 
kurie šiaip jau gyvojoj kalboj nevarto
jami. Kai kurie iš jų kalte kalami, 
norint visuomenę pripratinti, įtikinti, 
kad taip iš tikrųjų esą. Pvz. labai 
populiarus "buržuazinis nacionalis
tas".
Šiai keisto vardo kategorijai priskiria
ma ir mūsų išeivija. Palyginus su 
neseniai apšauktais "hitlerininkais" ar 
istorijos sąšlavynan išmestaisiais", 
tasai pavadinimas - "buržuazinis 
nacionalistas" skamba švelniau ir 
mandagiau, nors labai neaiškus ir 
nelogiškas, nes tų skirtingų sąvokų 
sudėtinė geriausiu atveju gali būti tik 
neprigijęs naujadaras. įdomu, kaip 
nukentėtų neapykantos išraiška, jei 
"buržujus" ir "nacionalistas" būtų 
vartojami atskirai? Dabar išeivis 
nešioja tokią iškabą, kuri jam nėra 
jokiu būdu charakteringa. Galima tik 
spėti, kad tasai nukaltas vardas 
reiškia antikomunistą. Jei taip, tai ko 
varžytis išeivius pavadinti a.itikemu* 
nistais, nes iš tikrųjų jie tokie ir yra. 
Tai buvo įrodyta, masiniu iš tėvynės 
pasitraukimu karo metu. Tai įrodoma 
ir dabar, kai vienam kitam pavyksta 
išvykti į laisvuosius Vakarus. Ir tai ne 
dėl to, kad jie Lietuvos nemylėtų, o 
tik dėl to, kad nenori gyventi 
komunistinėje santvarkoje.

Tylesnieji antikomunistų milijonai 
kenčia ir laukia. Šitai puikiai žino ir 
Kremlius ir Vilnius. Kas gi šiandien 
nežino, kad sovietijoje visuomenę 
valdo mažuma. Užtai proletariato 
diktatūros gretinimas šalia demokra
tijos arba net demokratijos vardo 
vartojimas geriausiu atveju yra ir vėl 

žodžių ir pavadinimų žaismas.
Štai - jeigu "demos" yra liaudis, o 

tai liaudžiai atstovauja komunizmas, 
tai jis ir yra "demokratija"... Tokiose 
ir panašiose pavadinimų ir vardų 
painiavose verčiami kapstytis ir 
sovietinamos Lietuvos žurnalistai, 
rašytojai, mokytojai ir visi kiti, 
kuriems tenka tarti žodį viešumai. 
Kitoks prasitarimas - valstybės šmei
žimas ir po to... atitinkamas paragra
fas.

Apmąstant "buržuazinio naciona
listo" sąvoką, nesunku visa paversti 
kiek į kitą pusę, kurioje, iš vakarų 
pasaulio pozicijų žiūrint, pasirodys ir 
"buržuazinis komunistas". į klausimą 
- kas gi jis, galima būtų paaiškinti, 
kad tai valdančiosios mažumos atsto
vas, kuriam pirmiausia rūpi dėl 
patogesnio ir sotesnio gyvenimo 
išsilaikyti savoje tarnyboje, nors tai ir 
pareikalautų nemažo kompromiso su 
nuosava sąžine. Tai daugiau veidmai
niškų bruožų žmogus, prisidengęs 
komunizmo ideologija, per partiją 
siekiąs karjeros, įsitvirtinimo ir mate
rialinės gerovės. Trijų milijonų lietu
vių tautoje tokių buržuazinių komu
nistų tėra labai maža dalelė, būtina ir 
ribota. Kolaboravimu ji padeda Mas
kvai išlaikyti okupaciją, kuri anuomet 
buvo pavadinta respublika su nauja 
vėliava ir "ministeriais". Kauno 
valstybės teatre 1940 m. liepos 
mėnesio vaidinimas buvo taipgi sure
žisuotas saujelės pataikūnų, karje
ristų ir kitataučių. 0 tasai šlykštus 
melas, kad Lietuvos liaudis pareiškusi 
norą prisijungti prie Sovietų Sąjungos 
dar iki dabar dangstomas tais keistais 
vardais ir pavadinimais. Tuos pavadi
nimus saugoja jėga, ne tiesa. Bet jie 
vistiek tėra pavadinimai, ir niekas 
daugiau.

Č. S.
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ROMAS KALANTA
K. Bradūnas

Degančiom rankom Jums dalinu 
Kiekvienam po žariją.
Nebijokit ištiesti delnų - 
Tegul žaizda neužgyja.

Gruzdančlom lūpom ir Tau
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad anglėjančiais. vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudega čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka - 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

PAS AU LYJE
MASKVA

Prieš keletą savaičių KGB nuspren
dė per sovietų televiziją parodyti 
anglų šnipą Kūną Philby, dėl kurio 
išdavikiškos veiklos gyvybėmis užmo
kėjo ne tik daugelis Anglijos bet ir 
eilės kitų valstybių žmonės kovoję 
prieš komunistinį fašizmą.

Pradžioje pereitos savaitės, per tą 
pačią Maskvos televiziją buvo rodo
mas interviu su olandų kilmės išdaviku 
ir rusų šnipu, užsislėpusiu komunistu 
Džordž Blake. Pastarasis dar 1966 m. 
sugebėjo pabėgti iš kalėjimo Anglijoj, 
kur atliko jam skirtą 42 metų bausmę. 
Šnipas D. Blake dalinosi įspūdžiais, 
kaip jam pavyko bėgti iš kalėjimo.

Suėjo dveji metai nuo didžiosios 
Cernobilio katastrofos. Ryšium su 
šiuo jubiliejum, apie tai rašė daugelis 
centrinių sovietų laikraščių.

Apie baisius avarijos padarinius ir 
pasekmes laikraščiai rašė nedaug, bet 
vis minėjo, kad tik 50 km. atstume nuo 
grėsmingos elektrinės jau statomas 

naujas miestas Slavutič. Šiame mieste 
gyvena keletas šimtų gyventojų.

Pačiame centriniame sovietų dien
raštyje "Pravda" rašomas ir kritinis 
straipsnis apie tai, kad darbininkai 
Čemobilio elektrinėje, šalinantys ka
tastrofos padarinius, dirba neatsakin
gai, girtuokliauja, viskas eina prisilai
kant senų įpročių ir kaip visur įprasta 
neatsakingo požiūrio net į patį 
rimčiausią darbą, net ir ten vagiliauja.

Prieš porą savaičių černobilį ap
lankė kandidatas į sovietų centrinį 
politinį biurą, centro komiteto sekre
toriato viršininkas B. Dolgich. Jo 
didelis nepasitenkinimas viskuo kas 
ten vyksta ir atsispindėjo, matomai, 
"Pravdos" straipsnyje.

VAŠINGTONAS

New - York valstijoje įvyko 
priešlaikiniai balsavimai už galimus 
kandidatus į prezidento postą nuo 
Demokratų partijos. Balsavimas bai
gėsi svaria Malki Dukakis pergale.

PEKINAS

Iš Pekino pasiekė žinios apie tai, kad 
komunistinėje Kinijoje gana plačiai 
vykdomas ir gerai organizuotas "biz
nis" - moterų pardavinėjimas į 
vergiją.

Gana dažnai komunistinės Kinijos 
kaimuose galima pamatyti, kaip grupė 
jaunų moterų aprengtų tik apatiniais 
drabužiais vežama per pagrindinę 
kaimo gatvę. Ant jų nugarų parašyti 
vardai ir karna, už kurią galima šią 
moterį nusipirkti. Gyventojai vikriai 
apsupa vežimą ir moterys greit 
parduodamos.

Apie tai rašo kiniečių laikraštis 
"Venžai".
Sučuan provincijoje per 1986 metus 
buvo parduota į vergiją 323 moterys, 

provincijoj Chutei per 1986-87 metus- 
132.

Taip pat pranešama, kad vietinė 
valdžia ir policija nenoriai dalyvauja 
tokių prapuolusių moterų paieškose, 
jeigu pagalbos prašo dingusių žmonų 
ir dukterų giminės.

Buvo netgi skelbtas toks aprašy

mas, kad vienam visiškai puolusiam į 
neviltį tėvui pavyko atgauti savo 
dukrą. Bet vargšas tėvas policijai 
turėjo sumokėti apie 1080 dolerių, 
kad... išpirkti savo tikrą dukterį.

LONDONAS

- Sovietų Sąjunga, nežiūrint, kad 
ketvirtadienį buvo pasirašyta Žene
voje sutartis, atsiuntė papildomai 
15,000 kareivių į Afganistaną, šią 
žinią praneša Administracijos parei
gūnai Vašingtone. Taip pat praneša 
ma, jog vyksta didelis sovietų dalinių 
su tankais ir patrankomis bei lėktuvais 
judėjimas į pietus nuo Afganistano 
sostinės Kabulo.

Pirmą kartą Sovietų Sąjungoje, 
rašytojo Michailo Šatrovo lūpomis, 
viešai paskelbta nuomonė apie Stalino 
žmonos Nadeždos Alilųjevos mirtį.

Atsakydamas į Maskvos laikraščių 
žurnalistų klausimus, rašytojas Šatro- 
vas patvirtina, kad Stalinas privertė 
1932 metais nusižudyti savo žmoną 
Nadeždą.
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OKURUOTOS LIETUVOS SPAUDOS 
PRI EŠAUŠRIS

PLEČIAMA BLB LITUANISTIKOS 
K ATEDRA

Pavarčius šių metų "Mokslo ir 
gyvenimo" pirmąjį numerį, į akis 
krinta straipsnių vienaip ar kitaip 
liečiančių mūsų kraštą apstumas. 
Juose daug rašoma apie istoriją ir 
dabartinę padėtį. Tuo pačiu malonu 
yra pastebėti, kad iš jo puslapių veik 
pranykus ir sovietinė propaganda.

Docentas Kęstutis Glaveckas nuo
dugniai nagrinėja dabartinės ekono
minės sitemos neigiamas puses, nuro
do kelius "kaip nesavininką padaryti 
šeimininku", tokia pačia antrašte ir 
pavadintas straipsnis. Iš jo galima 
aiškiai suprasti, kad nepasitenkinimas 
dabartine padėtimi yra apėmęs visą 
tautą. Visi laukia reformų, kurios 
pašalintų prekių stoką ir su tuo 
surištus nenormalumus. Pagal autorių, 
reikalingos tokios reformos, kurios 
leistų darbininkui jaustis ar net būti 
šeimininku.

Gediminas Pauliukevičius straips
nyje "Miškai saugo aplinką" iškelia 
miškų svarbą vandens, oro ir žemės 
apsaugojimui. Jis ne tik paaiškina, 
kokiu būdu miškai prisideda prie 
gamtos išlaikymo, bet kartu aprašo 
įvairių krašto dalių miškų charak
teristikas, augalų, gyvūnų rūšis, 
kurios randamos tuose miškuose. Mini 
ir okupuotos Lietuvos gamtos apsau
gos planą iki 2000 metų, pagal kurį 
numatyta padidinti miškų plotą iki 
20-25 procentų visos krašto teritori
jos.

Vida Girininkienė savo straipsnyje 
"Žemaitukai" aprašo garsios arklių 
veislės - žemaitukų istoriją dėl jų 
išsaugojimo nuo išnykimo. Šie arkliai 
kilę iš Žemaitijos. Jų buvo apstu 
Rietavo, Raseinių, Plungės ir Telšių 
apylinkėse. Dabar žemaitukai augina
mi Utenos ir Vilniaus žirgynuose. Šie 
arkliai yra plačios krūtinės, trumpo, 
storo kaklo, tankių karčių, trumpų 
sausų kojų, gražios galvos su didelėm 
protingom akim ir...linksmo būdo.

Tame pačiame žurnalo numeryje 
Norbertas Vėlius rašo apie "Baltų 
religijos ir mitologijos šaltinius”.

Maloniausiai nustebina, skaitant šį 
žurnalą, Edvardo Gudavičiaus 
straipsnis "Ar lengva apibūdinti 
Vytautą Didįjį". Pagal autorių, Vy
tautas rado Didžiąją Kunigaikštystę,

AŠ T U NT O JI 
Š O KI U S

Trumpai apžvelgus jau praeityje 
buvusias tautinių šokių šventes, 
galima suprasti ko reikėtų laukti iš 
sekančios aštuntosios šventės, kuri 
įvyks 1988 m. liepos 3 d. Kanados 
mieste Hamiltone.

1987 m. suėjo 50 metų nuo pirmojo 
masinio tautinių šokių pasirodymo, 
pirmosios tautinių šokių šventės, 
įvykusios 1937 m. birželio 27-29 d.d. 
Kaune, Petro Vileišio aikštėje, o taip 
pat 30 metų nuo pirmosios šventės, 
įvykusios 1957 m. birželio 30 d. 
Čikagoje. 1988 m. mums visiems 
svarbūs Lietuvos istorijoje, nes vasa
rio 16 d. suėjo 70 metų nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo. Taigi, 
aštuntoji šventė vyks trijų sukakčių 
ženkle. Todėl juo labiau ji turėtų 
praeiti iškilmingai. Tai priklauso ne 
vien nuo rengėjų, bet ir nuo mūsų 
visų.

Ateinanti šventė bus panaši į 
anksčiau buvusias, bet kartu ir 
skirtinga, nes tikrai niekada nepasi
kartoja tas pats renginys. Skirtinga 
vieta ir aplinka. Šventę taip pat 
rengia skirtingi žmonės, su naujomis 
idėjomis, naujais planais, naujais 
reikalavimais.
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šalį be rašto ir mokyklų, be didelių 
miestų, be amatininkų cechų indus
trijos, be sunkiosios - smogiamosios 
raitijos jėgos mūšio lauke. Jos 
valdovas tapo Lenkijos karalium 
pripažintu tarptautine prasme, bet už 
tai Lietuva prarado suverenios vals
tybės statusą. Kryžiuočių kumštis 
grėsmingai tebetvyrojo ties Nemunu.

Vytautas Didysis paliko Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikšstystę galingą, 
kaip niekuomet prieš tai ir po to. 
Lucko suvažiavime 1429 metais ji 
tapo paskelbta suverenia valstybe, ir 
tik atsitiktinumas, didžiojo kunigaikš
čio mirtis, sutrukdė Lietuvai pasida
ryti karalyste. Buvo pašalintas ir 
kryžiuočių pavojus. Šalyje pradėjo 
sparčiai klestėti amatai ir prekyba. 
Susikūrė gerai ginkluotų, turtingų 
žemvaldžių socialinis sluoksnis. Veikė 
ištisas raštinių tinklas. Atsirado 
pirmosios mokyklos, buvo pradėti 
rašyti metraščiai.

Vienas Vytautas to nepadarė, sako 
autorius. Tai būta istorinio proceso, 
kurio valdovai negali sukurti, bet jie 
gali pasinaudoti jo teikiamomis gali
mybėmis arba ne.Vytautas sugebėjo 
tai padaryti geriau už bet ką kitą. 
Autorius prieina išvadą - "Jeigu, tuo 
metu Lietuvą būtų valdęs kitas 
žmogus, vargu ar jis būtų susidorojęs 
su tais uždaviniais, kuriuos išsprendė 
Vytautas Didysis.

Toks, gana objektyvus Lietuvos 
istorijos vertinimas yra naujas ir iki 
šiol okupuotos Lietuvos spaudoje 
nematytas lapas. Belieka tik tikėtis, 
kad minėtas žurnalas ir kita okupuoto 
krašto spauda galės ir toliau pasisaky
ti Lietuvą liečiančiais klausimais, 
daryti tai be mums svetimų marksiz
mo ir panslavizmo priemaišų bei 
istorijos išraipymo pagal Maskvos 
kurpalį.

Iš kitos pusės, viena kregždė dar 
nereiškia, kad pavasaris jau atėjo. Ir 
reikia manyti, tai nemažai priklausys 
nuo to, kiek okupantas toleruos mūsų 
žmonių pasisakymus. Noro prabilti 
tiesos žodžiu, kiek galima spręsti iš 
minėto žurnalo straipsnių, tikrai 
netrūksta.

Dr. Jonas Kunca

T A UTĮ NI U 
VENTE

į šventę suvažiuos apie 2000 
šokėjų, tarp kurių 500 veteranų - 
šokėjų iš praėjusių švenčių. Laukiame 
grupių iš tolimų vietovių. Net ir 
Australija ruošiasi šventėje dalyvauti. 
Tikimės, kad jiems pasiseks nugalėti 
finansinius sunkumus, ir Australijos 
vėliava plėvesuos kartu su JAV, 
Kanados, Anglijos, Vokietijos, Brazi
lijos ir Argentinos vėliavomis. Pirmą 
kartą dalyvaus Punsko lietuviai.

Aštuntoji šventė bus Kanadoje. 
Kanados lietuviai ypatingai turėtų šią 
šventę remti ne tik pinigais, bet ir 
savo dalyvavimu. Hamiltono lietuviai 
yra pasiryžę ją surengti kaip galima 
iškilmingiau, puošniau, gražiau. Jie jau 
yra įrodę, kad gali surengti labai 
sėkmingus renginius, bet šis yra 
visokeriopai didesnis, reikalaująs dau
giau darbo, pastangų, pasišventimo. 
Parodykime visi savo vieningumą šiais 
sukaktuviniais metais.

Lietuvos jaunimas apie mūsų šventę 
žino, domisi visomis detalėmis, trokš
ta, kad ji būtų sėkminga, graži. 
Neapvilkime jų, nes mūsų laimėjimai 
yra ramstis jų veikloje. Jie nori žinoti, 
kad mūsų jaunimas lietuviškas, susi
klausęs, vieningas.

tusi. 2 u

Kovo 26 d. Chlkagoje posėdžiavo 
PLB Fondo vadovybė su PLB Litua
nistikos katedros vedėju prof. dr. 
Broniumi Vaškeliu ir teisės patarėju 
advokatu Sauliumi Kupriu.

Neseniai Bostone mirusio žymaus 
LB veikėjo inž. Vytauto Izbicko 
žmona Felicija, vykdydama savo vyro 
testamentinį prašymą, įsteigė inž. 
Vytauto Izbicko vardo stipendijų 
fondą remti PLB Lituanistikos kated
roje studijuojantį jaunimą. Inž. Vy
tauto Izbicko fondas, panašiai, kaip ir 
Stasio Barzduko fondas, yra PLB 
Fondo globoje ir jiems skirtos aukos 
siunčiamos - Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636. Visos 
aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių.

PLB Fondo teisės patarėjas adv. 
Saulius Kuprys veda pasitarimus su 
Ilinojaus universiteto Chicagoje at
stovais dėl PLB Lituanistikos katedros 
praplėtimo sutarties, kaip jau buvo 
preliminariai susitarta praėjusių metų 
lapkričio 20 d. tarp PLB Fondo ir 
Ilinojaus universiteto vadovybių, bai
giant mokėti 600,000 dol. įnašą už 
katedrą. Numatoma steigti Lituanis
tikos studijų institutą prie katedros, 
kurio tikslai bus:

1. Sudaryti sąlygas mokslininkams 
pasišvęsti lituanistinių darbų ruošimui 
ir išleidimui.

2. Skatinti ir remti jaunuosius 
mokslininkus rašyti daktarines diser
tacijas lituanistinėmis temomis.

3. Pravesti PLB Lituanistikos ka
tedroje seminarus studentams ir 
aspirantams iš istorijos, politinių 
mokslų, filosofijos, meno ir kitų 
sričių.

( 4..; Ruošti mokslines konferenęijas, 
simpoziumus, kviesti paskaitininkus ir 
panašiai.

Lituanistikos studijų instituto dar
bą koordinuos PLB Lituanistikos 
katedros vedėjas, jam padės taryba

PASISAKO U Ž L

(Vilnius - New Yorkas. LIC)
Lietuvos rašytojų sąjunga balan

džio 5 d. susirinkime svarstė lietuvių 
kalbos vaidmenį tėvynėje ir išreiškė 
rimtą susirūpinimą jos ateitimi, pra
neša Lietuvių Informacijos Centras.

Iš Lietuvos buvo pranešta, kad 
prieš Velykas po daugelį Vilniaus 
įstaigų vaikščiojo žmonės ir rinko 
parašus po kreipimusi į Lietuvos 
Rašytojų sąjungą.

Ši sąjunga buvo prašoma eiliniame 
savo susirinkime apsvarstyti opias 
tautinio klausimo problemas. Susirin
kimas įvyko balandžio 5 d. Tokių 
aistringų viešų diskusijų sovietų 
Lietuva dar negirdėjo. Rezoliucijoje

OKUPUOTOJE
"Valstiečių laikraščio" 34 nr. A. 

Žaiaitė skaitytojus supažindina su 
dviem nuteistais klebonijų plėšikais.

1986 m. ypač spėjo pasižymėti tris 
kartus baustas Vidmantas Krivoš
čenka, niekur nedirbęs, gyvenęs pas 
seserį Molėtuose. Šis 34 metų amžiaus 
vyras kovo 30 d. apiplėšė Molėtų 
rajono Stirnių parapijos kleboną kun. 
A. Pauliką, birželio 15 d. - Vilkaviškio 
rajono Gižų parapijos kleboną, rug
pjūčio 31 d. - Kapsuko rajono 
Sasnavos spalio 7 d. - Ukmergės 
rajono Želvos, lapkričio 1 d. - 
Vidiškių, gruodžio 21 d. - vėl Želvos 
ir Šešuolių, o 1987 m. kovo 1d. - 
Vilniaus rajono Paberžės parapijų 
klebonus. Teisme V. Krivoščenka 

(direktoriatas), susidedanti iš Ilino
jaus universiteto Slavų ir Baltų 
skyriaus vedėjo, PLB atstovo, ir 
dviejų Ilinojaus universitete dirban
čių ir lietuvių veikloje pasižymėjusių 
asmenų.

Lituanistikos studijų instituto dar
bus ir veiklą rems ir einamųjų reikalų 
išlaidas padengs PLB Fondas iš savo 
lėšų arba Stasio Barzduko ir Vy
tauto Izbicko fondų.

Kaip jau anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, Ilinojaus universitete Chi
cagoje šį pavasarį bus 10-ties 
savaičių lietuvių istorijos seminaras, 
kurį dėstys dr. Saulius Sužiedėlis. Šį 
seminarą finansuoja PLB Fondas per 
PLB Lituanistikos katedrą. Katedros 
vedėjas prof. Bronius Vakšelis dabar 
tariasi su eile kitų svečių moksli
ninkų, kviesdamas juos panašiems 
lituanistiniams seminarams ar paskai
toms į Ilinojaus universitetą ateityje.

Dabartinę PLb Fondo vadovybę 
sudaro pirmininkas Vytautas 
Kamantas, iždininkas Juozas Lukas, 
direktoriai Birutė Jasaitienė, Stasys 
Jokubauskas, dr. Petras Kisielius, 
Kazys Laukaitis, dr. Antanas Razma 
ir reikalų vedėja Nijolė Balzarienė. 
PLB valdyba sudarė šios sudėties 
vadovybę pagal PLB Fondo nuostatus 
ir Ilinojaus valstijos įstatymus 
praėjusių metų rugpjūčio mėnesį, jų. 
kadencija baigsis ateinančių 1989' 
metų kovo mėnesį.

Praėjusių metų lapkričio 20 d. 
užbaigus PLB Lituanistikos katedros 
steigimą, PLB Fondas grįžo prie savo 
pagrindinių tikslų ir darbų, dėl kurių 
jis buvo įsteigtas, būtent telkti lėšas ir 
finansuoti PLB valdybos švietimo ir 
kultūros f. veiklą, rūpintis Lietuvos 
pogrindžio spaudos perspausdinimu ir 
platinimu, šalia PLB Lituanistikos 
katedros plėtimo ir jos tolimesnio 
rėmimo.

A. P.

IETUVIU KALBĄ

buvo pareikalauta:
1) Pripažinti valstybine Lietuvos TSR 
kalba lietuvių kalbą.
2) Uždrausti rusų kalbą darželių 
lietuviškose grupėse. Vidurinėse mo
kyklose dėstyti rusų kalbą tik nuo 
IV klasės.

Prieš tariamas nacionalistines nuo
taikas griežtai kalbėjo "Tiesos" 
redaktorius Laurinčiukas ir vienas iš 
jo draugų. Tačiau ir šie buvo priversti 
balsuoti už aną rezoliuciją. Labai 
išcenzūruota rašytojo Jono Mikelinsko 
kalba spausdinama 1988 balandžio 14 
d. "Komjaunimo Tiesoje."

(LIC)

LIETU VO JE
teisinosi klebonus nutaręs apvogti dėl 
to, "kad žmonės pinigus gauna už 
darbą, o kunigai - apgaudinėdami 
žmones." V. Krivoščenka buvo gerai 
informuotas. Pvz. Stirnių parapijos 
kleboną kun. A. Pauliką jis apiplėšė 
tada, keii klebonijoje buvo sutelkti 
pinigai pirkti vaizdajuostės aparatui. 
Klebonas kun. A. Paulikas aparatą 
ruošėsi pirkti iš kauniečio Arūno 
Andriuškevičiaus, bet apsigalvojo ir 
pirkinio atsisakė. Matyt, prie vagystės 
informacija buvo prisidėjęs ir kaunie
tis spekuliantas A. Andriuškevičius. 
Bylos susilaukė tik Vidmantas Krivoš
čenka. Utenos rajono liaudies teismas 
jam paskyrė šešerius metus laisvės 
atėmimo ypatingo režimo pataisos 
darbų kolonijoje.

2



A. L. BENDRUOMENĖS 
ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

A.L.B. ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO 
ANTROSIOS DIENOS POSĖDŽIO 
SESIJA

Posėdžiui pirmininkauti buvo pa
kviestas Viktoras Baltutis iš Adelai
dės, sekretoriauti - Alisa Baltruko- 
nienė.

Posėdis pradėtas pirmu darbotvar
kės punktu: "Kokia yra atstovų 
nuomonė apie PLB Seimą ir kokia 
šiems Seimams programa pageidau
jama."

Posėdžio pirmininkas Viktoras Bal
tutis buvo Seimo atstovas praėjusiame 
Seime, 1983 m. Čikagoje. Jis papasa
kojo savo įspūdžius dabartiniams 
Seimo nariams. Tada Čikagoje jiems 
buvo surastos nakvynės privačiai, bet 
dabar jas reikės iki gegužės 25 d. 
patiems užsisakyti ir vidutinio lygio 
viešbutyje tas kainuos 88 Kanados 
dolerių nakčiai. Viso, su Krašto 
valdybos pirmininke ir Jaunimo Sąjun
gos atstovu į Seimą vyks 12 asmenų.

Daug sekmadienį buvo kalbėta apie 
PLB-nės politinę veiklą, ar reikėtų ją 
sustiprinti, suaktyvinti, ką nors naujo 
įnešti?

Pageidauta, kad PLB-nė prisiųstų 
apie savo veiklą daugiau informacijos 
Krašto valdybai ir per ją Apylinkių 
valdyboms. Paprastai tas tinklas tarp 
ALB-nės ir PLB-nės yra palaikomas 
vienaip ar kitaip, jei ne taip dažnai 
paštu, tai telefonu pasitaikius kokiam 
svarbiam įvykiui, kaip pav. de
monstracijos Lietuvoje rugpjūčio mėn. 
Bent kartą į metus iš ten vis kas nors 
atvyksta į Australiją. Praėjusiais 
metais buvo atsiųsta PLB-nės švieti
mo vicepirmininkė Birutė Jasaitienė.

Daugumos buvo pageidauta, kad 
PLB-nė reguliariai informuotų Krašto 
valdybą, būtų persiunčiami jų biuleti- 
niai ir panašiai. Dėl politinės veiklos 
pasisakyta, kad PLB ir VLIKAS 
paskirtų nuolatinius žmones, kurie 
politinę veiklą koordinuotų. Dauguma 
mūsų bendruomenės atstovų pasisakė 
už PLB-nės veiklos suaktyvinimą. 
Gerai, kad PLB-nė pasekė ir politine 
kryptimi, jeigu su VLIKU negali 
susitarti.

Seimo atstovai buvo paprašyti 
iškelti šituos klausimus Seime.

Dėl santykių PLB-nės su VLIKU 
pasisakė Sydnejaus Tarybos ir Seimo 
nariai per savo posėdį, kad Australijos 
atstovai prašytų, kad PLB-nė steng
tųsi sureguliuoti santykius su VLIKU. 
Atrodė, kad tas per paskutinį Seimo 
narių suvažiavimą buvo atsiekta, bet 
neilgam, vėl atsirado nesantaikos.

Gerų santykių neturėjimas atsilie
pia ir į kitus pabaltiečius. Seime tai 
bus iškelta, kad jie pajustų tokios 
neigiamos įtakos žalą.

Dr. Kunca galvoja, kad gal mes 
perdaug reikšmės duodam jų ginčams. 
Amerikoje yra labai daug darbo 
Bendruomenei ir VLIKUI. Didelis 
klaustukas, jis galvoja, ar jie daugiau 
atliktų, jeigu jie geriau sugyventų?

Mūsų atstovai turėtų jiems pasiūl
yti, kad įvestų užsienio spaudos 
skyrių, kad turėtų politinį atstovą, 
kuris veiktų Vašingtone ir kalbėtų su 
valdžios pareigūnais.

Algis Šimkus taip pat palaikė Dr. 
Kuncos mintį pridurdamas, kiek be 
reikalo eikvojama energijos vieniems 
prieš kitus. Jeigu jie tą energiją 
panaudotų pozityviam veiksmui, tai 
daug daugiau būtų atsiekta.

Galimas dalykas, kad sekanti PLB- 
nės valdyba bus Kanadoje, kad ir 
Amerikos atstovai pritars už vietovės 
pakeitmą.

PLB-nę įkūrė VLIKAS kada jiems 
buvo sunku rūpintis politine ir 
kultūrine veikla. Tada buvo užakcen

tuota, kad PLB-nė įkurta specifiniai 
kultūrai ir švietimui. Per ilgesnį laiką 
sunku buvo išvengti neįsivelti ir į 
politinę veiklą. Tada tarp jų santykiai 
paaštrėjo.

Apylinkės pirmininkas K. Lynikas 
iškėlė, kad yra ir Lietuvos diplomatinė 
Tarnyba, kurią gal būtų galima per 
Seimą suaktyvinti.

VLIKO veikla Australijoje labai 
silpna, paminėjo J. Vabolienė, ir kas 
atsitiktų su politine veikla Australi
joje jeigu viskas būtų palikta tiktai 
VLIKUI.

Jurgis Rūbas paaiškino, kad labai 
sunku atskirti kur yra riba tarp 
kultūrinės veiklos ir politinės. Per 
kultūrinę veiklą galima pasiekti ir 
politinių rezultatų.

Gautas įdomus pasisakymas per 
laišką Krašto valdybai, kad lietuvių 
Bendruomenės nariai, kol santykiai 
tarp PLB ir VLIKO nepagerės, 
sustabdytų aukas Tautos Fondui.

Seimo nariai išklausė visus pasisa
kymus. Visi turėjo progos išreikšti 
savo nuomonę ir nuvykę į Seimą jie 
galės perduoti tas mintis. Visi norėtų 
geresnių santykių tarp Bendruomenės 
ir VLIKO. Ta nesantaika įneša į 
Australijos Bendruomenės veiklą gana 
negatyvų atspalvį. Gal mes iš viso 
išsijungsime iš jų ir į santykius 
nekreipsime dėmesio.

Toliau buvo paliesti išeivijos santy
kiai su okupuota Lietuva... Šitas šūkis 
nėra naujas. Apie tai daug buvo 
kalbėta ir Amerikoje ir čia. Tvirtų 
gairių nustatyti nėra įmanoma. Asme
ninius ryšius tarp giminių neįmanoma 
įrėminti.

Labai naudinga į Lietuvą pasiųsti 
mokslinių knygų į bibliotekas, nes jų 
ten labai trūksta. Reikėtų specialiai 
paskirti žmonių, kurie rūpintųsi lėšų 
telkimu ir knygų siuntimu.

K. Lynikas pasisakė, kad ukrainie
čiai, lenkai ir vengrai labai kelia jų 
tautiečių imigracijos klausimą, kad 
Australijos valdžia juos paremtų. Ar 
negalima būtų pajudinti ir lietuvių 
imigracijos klausimą? Gal gautume 
jaunų žmonių, kas mūsų bendruo
menei daug padėtų.

Nutarta pakviesti šiais metais prof. 
Skuodį, kad atvyktų į Australiją su 
paskaitomis.

Susumavus buvo pasakyta, kad 
bendra nuomonė yra tokia, kad 
asmeniški santykiai su giminėmis ir 
šeimos nariais yra ragintini.

Buvo prieita prie kitos temos: 
Posėdyje buvo Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Andrius Vaitiekūnas, 
tai jam ir buvo pateikta nemažai 
klausimų dėl Pasaulio Jaunimo Sąjun
gos ir Australijos Lietuvių Jaunimo 
ryšių su Bendruomenės valdyba. 
Buvo užklaustas apie praėjusio Kon
greso finansinę padėtį. Jis paaiškino, 
kad kai sąskaitų suvedimas bus 
užbaigtas, turėsime Kongreso prane
šimą Melbourne. Tada bus praneštas 
finansinis Kongreso stovis. Yra nutar
ta, kad 40% PLJS-gai ir 20% sekan
tiems Kongreso ruošėjams Pietų 
Amerikoje.

Andrius paaiškino, kad pagal Jauni
mo Sąjungos statutą Jaunimo Sąjunga 
Australijoje yra dalis Bendruomenės, 
kaip choras, sportininkai ir t.t. Visi 
kartu sudaro Lietuvių Bendruomenę.

Užklaustas ko jaunimas pagei
dautų, kad jį pritraukti į susirinkimus, 
į minėjimus, buvo atsakyta, kad 
geriausia jiems paskirti atlikti kokį 
uždavinį, juos įpareigoti. Reikia 
kreiptis asmeniškai.

Buvo taip pat iškelta mintis, kad 
reikia atkreipti Pasaulio Lietuvių 
atstovų dėmesį, kad būtų dedamos

1983 metais Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo atidarymo iškilmėse, 
Čikagoje, prie paminklo "Laisvės Kovų" sodelyje stovi: (iš kairės) dr. 
Antanas Razma, II PL Dienų rengimo komiteto pirmininkas, Vytautas 
Kamantas, PLB pirmininkas ir dr. Petras Kisielius, VI PLB Seimo pirmininkas.

Nuotrauka J. Tamulaičio

didesnės pastangos padidinimui moki
nių skaičiui Vasario 16-tos gimnazi
joje. Tai vienintelė vieta, kur mes 
galime išauklėti tikrai mokantį lietu
viškai kalbėti ir lietuviškai galvojantį 
jaunuolį.

Įdomi buvo Algio Šimkaus pastaba. 
Jis vadovavo technikinei priežiūrai 
Kongreso stovykloje ir jam teko 
maišytis visur, būti jų posėdžiuose ir 
t.t. Jis buvo nustebintas jų subrendimu 
pagal amžių, kas lietė dabartinę 
padėtį Lietuvoje, kas lietė politinę 
veiklą ir bendras žinias. Nepaprastai 
pozityvūs jie buvo pravedimuose 
-susirinkimų, diskusijų ir panašiai.
Labai nustebintas buvo šituo jaunimu Alisa Baltrukonienė

LI ETŲ VI TJ U Ž U O.J AUT A LATVIAMS
Lietuvių Informacijos Centrą pa

siekė lietuvių užuojauta latviams, 
mirus jų laisvės kovotojui Gunarui 
Astrai, kuris iškalėjo 19 metų sovietų 
lageriuose. Gunars Astra mirė š m. 
balandžio 6 d. ant operacinio stalo 
Leningrado ligoninėje, tariamai nuo 
kraujo užkrėtimo. Pateikime užuojau 
tos pilną tekstą.

Per paskutiniuosius kelis mėnesius 
Australijoje stebėjome laipsnišką 
imamų už paskolas procentų žemė
jimą. Nuo virš dvidešimties imtų už 
asmenines paskolas, dabar sumažėjo 
iki aštuoniolikos. Nuo 16.5% už 
paskolas namų pirkimui, procentai 
nukrito iki 13.75% ribos. Šią ribą 
nustatė federalinė vyriausybė namų 
paskoloms išimtoms prieš pereitų 
metų nuošimčių kilimą.

Tuo pačiu laiku procentai imami už 
pinigus išleistus naudojant kredito 
korteles, kaip Bankcard, Mastercard 
pakilo iki 23.0. Šių mokesčių akivaiz
doje, "Talkos" procentai už asmeni
nes paskolas, kurie yra 16.5%, turi būti 
patrauklūs visiems, kam reikia kelių 
tūkstančių paskolos keletui metų.

Dviejų tūkstančių dolerių paskola 
paimta per Bankcard dviem metams 
kainuoja virš 250 dolerių daugiau, 
negu "Talkos" asmeninė paskola.

Už namų pirkimo paskolas su 
įkeista nuosavybe "Talka" ima 13.5%. 
Yra viena kita finansinė institucija, 
kuri taip pat skolina namams už 
panašų procentą, bet' paprastai, jų 
sąlygos yra sunkesnės, imamas pasko
los "suradimo" mokestis, nustatomas 
paskolos minimumas ir pan.
"Talka už šias paskolas teima 13.5%, 
skolintojui sumokant tik su paskolos 

visur stovykloje jų pravestose progra
mose.

Mes visi supratome ir įvertinome 
Jaunimo Kongresą, jis gerai buvo 
suorganizuotas ir gerai pravestas. Per 
visus tris miestus dalyvavo daug 
jaunimo. Galime džiaugtis, kad mūsų 
Australijos jaunimas suruošė tokį 
pavykusį Kongresą.

Tuo ir užsibaigė antros dienos 
posėdis. Visi po kavutės vyko į 
lietuviškas pamaldas, o po pietų į iš 
Adelaidės atvykusių senjorių dainų ir 
tautinių šokių koncertą, kuris vyko 
Lietuvių namuose.

Brolių Latvių Tautai,
Mus giliai sukrėtė žinia apie drąsaus 

Jūsų Tautos kovotojo už laisvę 
Gunaro Astros netikėtą mirtį. Dar 
viena auka ant Pabaltijo laisvės 
aukuro, ši netektis skaudesnė tuo, kad 

ji įvyko tautinės laisvės priešaušryje. 
Reiškiame gilią užuojautą velionio 
artimiesiems ir visai latvių Tautai.

I R M A UJA 
sudarymu susijusius valstybinius ir 
teisinius mokesčius. Norintiems suma
žinti pirmųjų metų atmokė jimus, 
"Talka" už šiuos metus sutinka priimti 
tik nuošimčius, atidedant paskolos 
atmokėjimą vieniems, o reikalui esant 
ir dviem metams.

Imant ilgametes paskolas yra svar
bu žinoti visas su paskola surištas 
sąlygas: kokie procentai, kokie atmo- 
kėjimai, kiek metų reikės mokėti, kaip 
bus, jeigu skolintojas norės paskolą 
išmokėti anksčiau (daugelis insti
tucijų pritaiko pabaudas), koks mo
kestis imamas už paskolos "sura
dimą", koks mokestis imamas už 
paskolos uždarymą ir pan. "Talka" 
šiais atvejais yra lanksti ir, kaip jau 
anksčiau rašyta, ypatingų mokesčių 
už patarnavimus neturi.

Negalintieji asmeniškai atvykti į 
"Talkos" įstaigas jų veikimo laiku, 
kviečiami pasinaudoti pašto patar
navimais, indėlius ar paskolų atmokė- 
jimus siunčiant paštu. Turint čekių 
sąskaitą, galima įgalioti banką regu
liariai daryti "Talkai" įmokėjimus už 
paskolą.

Nuo balandžio mėnesio 1 dienos 
"Talka" sulygino už terminuotus 
indėlius mokamus procentus. Už visus 
indėlius per metus bus mokama 12%.

J. Mašanauskas
Pastogė" Nr. 18 1988. 5. 9. pusi. 3
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ISbuvę net virš dvidešimties valan
dų kelionėje, Adelaidės lietuvių 
teatras "Vaidila" balandžio mėnesio 
24 dieną pasiekė Sydnejų.

Tą dieną | Lietuvių namus Banks- 
towne susirinko nemažas būrys teatro 
gerbėjų ir mylėtojų. Visi laukė ką gi 
parodys teatras iš Adelaidės.

Mūsų išeivijos teatrams stokojant 
scenai skirtų reikalų, su tokia pačia 
problema susidūrė ir Adelaidės "Vai
dila". Norint rasti išeiti. Karių 
veteranų sąjunga "Ramovė" paskelbė 
konkursą pjesei atrinkti. Buvo paskir
ta ir 500 dolerių premija būsimam 
laimėtojui.

Konkursui pristatyta 10 veikalų. Iš 
jų išrinkta tapo A. Kairio trijų 
veiksmų komedija "Paskutinė valia".

Ir Adelaidės teatras "Vaidila" su 
režisierium V. Opulskiu priešakyje 
ėmėsi darbo. Pats režisierius paruošė 
ir dekoracijas, apšvietimą tvarkė V. 
Vosylius, technikiniu padėjėju dirbo J. 
Miliauskas.

Pjesės ašis, apie kurią sukasi visas 
spektaklio veiksmas - tai palikimas, 
kurio visi veikėjai laukia, tikisi o 
vėliau dalinasi, turtingo seno žmogaus 
Adomo Guziko (akt. V. Vosylius) 
turtas. Ir nors Adomas Guzikas 
"gyveno" tik pirmąjame iš trijų 
veiksmų, aktorius V. Vosylius šią rolę 
atliko įtikinamai, ryškiai, dažnai net 
labai profesionaliai. Jo Adomas Guzi
kas buvo tipingas senas šykštuolis 
kuris turėdamas turtą laikraščio 
nenupirks taupumo sumetimais ir 
prausis mažiau muilo naudodamas, kad 
ilgiau naujo pirkt nereikėtų.

SYDNEJUJE"

Ne mažiau "teigiamas" ir kitas 
pjesės personažas Monika, Adomo 
Guziko slaugė. Moniką vaidino akt. A. 
Lendraitienė. Atliko savo rolę jaut
riai, giliai suprasdama ir mokėdama 
perteikti įtikinamą Monikos jausmų 
pasaulį. Jos Monika savanaudė, slaugo 
Adomą tik laukdama to palikimo ir jo 
mirties. Adomui tik mirus, Monika 
stveria tikrinti jo banko knygutes, ir 
kokiu pilnu pykčio balsu sušunka - "Be 
testamento!"

. A. Baltutytė šioje pjesėje atliko 
daktarės vaidmenį. Tai atrodė, jos 
pirmieji žingsniai scenoje. Pirmieji 
žingsniai dar žingsneliai, bet visi 
patikėjo, kad teatre jos laukia didesnė 
ateitis.

Malonu buvo girdėti gražią lietuvių 
kalbą, kuria kalbėjo aktorius R. 
Sabeckis vaidinęs advokatą Algiman
tą.

Spektaklio eigoje atsiranda naujas 
veikėjas - Adomo Guziko duktė 
Zuzana Ruzgienė (akt. N. Vitkū- 
nienė), kuri visus turi įtikinti tikrai 
Adomo dukra esanti. Jai irgi reikia 
palikimo. Jos tvirtinimas, kad "Tėvas 
mane ant rankų nešiojo ir supo ir 
mylavo... Vaikai gimsta ir be vedy
bų...?" įtikino ne tik pjesės veikėjus, 
bet ir salėje sėdinčius.

Palikimo ieškoti atvyksta ir buvu
sios Adomo žmonos. Antrosios Adomo 
žmonos Brigitos Bardauskienės rolę 
atliko akt. B. Jonavičienė. Scena 
tarytum atgijo. Jau pirmaisiais savo 
žodžiais B. Jonavičienės Brigita 
sukaupė į save visą žiūrovų dėmesį, 
nustelbė partnerius scenoje. Atrodė,

Adelaidės Lietuvių K at. Moterų draugijos šiupinyje vaidina "Vaidilos" teatro 
aktoriai. Iš kairės: A. Petrikas, V. Opulskis, R. Pranckūnaitė ir A. G utis.

kad jeigu režisierius būtų B. Jonavi- 
čienę išleidęs į sceną be teksto, be 
pasiruošimo, be grimo - visi būtų 
tikėję kiekvienu jos žodžiu ir judesiu! 
Tokią ją matėme ir vėliau po 
spektaklio įvykusios vakarienės metu.

Aktorius V. Ratkevičius su bene 
didžiausiu vaidybiniu stažu ir patyri
mu, šiame spektaklyje atlikęs Adomo 
Guziko brolio vaidmenį žiūrovams 
davė pajusti kas yra profesionalus 
aktorius. Visi prisimena V. Ratkevi
čių, kaip scenos meistrą gavusį 
aktorinius pagrindus dar Lietuvoje, o 
vėliau sėkmingai tęsusį savo darbą 
Ravensburgo Lietuvių dramos studi

joje kuriai vadovavo Aleksandra 
Gustaitienė. Igno Guziko rolė irgi 

buvo jo atlikta profesionaliai, be 
priekaištų.

Paulina Ylienė (akt. V. Marcinko- 
nytė) tariama Adomo žmona, iš tiesų 
buvusi jo tarnaitė, vienintelė per 

visą spektaklį davė progos žiūrovui 
taip gardžiai pasijuokti. Su tokiu 
jumoru skambėjo jos žodžiai "Sakau 
dar kartą, rankos nebuvo uždėjęs ant 
mano kūno, bet koją - buvo!"

Advokato Jono Labučio rolė atlikta 
akt. N. Skidzevičiaus buvo dėkinga 
rolė, tik gaila, ne visus jo žodžius 
galėjome išgirsti.

0 aplamai, nusileidus scenos už
dangai piršosi mintis: "Veikalas 
blankus, be intrigos, mažai dinamiš
kas, be išvados. Jau pirmame veiksme 
žiūrovui aišku kuo viskas baigsis. 
Nejuto žiūrovas virpesio "Kas to
liau?!” Juk, eidami į išeivijos teatrą 
visi tikisi išgirsti gražią, taisyklingą 
lietuvių kalbą. Čia gi, sumokėję po 8 
dolerius, net ir stiprokus trumpus 
žodelius girdėjome... angliškai!*'

Vienok, dėkingi esame Adelaidės 
teatrui, aktoriams nepabėgusiems il
gos kelionės. .

Kas gesina? Vladas Vijeikis
SESUTES MŪSŲ NUO SENOVĖS...

Mano draugas Florijonas telefonu 
šūktelėjo: "atvažiuok!" Nedaug lau
kęs, nuvykau pas Florijoną. Jis, kaip 
buvęs gaisrininkas, pats skubėdavo, 
tai ir dabar nemėgsta laukti. Tad 
pagerbdamas jo profesiją, nuskubėjau.

- Sėskis, - sako Florijonas, nei labai 
karštai, net ne šiltai.

Atsisėdau, Florijonas tyli. Atrody
tų, kad man reikia pradėti pokalbį. 
Tad sakau:

- Mačiau tave, Florijonai, paskuti
niame pobūvyje nu ir turi tu ugnies. 
Mačiau kaip su ta visai atraktyvia 
moterėle šokai. Rankas ir kojas visaip 
sukinėjai. Ir visas tavo kūnas taip 
šokinėjo, kad Havajų merginos pavy
dėtų.

Florijonas šyptelėjo. Komplimentas 
patiko. Bet kukliai numojo ranka.

- Na, gal ir pašokinėjau. Bet šių 
dienų šokiai tai tiesiog pasaulio 
papiktinimas. Šoki, jei tai galima šokiu 
pavadinti, bent pėdą, o gal dvi nuo 
savo damos. Jeigu gerai įsismagini 
nepasijunti besąs koridoriuje, o dama 
kažin su kuo ten visokias keistas 
figūras išdarinėja. Nepatinka man 
tokie sportiniai pasireiškimai, kuriuos 
dabar šokiais vadina. Nei šis, nei tas.

Florijonas pasikratė sofoje, vos 
neiškrito, bet susilaikęs tęsė pokalbį 
toliau.

- O atsimeni, kaip mes šokdavome? 
Būdavo prispaudi kokį gležną kūnelį, 
ir tango garsams švelniai pritariant, 
supiesi su tuo gležnu kūneliu. Užmiršti 
viską. Ir tą salę ir kad ryt reikės į 
darbą eiti ir viršininkas neatrodo jau 
toks baisus. Kišenėje atrodo milijonas 
litų atsirado. 0 ta gležna povyza tau 
sako: "jeigu dar užlipsite ant kojos, 
paliksiu vidury salės". Žinoma, tai 
bent kiek gražina į realybę. Bet tos 
tango minutės kiek vertos? Kas 
apskaičiuos? Jokie taksų specialistai 
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neturės atitinkamų mašinų. O dabar 
kas? Tik rankų ir kojų gimnastika.

Florijonas bandė parodyti, ir vėl vos 
nenukrito nuo sofos. Bet susilaikė ir 
labai piktai kreipėsi į mane.

- Tu dabar man pasakyk. Tiesiai. Be 
jokių ten konstitucinių išsisukinėjimų. 
Kalbėk lyg būtum šiandien gimęs ir 
jokių suktybių nepatyręs.

Čia aš šiek tie nusigandau. Ką 
Florijonas galvoja ir kur jis savo 
galvosenos labirintuose veda. Beveik 
pristulbau. Ar nepaklaus kuriai Lietu
vių Bendruomenei priklausau. 0 gal 
ims mano praeitį nagrinėti. O gal OSI? 
0 gal? Pagaliau biesas žino, kas. 0 
Florijonas sako:

- Ar aš tave kada nors pavadinau 
raštagraužiu? Ar pavadinau knygė- 
džiu? Ar girdėjai mane sakant: štai 
eina raštaėdys? O geriausiai tiktų 
spaudnaikinys?

Florijonas buvo labai susinervinęs. 
Beveik atrodė, kad supyko. Tad aš ir 
klausiu.

- Ko tu čia, Florijonai, nori iš 
manęs? Lyg aš tau skolingas būčiau. O 
gal kokią merginą kada paveržiau?

- Tu čia man danties neužkalbėk. 
Reikalas labai paprastas ir visiems 
suprantamas. Tu mane vadini gaisri
ninku. Ar aš kur gaisrą sukėliau? Mano 
šventa užduotis buvo gaisrus gesinti. 
Ar turi bent kokį lietuvių kalbos 
supratimą? Aš nesu joks gaisrininkas. 
Aš esu ugniagesys. Tai tas, kuris 
gaisrus gesina. Ar supratai?

Nenorėjau klausti Florijono iš kur 
jis tas mintis gavo, bet įtariau, kad 
jam koks lietuvių kalbos žinovas 
įbūbnijo. Gerokai išsikalbėjus, Flori
jonas pareiškė, kad jam patiktų 
"ugniakarys". Nedaug galvojęs, aš 
jam pritariau. Pažiūrėsim ką kalbi
ninkai pasakys. Tik prisibijau, kad keis 
nepadarytų klaidos ir neparašytų: 
"ugniakurys". Čia būtų tragedija.

įsi. 4  —.——___

Sesutės mūsų nuo senovės | 
Dėvėjo margus rūbelius, 
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius.
O iš karštos, jaunos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.

Tebūnie šie poeto Maironio žodžiai 
"Motto" mūsų šios dienos programai, 
kurioje suksis šokiai ir dainos.

Bet prieš pradedant, noriu pasaky
ti: "Sveiki melbumiškiai, sveiki ir kiti 
šios popietės dalyviai. Malonu būti 
jūsų tarpe ir pristatyti Adelaidės 
moterų Oktetą, į kurį suvedė jas 
didelė meilė lietuviškai dainai. Prisi
pažinsiu, kad bijojom važiuoti į 
Melbourną, nes juk čia, pas jus dabar 
jau lietuviškos gyvybės ir visokių 
meniškų pasireiškimų centras. Bet... 
noras pasidalinti su jumis mūsų, kad ir 
mažais atsiekimais, nugalėjo baimę ir 
štai mes čia, savos - tarp savųjų visos 
moterys mamytės, močiutės trauksime 
lietuviškas dainas ir raizgysime šokių 
ratelius.

O tų dainų dainelių gražumėlis, 
niekad jų neperdaug, tik traukiam iš 
dainų skrynelės vieną po kitos, vis 
gražesnes. 0 gal ir išgirsite dar niekad 
negirdėtų? Kokie mes laimingi turė
dami tokią turtingą dainuojamąją 
tautosaką, kur atsispindi tautos dva
sia, charakteris ir nėra įvykio mūsų 
krašte, kuris būtų ne apdainuotas. 
Neveltui Lietuva nusipelnė Dainų 
Šalies vardą. Viską galima prarasti, 
bet lietuviškos dainos, niekas negalės 
išplėšti iš mūsų širdžių ir kol gyvi 
būsim, tol skleisim lietuviškas dainas, 
nežiūrint amžiaus naštos.

Dainas, kurias išgirsite bus daugu
moje harmonizuotos liaudies dainos, 
sutartinės humoristinės na ir publikos 
palepinimui - lietuvių kompozitorių 
dainos.

Noriu atkreipt idėmesį į vieną 
dainą, pavadintą "Tautinis drabužis". 
Žinome, kokie puošnūs yra mūsų 
tautiniai rūbai. Jie ir buvo inspiracija 
prof. Elenai Tumienei parašyti žo
džius, o muzikei Onai Metrikienei - 
pritaikyti muziką.

štai, kaip išsakyta šių rūbų grožis: 
Tavy suaustos sesių dainos ir susags
tytos žvaigždės žvainios, suvertos 
rainos juostos mainos. Tavyje pievos 
margaraštės ir kaip tave dabina gėlės 
prie tulpės glaudžias katpėdėlės. 
Turi tarp tautų garbingą vietą, tavęs 
kaip nemylėti, tėvynė tavyje gėlėta - 
lietuvaitei vilkėti.

Tėvynės dainos, jūs .auksinės, be 
jūsų šąla mums krūtinės...

Bebūnant Melbourne teko apsilan
kyti ir man Adelaidės Okteto koncer
te. įspūdis didžiulis, greit nepamiršta
mas. Džiugu buvo gauti šį straipsnelį 
apie Oktetą iš jo vadovės Genovaitės 
Vasiliauskienės.

Belieka išreikšti viltį, kad šis 
nuostabus ansamblis bus pakviestas 
koncertui ir į Sydnejų.

V. Augustinavičius

lankėsi Austrijos
buvo jo garbei

§ Kai Chruščiovas 
^sostinėje Vienoje, 
^suruoštas banketas. Vaišių metu 
| Chruščiovas pirštais kabino iš druski
nės druską ir barstėsi į valgį. 
§Chruščiovienė, pastebėjusi, kad šito- 
§kiu jos vyro elgesiu stebisi kiti 
^diplomatai, pasilenkusi jam į ausį 
^pašnibždėjo:

Čia peilis, su peiliu...
O kuriam? - tyliai paklausė 

^Chruščiovas...
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Šių metų balandžio mėnesio 15 
dieną Juozas Krupavičius iš Pertho 
sulaukė 82-ojo jubiliejaus. Ilgas, 
sudėtingas ir gražus šio žmogaus 
gyvenimo kelias. Visą taip netrumpą 
gyvenimą jį lydėjo tautiečių meilė ir 
pagarba. Nepailstantis visuomeni
ninkas net ir tokio garbingo amžiaus 
sulaukęs vis dar darbuojasi pavergtos 
tėvynės laisvės bei lietuvybės išlaiky
mo labui. Visų Australijos tautiečių 
vardu linkime ilgų ir laimingų metų 
Juozui Krupavičiui.

SUAUTAJ
Pagrindinė VII Tautinė Stovykla 

bus 1988 rugpjūčio 14-24 dienomis 
Seven Ranges Scout Reservation, 
Kensington, Ohio 44427, U.S.A. 
Paruošiamieji darbai jau baigti, suda
rytas stovyklos štabas ir paruoštos 
programos.

Stovyklai vadovaus pats LSS Tary
bos pirmininkas v.s. Molis. Bus 
stovyklaujama šakų pastovyklėse. 
Viršininkai:
♦ Visos stovyklos "Lietuva" - v.s.fil. 
Petras Molis.
♦ LSB pastovyklės "Kunigaikščių 
Žemė" - LSB VS v.s. G. Deveikis.
* LSSeserijos "Mano Lietuva" - LSS 
VS v.s.t.n. S. Gedgaudienė.
* ASS pastovyklės "Laisvė" - ASS 
pirmininkė v.s.fil. D. Eidukienė.

Registruotis stovyklon reikia iki 
1988 birželio 1 dienos.
Kad registracijos lapai pasiektų 
Ameriką iki tos datos, Australijos 
stovyklautojai turi užsiregistruoti 
Rajono Vadijoje iki gegužės 15 d.

Visi stovyklautojai turi užpildyti 
amerikoniškas "medical forms", ku
rios bus parūpintos per Rajono Vadi ją 
norintiems vykti stovyklon.

Dėmesio: mes esame kviečiami 
stovyklauti, kaip svečiai ir todėl 
atleisti nuo stovyklos mokesčio. 
Turime patys užsimokėti tik kelionę į 
stovyklą ir atgal.

Stovyklos p ar od a: stovykloje 
bus paroda iš Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiklos per 70 metų. 
Australijos vienetai turėtų parūpinti 
savo veiklos nuotraukų, ženklų,

SĄJU N G OJE OKUPUOTOJE I
Nuo kovo mėnesio 28 dienos p. 

Viktoras Jaras pasitraukė iš Spaudos 
Sąjungos valdybos, ilgus metus nenu
ilstamai rūpinęsis ir tvarkęs "Mūsų 
Pastogės" leidimo finansinius reikalus, 
vedė ir spausdino prenumeratorių 
sąrašus, savo pasiūlymais dalyvavo 
valdybos sprendimuose.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už įdėtą darbą ir įnašą gerinant "Mūsų 
Pastogės" leidimą.

Džiugu žinoti, kad p. V. Jaras ir 
toliau sutiko talkininkauti mūsų 
darbuose.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos
Sąjungos valdyba 

82
§

§

§

§

f

§

vimpilų ir panašių prisiminimų, kad 
mūsų atstovas j.s.fil. Algimantas 
Žilinskas galėtų nuvežti stovyklon ir 
ten sudaryti Australijos Rajono sky
relį.

LSS TARYBOS KONKURSAS

Prelatas s. Juozas Prunskis paskyrė 
skautiško jaunimo kūrybai religinėmis § 
ar kitomis charakterį ugdančiomis § 
temomis premiją. Todėl yra paskelb- § 
tas rašinio konkursas. Konkurso § 
dalyviai skirstomi į tris amžiaus § 
grupes: iki 14 m., iki 18 m., iki 25 m.

Rašinys turi būti netrumpesnis 1500 | 
žodžių.
Temos:
1. "Mano Lietuva", ta, kurioje aš 
gyvenu /Kaip "Mano Lietuvą" sudaro 
šeima, lituanistinė mokykla, tradici- įj 
jos, organizacijos, parapija,/. §
2. Kaip aš suplanuočiau ir pravesčiau § 
VII Tautinę Stovyklą.
3. Lietuva, kurią aš aplankiau.
4. Kelionė į karaliaus Mindaugo 
krikštą.

Autorius pasirenka rašinio formą: 
vaidinimą, apsakymą, fantaziją. 
Premijos: kiekvienai grupei skiriama: 
I grupė - 100 dol. 75 dol., II grupė - j 
150 dol., 100 dol., III grupė - 200 dol., 
150 dol.

Vertinimų komisija 
skiltis.
Rašiniai siunčiami iki š. m. birželio 15 
d. adresu:
v.s. Irena Kerelienė, 8710 W. 123rd 
Street, Palos Park, U 60464, U.S.A.

Pelėdų

§

t

Vyt.

*

§

§
* Vilniaus dailės parodų rūmuose § 
atidaryta Respublikinė taikomosios §

§

§

§

Susidūrimai tarp kanakų ir prancū- 
zų Naujojoje Kaledonijoje artėja prie 

dekoratyvinės dailės paroda. Joje § pilietinio karo. į kovas įsitraukė ne tik 
tekstilės, keramikos, odos, stiklo § policija, bet ir prancūzų karo laivyno 
darbai, juvelyriniai dirbiniai, kuriuos | bei kariuomenės daliniai, 
pateikė daugiau kaip 80 autorių. Kanakai separatistai laiko pagrobę 

23 prancūzų įkaitus Ouvrea atolinės 
* Lietuvos televizija surengė laidą ė salos urvuose, gi prancūzai kalina apie 
apie dailininko Jurgio Račkaus, gyve-| 40 kanakų aktyvistų, 
nančio Kanadoje, kūrybą. Jo darbai
buvo eksponuoti Vilniaus dailės paro-"Boeing 737" lėktuvas laimingai 
dų rūmuose 1987 m. rudenį, o šių § nusileido Maui saloje Havajuose po 
metų vasario - kovo mėnesiais Kaune. § sprogirno įvykusio skridimo metu. 
. .........................  i Dalis lėktuvo kabinos išlėkė į orą dėl 

"pavargusio" metalo. Iš skridusių 95 
žmonių sužeisti 59, žuvo viena 
neprisirišusi stiuardesė, oro srovės 
ištraukta į erdvę.

Nors šis lėktuvas ore yra išbuvęs ne 
tiek jau ilgai, nuo jo pastatymo buvo 
vartojamas trumpiems skridimams ir 
labai daug kartų kilo ir leidosi. 
Atmosferinio slėgimo pasikeitimai 
paveikė kabinos sienas.

♦ Valstybinės konservatorijos Klaipė- § 
dos filialo mokomasis teatras pastatė § 
Vydūno (Vilhelmo Storostos) veikalą $ 
"Ne sau žmonės". f 

♦ Balandžio 7 d., eidamas 89-uosius 
metus, Kaune mirė Lietuvos TSR 
liaudies dailininkas, profesorius Juo- 
zas Mikėnas (gim. 1899 m. rugsėjo 17 $ 
d. Rokiškio apskr., Skardupio kaime). § 
Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. § 

* Vyriausiai Lietuvos gyventojai $ 
Barborai Jasaitei - 132 metai. Gimė $ 
1855 m. liepos 15 d. Stumbrių kaime > 
(netoli Rietavo). Dabar gyvena Ra-^ 
moškių kaime (Joniškio raj.).

♦ Žemiausia oro temperatūra - minus
42,9 laipsnių C įregistruota 1956 m. § 
vasario 2 d. Utenoje, aukščiausia - § 
plius 36,8 laipsnių C 1959 m. liepos 13 § 
d. Varėnoje. §

* Didžiausias laivas-keltas "Vilnius". | 
Keliamoji galia 117 000 tonų, ilgis 
186, plotis 38 metrai. Telpa 103 c 
geležinkelio vagonai. " Vilnius" di- 

? džiausiąs tokio tipo laivas pasaulyje, i y
§

§
§

§

* Didžiausią popierinių pinigų lobį, § 
sveriantį daugiau kaip 3 kg, rado 1964 § 
m. balandį Krosnoje (Lazdijų raj.) § 
kolūkietis Šubonis, griaudamas buvu- § 
šio klebono I’. Slavėno pastatus.

beveik 4 tūkst.
surinko Balys c

§

* Didžiausią 
margučių kolekciją 
Buračas.

puodą nužiedė § 
Vilimas. Puodo §

* Didžiausią molinį 
klaipėdiškis Jonas 
aukštis -
100 kg, telpa 220 litrų. Saugomas 
Klaipėdos liaudies meno muziejuje.

§

§

§

5 Liūtys rytinėje NSW valstijos dalyje 
- 1,5 m, plotis - 1 m, svoris - pridarė daug nuostolių. Sydney mieste 

ir apylinkėse daug žmonių buvo 
priversti palikti savo namus dėl 
potvynių. Bent 5 žmonės žuvo liūčių 

i pasėkoje - prigėrę, užgriauti ar 
nutrenkti elektros.

* Didžiausias mechaninis laikrodis, 
sveriantis 728 kg. yra Vilniaus 
Katedros varpinės bokšte. Varo 120 
kg. svarstis, varpų mušimo mecha
nizmą įsuka du svarsčiai po 90 kg.

* Lietuvos kultūros fondo pirm. prof. 
Česlovo Kudabos, valdybos narių ir 
rėmėjų susitikimas su visuomene 
įvyko Vilniuje, Lietuvos meno dar
buotojų rūmuose. Pirm. prof. Č. 
Kudaba apžvelgė pirmuosius beveik 
prieš metus įsteigtos organizacijos 
žingsnius, dvasingumo ugdymo pro- § 
blemas. Pasikeista mintimis, kaip § 
plėsti veiklą, kad žmonės geriau § 
pažintų kultūros vertę ir iš jos gautų 
dvasinio peno, stiprinančio jų istorinę

§ bei kultūrinę atmintį. Pabrėžta, kad 
2009 metais sukaks tūkstantis metų, 
kai pirmą kartą rašytiniuose šalti
niuose buvo paminėtas Lietuvos 
vardas. Ši sukaktis yra puiki proga 
peržvelgti istorinį lietuvių tautos įj, 
kelią, suvokti, ką mes gavome iš kitų § 
ir ką davėme kitiems. Šia prasme § 
atsiveria platus veiklos baras Lietu- §

y vos kultūros fondui. Koncertą susiti- § 
§ kimo dalyviams surengė P. Kvedaro § 
§ vadovaujamas etnografinis Vilniaus > 
§ miškų ūkio susivienijimo ansamblis. c 
‘ "Mūsų

§

$

§

§

TRUMPAI
IŠ VISUR

Didžiuliuose plieno fabrikuose Len
kijoje Nova Hutą ir Stalova Volą 
vietovėse prasidėjo masiniai streikai. 
Darbininkai reikalauja algų pakėlimo, 
negalėdami pragyventi po drastiško 
visų kainų pakėlimo. Streikuoja ir 

§ transporto darbininkai Bydgošč ir 
Inovroclavo miestuose bei Gdansko 
uoste.

Lenkų policija panaudojo lazdas ir 
ašarines dujas prieš gegužės 1 dienos 
eisenų dalyvius. Ypač smarkūs susi
dūrimai įvyko Varšuvoje, Poznanėje, 
Plocke, Lodzėje ir Gdanske.

Aukštas šiaurinės Korėjos pareigū- 
§ nas Kim Yong-Min, dirbęs saugumo 

ministerijoje, diplomatiniu pasu išvy
kęs į užsienį, pasiprašė politinio 
prieglobsčio, nuėjęs į Pietų Korėjos 
Ambasadą. Jis jau atskraidintas į 
Pietų Korėją.

Balandžio 30 d. Brisbanėje kara
lienė Elžbieta II atidarė pasaulinę 

§ parodą, Expo 88. Paroda tęsis 6 
§ mėnesius ir kainuos 600 milijonų 
§ dolerių. Jos atidaryme dalyvavo apie 

100 000 lankytojų.

Užsienio reikalų ministeris Bill 
Hayden paskelbė planą leisti sovie
tams naudotis Australijos uostais 
žvejybos bazėms. Prieš šį planą 
griežtai pasisakė federalinės opozici-

§ jos lyderis John Howard.

Airių teroristinė pogrindžio orga
nizacija IR A nužudė tris britų karius 
Olandijoje, keršydama už trijų IRA 
agentų mirtį Gibraltare.

Angoloje Kubos karių aptarnau
jama priešlėktuvinė baterija pašovė jų 
nuosavą lėktuvą. Žuvo skridę 26 
kubiečiai kariai, jų tarpe brigados 
gen. Francisco Bourzae, pagarsėjęs 
1961 m. Bay of Pigs mūšio laimėtoju. 
Angoloje šiuo metu yra apie 40 000 

Kubos kareivių, kurie padeda marksis
tinei Angolos vyriausybei kovoti prieš 
antikomunistinius Pietų Afrikos pa
laikomus sukilėlius.

Saudi Arabija nutraukė diploma
tinius ryšius su Iranu, po eilės Irano 
puolimų ant Arabų Emiratų naftos 
platformų Persijos įlankoje.
Pastogė" Nr. 18 1988. 5. 9. pusi. 5
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VYKSTANTIEMS Į III B. L. S. 
Ž AI D YNES

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių organizacinis komitetas prašo ir bus 
dėkingas visiems, kurie vykdami į Adelaidės žaidynes lėktuvu, skris Ansett 
Airlines oro linija.

Ansett yra oficiali III P.L.S. žaidynių oro Unija ir jei skrisdami su Ansett 
paminėsite, kad vykstate i žaidynes, mums tai atneš finansinę naudą žaidynes 
organizuojant.

Kiekvienas AustraUjos lietuvių sporto klubas turi skirtą ryšininką, kuris 
padės jums kelionę suorganizuoti.

Kreipkitės j savo vietinį sporto klubą dėl kelionės lėktuvu į III P.L.S. 
žaidynes ir skriskite su Ansett Airlines!

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

ADELAIDE
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 17 dieną Lietuvių 
namuose įvyko Adelaidės Lietuvių 
Sporto klubo "Vytis" narių metinis - 
visuotinas susirinkimas.

Po atidarymo žodžių klubo pirmi
ninkas Romas Pocius į prezidiumą 
pakvietė pirmininkauti Antaną Skiparį 
ir sekretoriauti Balį Nemeiką. Susi
rinkimas tam vienbalsiai pritarė.

Metų bėgyje klubas neteko garbės 
narių - Vyto Daugalio, Jono Stran- 
kausko ir Antano Morkūno. Jie buvo 
pagerbti atsistojimu ir susikaupimo 
minute.

Klubo pirmininkas R. Pocius savo 
pranešime iškėlė klausimą apie būti
numą patraukti kuo daugiau lietuviško 
jaunimo į klubo gretas. Tačiau 
nežiūrint šių sunkumų Adelaidės 
"Vytis" buvo vienintelis klubas, kuris 
pereitoje Sporto Šventėje Geelonge 
sudarė krepšinio komandas visose 
varžybų grupėse.

Be dalyvavimo Sporto Šventėje, 
klubas suruošė tradicinį Vardinių 
balių, sportininkų pagerbimą po 
Sporto Šventės, tradicinę Sportininkų 
Dieną ir buvo ruošiami pietūs Lietu
vių namuose. Ta pačia proga, klubo 
pirmininkas išreiškė padėką sportinin
kų motinoms, kurių darbštumas išlai
ko klubą tvirtai kas liečia finansinę 
pusę, taip pat ir ilgamečiams klubo 
valdybos nariams Petrui Andrijaičiui 
ir Edui Taparauskui, kurių patyrimas 
taip labai naudingas jaunai klubo 
valdybai.

" V A RBO ”
"Varpo" sporto klubo vyrų, moterų 

ir jaunių krepšinio komandos žaidžia 
australų turnyruose ir reprezentuoja 
lietuvius ir klubą.

Vyrų " A" klasės komandoje žaidžia 
12 krepšininkų, kai antroje tik 8. 
Antroje "A" klasės grupėje, priešinin
kų komandose žaidžia daug aukšta
ūgių amerikiečių, todėl "Varpo" 
žaidėjams pelnyti pergalę nėra leng
va. Nors, dėl to jie nepasimeta ir 
kovoja ryžtingai.
Moterys žaidžia penktadieniais, joms 
sekasi gerai.

"VARPAS" - MONASH UNIVER
SITY 56 : 54. šiame susitikime 
geriausiai sužaidė Edis Ragauskas ir 
Dovydas Sadauskas.

"VARPAS" - "AUSTRALIA POST" 
61 : 60. Susitikimas laimėtas tik vieno 
taško skirtumu. Komandai daugiausiai 
taškų pelnė Tomas Zdanius ir Saulius 
Balnionis. Ši, antroje grupėje žai- 

"Mūsų Pastogė" Nr. 18 1988. 5. 9. p

Klubo valdyba prisideda prie III— 
čiųjų Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių organizacinio komiteto darbų ir 
tikimasi, kad bendromis jėgomis šios 
žaidynės praeis su dideliu pasisekimu 
ir, kad po to mūsų jaunimas tikrai dar 
gausiau įsijungs į sportininkų gretas.

Klubo valdyba pasiūlė E. ir V. 
Vosyliams suteikti garbės nario titulą, 
susirinkimas tam vienbalsiai pritarė.

Klubo iždininkas P. Andrijaitis 
padarė pranešimą apibudindamas di
desnes pajamas bei išlaidas ir susirin
kimui paaiškėjo, kad finansinių sunku
mų klubas neturi. Vytas Vosylius tą 
patvirtino Adelaidės Apylinkės Kon
trolės Komisijos vardu.

Susirinkimui išsamų pranešimą pa
darė III-čių P.L. Sporto Žaidynių 
Org. Komiteto pirmininkas Jurgis 
Jonavičius, kuris bus spausdinamas 
atskirai.

Po pranešimų vyko rimtos ir ilgos 
diskusijos dėl užjūrio lietuvių sporti
ninkų apgyvendininimo žaidynių me
tu. Tas pareikalaus daug pastangų 
surasti nakvynes sportininkams lietu
vių šeimose. Prie esamų išteklių 
parūpinti nakvynes moteliuose neįma
noma.

Šiuo klausimu, susirinkime daug 
diskutuota ir, reikia tikėtis, viską 
atliksime sėkmingai.

Susirinkime dalyvavę nariai pritarė 
ir pagyvrė klubo valdybos veiklą. 
Susirinkimas užbaigtas sugiedojus 
Tautos Himną.

__________ Robertas Sidabras
KLUBE

džianti komanda praturtėjo pagrindi
niu žaidėju. Iš "Vilko" klubo sugrįžo 
Saulius Balnionis. Sveikinam Saulių.

Berniukai, jauniai žemiau 18 metų 
žaidžia penktadieniais ir šiuo metu 
užima ketvirtą vietą savo turnyre. 
Komandoje yra 11 jaunųjų krepšinin
kų.

Kovo 31 dieną Albert Parke įvyko 
finalinės krepšinio varžybos A klasės 
Business House turnyre tarp "Var
po" ir Yaravillės komandų.

Rungtynės prasidėjo Yaravillės ko
mandos greitu puolimu. "Varpo" 
priešininkai įmeta 6 taškus iš eilės. 
"Varpo" krepšininkams buvo neleng
va, kadangi turėjo tik 6 žaidėjus. 
Povilas Steel buvo dar užsienyje, 
Gintas Brazdžionis išvažiavęs į Mildu- 
rą. Tačiau varpiečiai neišsigando 
greitos kovos ir agresyvaus priešinin
ko, pradėjo vytis Yaravillę ir lyginti 
taškų skirtumą. Pirmasis kėlinys 
baigėsi 12-os taškų persvara "Varpo" 
naudai. Antram kėliniui įpusėjus, 

įsi. 6 .______________________________

"Varpas" vis dar vedė 9 taškais.
Nelaimei, geriausias komandos žai

dėjas Edis Ragauskas pelnė 5-tą 
baudą ir žaidimo aikštelę turėjo 
apleisti. Liko septynios minutės. 
Yaravillę nedelsdama išnaudojo šį 
praradimą savo naudai. Rezultatas 
išlyginamas 58-58 likus 5 sekundėms 
iki žaidimo pabaigos.

Bet, Dovydas Sadauskas prasiver
žia prie krepšio ir įmeta du taškus, be 
to,Yaravillės žaidėjas daro baudą,

Ž I E MO S SP ORTO S V E N TĖ
20 - ąją Žiemos sporto šventę 

ruošia Canberros sporto klubas "VIL
KAS". Žiemos sporto šventė įvyks šių 
metų liepos mėnesio 30-31 dienomis, 
Guthegos vietovėje. Sporto klubas jau 
yra užsąkęs visą viešbutį Guthegoje, 
ten vyks ir priėmimas. Kadangi, vietų 
skaičius yra ribotas, prašome norin
čius apsistoti viešbutyje, prisiūsti 
savo pavardę ir pinigus ne vėliau 
birželio mėnesio 17 dienos adresu: 
Vilkas Ski Club, P. 0. Box 150, 
Fyshwick A.C.T. 2609.

I 248 dolerių kainą įeina - 
penktadienio ir šeštadienio nakvynės, 
šeštadienį ir sekmadienį pusryčiai, 
penktadienį ir šeštadienį vakarienė,

A* Sabonis į JAV
Šiandien į Maskvą, iš ten į JAV 
išvyksta krepšininkas Arvydas Sabonis 
ir mikrochirurgas Kęstutis Vitkus. 
Arvydas bus gydomas Hiustono klini
kose. Gydymo terminai nenustatyti. 
Krepšininką siūlėsi priimti ir kiti JAV 
medicinos centrai, bet su sąlyga, kad 
A. Sabonis pagijęs kiek laiko žaistų 
Amerikoje.

KREPŠINIS

į Sovietų Sąjungos moterų krepši
nio rinktinę, kuri vyks Olimpinėms 
žaidynėms Pietų Korėjoje pakviesta 
lietuvaitė iš Vilniaus Vitalija Tuomai- 
tė.

Vitalija yra Vilniaus krepšinio 
komandos "Kibirkštis" narė.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos VI PLJK ruošos Komitetas 
kviečia visus į

PADĖKOS KAVUTE
gegužės 15 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. p.p. Melbourne Lietuvių 
namuose.

Bus proga išgirsti Australijos atstovų pranešimus bei įspūdžius apie 
Kongresą ir pamatyti nuotraukas ir vaizdajuostę. 

——------------------------ ----------------- ------- --------- --------- ------ --------------------------

PADĖKA
Melbourno Klubo valdyba dėkoja mielom virtuvės darbininkėms - 

vadovei M. Žiogienei, T. Jurgelaitienei, A. Žemaitienei, Z. Pranckūnienei 
ir G. Jokubaitienei, kurios taip skaniai paruošė vakarienę per Margučių 
Vakaronę.

Kartu dėkojame R. Statkuvienei, D. Didžiūnienei ir D. Jokubaitienei, 
kurios įdomiai užėmė jaunimą margučių ridenime. Dėkojame visiems 
paaukojusiems loterijai fantus.

G. Statkus
ML K sekretorius

"M J*" 17-ame nr. buvo padaryta klaida. Spausdiname teisingą šio atsiprašymo 
tekstą:
III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių organizacinis komitetas apgailestauja, 
kad ruošiant komiteto loterijos bilietus, nurodant Sydnejaus L.S.K. "Kovas" 
loterijai skirtą fantą, per neapsižiūrėjimą buvo išleista p. Jolantos 
Janavičienės pavardė, kuri paaukojo loterijai savo darbo keramikos vazą. Už 
tai p. Jolantos Janavičienės atsiprašome.______

••••••••••••••••••••••••••••••e
• BAREMKITE III BASAULIO u
• LIETUVIU SBORTO ŽAIDYNES -
• NUBIRKDAMI ŽAIDYNIŲ °
• KOMITETO LOTERIJOS BILIETĄ!••••••••••••••••••••••••••••••

Dovydas ją įmeta. Pergalė rezultatu 
62-58 atitenka "Varpui". Sutikimas 
buvo įdomus ir įtemptas.

Gerai pasirodė Tomas Zdanius, 
daugiausiai taškų pelnė Edis Ragaus
kas ir Dovydas Sadauskas.

Per visą šį susitikimą taškus pelnė 
Dovydas Sadauskas, Edis Ragauskas, 
Tomas Zdanius, Vadim Roussyan, 
Raimondas Vyšniauskas.

V.K.K.

trijų dienų - Ski lift pass, ir šventės 
registracijos mokestis.

Šioje šventėje įsteigta viena nauja 
sporto kategorija, kuri apjungs tris 
slidinėjimo šakas - slalomą, didijį 
slalomą ir nordic. Slidininkas dalyva
vęs visose trijose šakose turės progos 
laimėti GERIAUSIO SLIDININKO 
TITULĄ. Jeigu, norintys dalyvauti, 
neturi savo nordic slidžių, už visai 
menką kainą bus galima jas išsinuo- 
muoti Guthege.

Dėl smulkesnių informacijų galite 
kreiptis į M. Mauragį, 28 Moodie 
Street, Farrer A.C.T. 2607 arba 
telefonu (062) 862447.

MENINĖ GIMNASTIKA

Portugalijoj, Algario mieste, vyko 
tarptautinis meninės gimnastikos tur
nyras, kuriame dalyvavo lietuvė 
Kristina Kliukevičiūtė.

Kaip rašė vietos laikraštis "Diaru 
popular" Kristinos pasirodymas tapo 
sensacija. Ji sužavėjo ne tik žiūrovus, 
bet ir griežtus teisėjus. Laikraščiai 
Kristinai pranašauja puikią sportinę 
ateitį, skaito, kad ji vienintelė gali 
nutraukti bulgarių hegemoniją šioje 
sporto šakoje. Algario miesto meras 
buvo taip sužavėtas Kristinos pasiro
dymu, kad jai ir jos trenerei pasiūlė už 
jo sąskaitą visą savaitę pailsėti prie 
jūros.

"Žalgiris" - Mask. "Lokomotyvas"2 : 2 
"Žalgiris - Chark. "Metalistas" 2 ; 1
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Australijos lietuvių paminklo sta
tymas Canberroje sparčiai eina pir
myn. Skulptūros liejimas jau yra 
pradėtas ir liejykla žada darbą 
užbaigti š. m. rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje. Pačios skulptūros išliejimas 
kainuos $20,000. Kitos didesnės iš
laidos yra skulptūros marmuro padėk
las ir pamatas, skulptorės susidariu
sios išlaidos ir užrašų lentos. Apytik
riai paminklas kainuos $30,000.

Iki šiol Australijos lietuviai ir 
organizacijos suaukojo apie $23,000. 
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Noriu priminti ir paprašyti organi
zacijas bei pavienius asmenis, kurie 
dar nėra finansiniai parėmę šį 
projektą arba dar norėtų jį paremti, 
aukas siųsti šiuo adresu: 

"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift"

Lithuanian Club Ltd.,
P. 0. Box 205, Bankstown, N.S.W. 
2200. Arba aukų rinkėjams: M. 
Bukevičienė - Sydney, A. Kovalskienė 
- Canberra, A. Vyšniauskienė - 
Melbourne, A. Zamoiskis - Adelaide,
A. Obeliūnas - Geelong.

AUKOS

Po $100 V. Pazereckas - Vic. Po $50 - 
J. Krutulis - Tas., E. Eskirtienė - Vic. 
P. M. Šiaučiūnas - Tas., A. ir V. 
Skirkai - NSW., St. Erminas - Vic., E. 
ir L. Juškos - NSW., J. ir B. 
Mašanauskai - Vic7V. Šuopys - NSW.,
B. Ropienė - NSW.. Po $30 - Z. ir Z. 
Vičiuliai - NSW., D. ir St. Skoruliai - 
NSW.. Po $25 - J. ir S. Meiliūnai - Vic.

- - - T • 't J

SYDNEJUJE
AUSTRALUOS JŪRINIS MUZIEJUS

Š. m. balandžio 14 d. buvo perduoti 
paskutinieji lietuvių dovanoti eks
ponatai Australijos jūriniam muziejui. 
Dėkojame visiems į mūsų kreipimąsi 
atsiliepusiems: D. Ankienei, K. Bei- 
kui, A. Jablonskienei, K. Jurskienei, E. 
Laurinaitienei, O. Leverienei, A. 
Savickienei, D. Skorulienei, B. Stašio- 
niui, J. Zakarauskui (W.A.), J. Zinkui, 
B. Žaliui ir ypatingai E. Astrams- 
kienei dovanojusiai gražius tautinius 
rūbus.

Visiems, dovanojusiems eksponatus, 
muziejaus vadovybė atsiųs savo padė
kos laiškus.
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės vaidyba.

PENSININKŲ EKSKURSIJA

Balandžio 21 d. Sydnejaus pensi
ninkai ir vėl turėjo įdomią ekskursiją. 
Iš Bankstowno išvykome apie 8 vai. 
ryte. Pirmą sustojimą turėjome gra
žiame Hornsby parke. Tik gaila, kad 
visas parkas dar buvo dengtas 
rytmečio rasa ir rudens saulutė 
nebuvo nudžiovinusi nei suolų, nei 
stalų. Papusryčiavę važiavome į 
Gosfordo apylinkėse esančią pyragai
čių kepyklą "Sara Lee".

. Prisipirkę pyragų ir pasidairę po 
apylinkę sėdome į nuo pyragų 
pasunkėjusį, autobusą, važiavome link 
Ettalong pajūrio. Visi žinome, kad 
australai labai mėgsta klubus. Ir šioje

I. Pocienė prie savo skulptūros

Po $20 - S. ir G. Žiedai - Vic., R. 
Šemetas - Vic., P. Daukienė - NSW., 
Jonas Ramanauskas - NSW., J. 
Lizdenis - ACT., Skukauskas - ACT., 
E. Badauskienė - NSW. Po $10 M. 
Grėbliūnas - SA., B. Sidarienė - NSW., 
J. Žitkevičienė - Vic.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Dr. B. Vingilis

Komiteto narys lėšom telkti.

ir pinigų išlošti ar pralošti.
Šioje ekskursijoje pasigedome savo 

seno vairuotojo, kuris visada mokėda
vo įdomiai paaiškinti apie pravažiuo
jamas vietoves.

Ekskursijos dalyviai dėkingi pensi
ninkų valdybos pirmininkui V. Narbu
tui ir valdybos nariams už įdomią 
ekskursiją. .

ATSI LIEPKITE 
AUŠ R O KAI

Buvusiems "Aušros" gimnazijų au
klėtiniams. Praėjo keli mūsų susitiki
mai, viskas lyg ir nuėjo užmarštin. 
Tačiau po daugelio metų malonu 
prisiminti mokyklos dienas, draugus ir 
drauges. Norėdami, kad tie laikai 
daugiau išryškėtų, atsižvelgdami į 
pageidavimus, apsisprendėme bandyti 
išleisti jums leidinį apie "Aušros" 
gimnaziją. Prašytume visų paramos 
rašiniais - atsiminimais, nuotraukomis 
ir pinigais. Leidinį sutiko redaguoti 
buvusi mūsų pedagogė Alina Skrups- 
kelienė. Iniciatoriai - Vytautas 
Skrinskas, Elena Senkuvienė. Pinigus 
ir pasižadėjimus siųsti: S Grigaliūnas, 
6 Crown Court, Toronto, Ont. M8Z 
4V4; informacijas teikia: E. Senku
vienė, 21 Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont. M6H 1C7.

HOBARTE
LIETUVIŠKA VAKARONĖ

Lietuvių studijų sambūris nuspren
dė sutvirtinti senus ir užmegzti naujus 
stipresnius ryšius su universiteto 
vadovybe, spauda ir kitais atsakingais 
asmenimis. Turėdama prieš akis tokius 
tikslus, balandžio mėnesį, 20 dieną 
suruošė lietuvišką vakaronę. Salėje, 
išdabintoje lietuviškais ornamentais ir 
žalumynais, skambant lietuviškai mu
zikai, rinkosi svečiai. Tarpe jų matėsi 
universiteto profesoriai, politikai, 
kaip John White etninių reikalų 
ministras, kuris reprezentavo opozi
cijos lyderį, Graeme Yeoland miesto 
tarybos narys reprezentavęs Hobarto 
miesto merą, Christopher Hawkins 
teisingumo ministerijos darbuotojas. 
Be abejo, neapsieita ir be spaudos 
atstovų, dirbančių "Mercury" ir 
kituose laikraščiuose.

Po skanios vakarienės Algis Taškū- 
nas apibudino lietuvių studijų sambūrį 
ir jo tikslus. Tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Aldonos Nunez, pašoko 
keletą šokių. O po to, visi svečiai 
buvo pakviesti mokytis šokti "Jonke
lio". Regina Share paaiškino šokio 
žingsnius ir kryptis, ir... prasidėjo 
linksmiausioj! vakaronės dalis. Neži
nia kas turėjo didesnį malonumą - 
šokantieji ar stebintieji. Be kita ko 
pasirodė, kad profesoriai nėra ypatin
gai gabūs šokiams. Juos šioje srityje

§v. RAŠTO TYRINĖTOJŲ SKRLBITUAS

TĖVAS, SŪNUS IR ŠVENTOJI
"Nes vienas yra Dievas, vienas taip 

pat Tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. 
Žmogus Kristus Jėzus; jis pats save 

davė atpirkimą už visus, - liudijimą 
savu laiku" - 1 Timotiejui 2:5,6.

KIEKVIENAS žmogus gimsta turė
damas palinkimą garbinti aukštesnę 
už save galybę - Aukščiausią Esybę. 
Norėdama patenkinti tokį garbinimo 
troškimą, žmonija sugalvojo sau 
įvairių nesubrendusių ir klaidinančių 
nuomonių apie savo dievaičius. Kai 
kurie, o kartais net visos tautos, 
bandė prašalinti nuomonę apie Dievą 
ir apsieiti be religijos, bet anksčiau ar 
vėliau ir vėl sugrįžo prie garbinimo 
kokios nors aukštesnės galybės. Kiti 
gi, norėdami pasinaudoti visais savo 
dievaičių palaiminimais, pasidarė sau 
daugybę dievų. Senovės atėniečiai 
buvo net padirbdinę sau statulą 
(dievaitį - stabą) prie kurio buvo 
parašas "Nežinomam Dievui." - Ap. 
Dar. 17:23.

Tikrasis Biblijos Dievas buvo "neži
nomas Dievas" didžiumai visuose 
amžiuose, net iki šiai dienai. Dar ir 
šiame pasaulio istorijos laikotarpy 
galingos jėgos stengiasi nustumti šalin 
Biblijos Dievą ir jo vieton pastatyti 
garbinimą pagoniško dievaičio. Todėl 

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

lengvai nugalėjo politikieriai, kurie 
nardė, kaip žuvys vandenyje. Bet 
neliko nei vieno, kuris nesijautė 
sugrįžęs į jaunystę. Sekė aibės 
klausimų apie lietuvių papročius, 
pasilinksminimo būdą, tautinius rūbus 
bei kalbos ir dainų charakterį. Kai 
kurie svečiai nesitvėrė entuziazmu ir 
čia pat ant scenos pradėjo dėkoti. 0 
John White jau sekančią dieną, 
kalbėdamas radijo stotyje ir gan 
rimtomis temomis, rado reikalą pami
nėti lietuvius bei jų studijų sąmbūrį 
šilčiausiais žodžiais.

Vakaronė buvo rengiama bendromis 
jėgomis su Lietuvių moterų socialine 
draugija ir Hobarto lietuvių apylinkės 
valdyba. Moterų draugijos pirmininkei 
Elenai Paškevičienei ir valdybos 
narėms Antaninai Milinkevičienei, 
Irenai Jurevičienei, Kristinai Dom- 
kuvienei priklauso didelė padėka už 
vakarienės paruošimą, o Rožei Vai- 
čiulevičiūtei už salės papuošimą. 
Vakaronės pasisekimas padėjo įsigyti 
naujų draugų ir išpopuliarino lietuvių 
vardą ir Lietuvių studijų sąmbūrį.

Genovaitė Kazokienė

DVASIAPas*ro^° reikalas išnagrinėti Švent
raščio liudijimą ‘apie krikščionijos 
Dievą, kad mes, kurie stengiamės 
garbinti tikrąjį Dievą, galėtumėm tai 
daryti suprantamai - "dvasioje ir 
tiesoje." - Jono 4:23,24; Jer. 9:24;
Jono 17:3; Neėm. 8:8, 12.

Žymus neaiškumas apie Biblijos 
Dievą pasirodo daugeliose prieštarau
jančiose nuomonėse. Vienok, mes 
neturime laiko tyrinėti kiekvieną iš tų 
prieštaraujančių teorijų. Geriausia 
bus eiti tiesiog į pačią Bibliją. Joje 
randame aiškiai parašyta, kad yra tik 
vienas Dievas, kurio vardas Jehova; ir 
kad šios gadynės krikščionys turi teisę 
manyti ir vadinti jį savo Dangiškuoju 
Tėvu.

Biblija taip pat kalba mums apie 
"Dievo Sūnų," kurs yra mūsų Vieš
pats Jėzus Kristus, pasaulio Atpirkė
jas ir Išganytojas. Pirmasis Jono 
evangelijos skyrius sako mums, kad 
Jėzus, pirma negu jis buvo padarytas 
žmogumi, buvo vadinamas "Logos", 
kitaip sakant, "Žodis", arba Jehovos, 
visatos Kūrėjo kalbėtojas. Kalbėdami 
apie Jėzaus santykius su žmonija, kaip 
jos Išganytoją ir Atpirkėją, pranašai 
kalba apie jį kaip apie "Ramybės 
Kunigaikštį"; "Galingą Dievą"; 
"Emanuėlį"; "Mykolą" "karalių Kara
lių"; "Tarpininką"; ir tam panašiai.

ramioje, nedaug gyventojų turinčioje, 
vietelėje radome didelį ir gražų 
Ettalong War memorial klubą, kas dar 
labiau stebino - tie provincijos klubai 
visada turi daugybę narių ir lankyto
jų. Maistas - nors ir nepergeriausias 
gana pigus. Čia buvo galima ne tik 
papietauti, bet ir suvenyrų nusipirkti

PIGESDĖS Į

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000 

$10,000 penkiems metams kainuos tik$58 į savaitę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MCSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

A. Reisgys NSW $ 5
V. Ratkevčius S.Ą. $10
A. Jakštas NSW $ 5
L. Radzevičienė S. A. $20
Julius Dambrauskas NSW $15
M. Šumskas NSW $ 5

PRANEŠ I M A S

Nuo gegužės mėnesio 15 dienos 
"Mūsų Pastogės" redakcija Lietuvių 
namuose Bankstowne, antrame aukš
te, bus atidara kiekvieną sekmadienį 
nuo 1 vai. iki 3 vai. po pietų.

Šiomis valandomis
Sąjungos valdybos 
nariai.

Sydnejaus ir jo
pravažiuojantiems lietuviams tai bus 
patogi proga susimokėti prenumeratos 
mokestį, už skelbimus ir užuojautas. 
Taip pat, galės pareikšti savo norus, 
pageidavimus, pasiūlymus liečiančius 
"Mūsų Pastogės" leidimą.

SYDNEJUJE
Kultūrinė Popietė

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija ruošia metinę Kultū
rinę Popietę, kuri įvyks š. m. gegužės 
mėn. 22 d., sekmadienį 2 vai. 30 min. 
p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne.

Popietę praves, mums gerai žinoma 
keramikė Jolanta Janavičienė. Ji 
supažindins mus su keramikos menu. 
Pamatysime skaidres iš J. Janavičienės 
sėkmingų parodų užsienyje ir Lietu
voje.

Kviečiame mielus tautiečius kuo 
gausiau dalyvauti.
Būsite pavaišinti draugijos moterų 
skaniais pyragėliais ir kavute.

S.L.M.S.G. D-jos valdyba

budės Spaudos 
bei redakcijos

apylinkių bei

SŪKURYS" DĖKOJA

Nuoširdžiai dėkojame už pritarimą 
dalyvauti ir atstovauti Australiją 
Tautinių Šokių šventėje Kanadoje ir 
ypač už gražias aukas:
N. ir K. Butkams - $200, 
Tautos Fondui - $100.

Sūkurys

B3M»SSS«MBSX3S3S3S3C«S3S«3SX3SSaat3aa«X3S3BaSSSX3SS3SSaO63SSBS3S«3S^^

į Šių metų gegužės 14 dieną, šeštadienį 6 vai. 30 min.-vakare įvyks i

R O IVIO

minėjimas 10 Park St. Abbotsford, Melbourne.

j Australijos Jaunimo Sąjunga

Visus tautiečius kviečiame apsilankyti į Sydnejaus Jaunimo 
i Sąjungos ruošiamą VI-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo

kuri įvyks gegužės mėnesio 15 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Jaunimo atstovai darys pranešimus apie kongresą. Kongreso 
dalyviai dalinsis savo įspūdžiais. Mecenatams bus įteikti medaliai.

Bus atliekamos kongrese išmoktos naujos dainos.
Savo apsilankymu jūs parodysite savo dėmesį mūsų lietuvių jaunajai 

kartai!
Sydnejaus Jaunimo Sąjungos valdyba

Keliaujate 1 Lietuvą 
Ar 

VYKSTATE į KULTŪROS KONGRESĄ KANADOJE 
NEATIDĖLIOKITE! KELIONĖS TUOJ PABRANGS! 
NORITE SUTAUPYTI?! KREIPKITĖS Į MUS

MES KALBAME IR RUSIŠKAI

48 THE BOULEVARDS, STRATHFIELD. 2135. 
TeL(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 
Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.

Atsakome telefonu 24 valandas per parą

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

S Tvl

TREČIADIENIAIS nuo 6 
užkandžiai

v. Iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti

Kaina $5

ATI DARYTAS

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas

5
5 
5
2

v.v. - 10.30 v.v.
v.v. - 11 v.v.
v.v. - 12 v.v.
v. p.p. - 1 v.r.

12.30 p.p. 10 v.v.

Valstijos švenčių laiku 2 v. p.p. - 10 v.v.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ 
PARENGIMUS LIETUVIŲ 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
NAMUOSE - KAINOS VISIEMS

ŠillimmHIOIHHNIlMIiaillNUMIiailHMHHHailIHINHKJIIIMUIIUOINNUNNHOllimNUlialHMIMNaMHIOMNiaill

Pertho Lietuvių namuose balandžio 
mėn. 10 dieną įvyko popietė, kurią 
suruošė jaunimas dalyvavęs Vl-ąjame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese.

Popietės metu buvo prisiminti visi 
įdomesni ir ryškesni įvykiai iš praėju
sio jaunimo kongreso.

Jaunimas lietuviškai dainavo kon
grese išmoktas naujas dainas, atliko 
trumpą teatrinį vaizdelį. Jau daug 
metų nemačius lietuviškų šokių, visi 
džiaugėsi regėdami Girrawheen gim
nazijos mokinių atliekamus lietuvių 
liaudies šokius. Jaunąsias šokėjas E. 
Petrukėnienė apdovanojo Velykų 
margučiu.

Visi pobūvio dalyviai buvo pavai
šinti sumuštiniais ir kavute.

Salė buvo pilna pilnutėlė, ne visi ir 
atsisėsti gavo.

Pertho lietuviai dėkingi jaunimui už 
tokį įdomų pobūvį. Visi tikisi, kad jų 
bus ir daugiau.

Popietės organizatoriai nuoširdžiai 
dėkoja visiems programos dalyviams, 
šeimininkėms ir apsilankiusiems.

Metinis Apylinkės susirinkimas šau
kiamas gegužės mėnesio 29 dieną, 3 
vai. po pietų Lietuvių namuose. Bus 
veiklos pranešimai, einamieji reikalai, 
diskusijos. Valdyba kviečia visus 
gausiai dalyvauti.

Sekančią radijo valandėlę girdėsite 
gegužės 17 dieną 6.30 vai. vakaro per 
6 NR radijo stotį.

gERN^o*
W (Presents the Other Europe

Naudokitės mūsų paslaugomis 
vykstant į LIETUVĄ.

Ši kelionė truks 10 dienų Vilniuje, ir 
likusios Rygoje, Taline, Leningrade, 
Maskvoje.

Kelionės pradžia liepos mėn. 12 
dieną, kaina už 25 dienas $4.380 
dolerių.
Šiai kelionei liko 9 vietos. Skambinti 
(02) 262-1144.

DABAR PATS LAIKAS rūpintis 
dokumentų ruošimu vykstantiems ir 
kviečiantiems. Vykstantiems prane
šame - Kaunas atidarytas užsienio 
turistams.

Iš Lietuvos galite kviesti draugus ir 
gimines.
Dėl visų reikalingų dokumentų ruoši
mo, kreiptis telefonu (02) 262-1144, į 
K. Šniukštą.

JEIGU DOMITĖS mašinos pirkimu 
giminėms Lietuvoje, galite kreiptis 
taip pat į K. Šniukštą.

SYDNEY: 75 King Street, 3rd Floor.

Tel: 262 1144
Vic: 670 9454 S A: 223 7544 
QLD: 229 9716 WA: 293 4022 
AFTA Member Lie. 2TA002531

i Parduodu tautines juostas ir kaklaraiščius.

Petrė Čerakavičienė, 4 Walsgott St. North Geelong. Vic. 3215

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian CoMunily Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietueiy Bendreomends Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas; P. O. Boa 550 Bank stovu. N. S. V. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos Telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rasinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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8


	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0001
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0002
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0003
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0004
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0005
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0006
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0007
	1988-05-09-MUSU-PASTOGE_0008

