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Lietuvos vyskupai Romoje "ad limina" vizito proga 1988 m. balandžio 19 d., po Mišių su šv. Tėvu. Pirmoje eilėje iš kairės į 
dešinę: vysk. Antanas Vaičius, arkiv. Liudas Povilonis, šv. Tėvas, vysk. Vincentas Sladkevičius, vysk. Vladas Michelevičius ir 
vysk. Juozas Preikšas. Antroje eilėje svečiai iš Lietuvos: tarp vysk. Sladkevičiaus ir vysk. Michelevičiaus - kun. prof. dr. Pranas 
Vaičekonis, šv. Petro ir Povilo šventovės Vilniuje klebonas: tarp vysk. Michelevičiaus ir vysk. Preikšo - mons. Antanas 
Bitvinskas, Kauno arkivyskupijos kancleris.

s . *' [jctuvos vyskupai lankėsi pas popiežių
Gerbiamieji Broliai Vyskupai, Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba pasakyta Vatikane 1988 m. balandžio 18 zuotis pagal savo poreikius ir pagal

Labai džiaugiuosi, galėdamas vėl 
jus visus drauge priimti po jūsų vizito 
"ad limina" 1983 metais.

Tada sveikinau jus su ypatinga 
meile, nes tąja savo kelione i Romą jūs 
užbaigėte ilgą skausmingo atsiskyrimo 
laikotarpį. Ir tai, ačiū Dievui, įvyko 
reikšmingo jūsų krikščioniškosios is
torijos tarpsnio išvakarėse: mirjint 
Lietuvos Globėjo karalaičio Kazimie
ro mirties penktąjį šimtmetį.

Bet ir šiandieninis mūsų susitikimas 
yra paženklintas džiaugsmu. Juk per 
jus mane pasiekia šventiniai atgarsiai 
ir žinios apie tuos dvasinius vaisius, 
kuriuos neša kitas "Dievo malonės 
laikotarpis" jūsų bažnytiniame gyve
nime: jūsų tautos Krikšto šešių šimtų 
metų sukaktis. Jūs žinote, kaip karštai 
būčiau troškęs būti su jumis praėjusių 
metų birželio 28 d. jūsų Krikšto 
lopšyje Vilniuje, iškilmingai pradedant 
jubiliejinius metus. Deja, tai nebuvo 
galima. Vis dėlto tą pačią dieną, kai 
vyko tautinis sukakties minėjimas, čia 
ant apaštalo šv. Petro kapo aš pats 
vadovavau iškilmėm, kuriose dalyvavo 
visų Europos kontinento broliškų 
bažnyčių vyskupų atstovai, taip 
išreikšdami vidinę dvasinę vienybę su 
jūsų bendruomene. Ta pačia proga 
man buvo didelis džiaugsmas paskelbti 
palaimintuoju didįjį jūsų tautos sūnų, 
pasiaukojusį sielų ganytoją ir vituoti- 
nio gyvenimo atnaujintoją: arkivysku-
pą Jurgį Matulaitį *

Man yra didelė paguoda tiesiog iš 
jūsų liudijimo sužinoti apie tą 
gyvastingumą bei uolumą, su kuriuo 
jūsų tauta per ištisus jubiliejinius 
metus minėjo savo Krikštą. Katedro
se, Marijos šventovėse, Kauno Kunigų 
Seminarijoje, visose parapijose tikin
tieji su gyvu įsitikinimu plačiai

d. Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams, besilankantiems su 
oficialiu "ad limina" vizitu. Popiečius palietė aktualiausias Lietuvos 
katalikų problemas. Čia pateikiame pirmąją šv. Tėvo kalbos dalį. Visa kalba 
ištisai perduota per Vatikano radiją.

dalyvavo jubiliejiniuose - religiniuose 
ir kultūriniuose - renginiuose. Toks 
uolus dalyvavimas, be abejonės, 
iškalbingai liudija, kad jūsų bendruo
menė savo ilgame ir sunkiame šešių 
šimtmečių istorijos kelyje išsaugojo 
nepaliestą brangiąją tikėjimo dovaną, 
su meile ištikimai jį perduodama iš 
kartos į kartą. Bet šį jubiliejų visų 
pirmiausia kiekvienas tikintysis išgy
veno savo širdyje, kaip jūs teisingai 
pabrėžėte šių Velykų proga savo 
ganytojiškame laiške, užbaigdami ju
biliejinius metus. Jubiliejiniai metai 
kiekvieną paskatino atgaivinti savo 
tikėjimą, atnaujinti Krikšto pažadus, 
sustiprinti dvasinį gyvenimą ir pilniau 
gyventi savo tikėjimu.

Taip Bažnyčia Lietuvoje su pasiti
kėjimu įeina į septintąjį savo krikščio
niškosios istorijos amžių.

Tai kančios patirtyje užsigrūdinusi 
Bažnyčia, kuri savo istorinį kelią tęsia 
po Kryžiaus ženklu - Kryžiaus, kuris 
yra Viešpaties kančios ir prisikėlimo 
simbolis, "vienintelė viltis" (iš Litur
gijos). Čia savaime prisimena jūsų 
žemėje išaugusio "kryžių kalno" 
paveikslas: tūkstančiai kryžių, liudi
jančių kančią ir viltį visos tautos, kuri 
sugebėjo ištvermingai išsaugoti savo 
tikėjimą ir skaudžių bandymų valan
dose.

šiame kelyje jus lydi Romos 
Bažnyčia su savo vyskupu ir per jį, 
kuris yra regimasis katalikiškosios 
vienybės pagrindas, nešąs aukščiausią 
atsakomybę už vienybės ryšius, lydi 
visos bažnytinės bendruomenės pa
saulyje. Noriu dar kartą užtikrinti šį 

visuotini, brolišką dvasinės vienybės ir 
maldos solidarumą, kuriame jūs ir jūsų 
tikintieji galite atrasti sustiprinimą ir 
pagalbą. Šiuo solidarumu galite visada 
pasitikėti.

Dėl to iš visos širdies palaikau jūsų 
bendruomenės teisėtus reikalavimus, 
kuriuos vieningai remia visa Bažnyčia. 
Atrodo, kad pas jus pradeda pūsti 
atsinaujinimo vėjai, milijonams vyrų ir 
moterų pažadindamas naujas labai 
stiprias viltis. Savaime kyla viltis, kad 
- bent tuose dalykuose, kurie yra 
būtini - nebus apvilti lūkesčiai mūsų 
brolių seserų lietuvių; kurie tiek 
Lietuvoje, tiek kituose kraštuose 
nuoširdžiai išpažįsta savo religinį 
tikėjimą. Toji laisvė kurios jie 
reikalauja, yra įdiegta kiekvieno 
žmogaus širdyje: laisvė garbinti Dievą 
tiek pavieniai, tiek drauge su savo 
broliais, nebijant dėl to jokios 
diskriminacijos, praturtinant savo 
tautos gyvenimą blaivios gerai sufor
muotos, aukščiausiomis tiesos, teisin
gumo, broliškumo ir taikos vertybėmis 
gyvenančios sąžinės įnašu.

Laisvės siekimą jūs kasdien atran
date pačioje jūsų bendruomenės 
širdyje, tai yra šeimose. Matote, kaip 
tėvai trokšta savo tikėjimo dovaną 
perteikti vaikams - dovaną, kurią 
patys yra gavę iš savo tėvų bei 
protėvių. Atlikdami šį taip svarbų 
vaikų ir jaunimo auklėjimo uždavinį, 
jie norėtų pasinaudoti Bažnyčios 
pagalba.

Panašiu būdu jūs asmeniškai pati
riate Bažnyčios Lietuvoje sutinkamus 
didelius sunkumus, kai ji nori organi- 

bažnytinių kanonų nuostatus, kai ji 
nori atlikti savo pastoracinę misiją, 
kai siekia užtikrinti religinį mokymą, 
kai stengiasi tinkamu būdu atrinkti ir 
parengti kandidatus į kunigystę.

Per jus, be to, mus pasiekia žinia 
apie viltis tų vyrų ir moterų, kurie 
jūsų tėvynėje, nors ir neturėdami 
juridinio pripažinimo, seka paskui 
Kristų evangelinių patarimų neturto, 
skaistybės ir paklusnumo keliu. Šie 
vienuolinio gyvenimo daigai, kurių 
niekas neįstengė nuslopinti ir kurie 
pratęsia tautoje nuostabią vienuolijų 
atliko darbo tradiciją. Evangelijos | 
skelbimo, kultūros ir humanistinės 
pažangos srityse, nekantriai laukia 
dienos, kada galės laisvai išvystyti 
visą, daug žadantį savo vešlumą.

O dabar, Gerbiamieji Broliai, leis
kite man drauge su jumis pasvarstyti 
kai kuriuos atskirus jūsų pastoracinio 
darbo klausimus, kuriuos jau esame 
palietę asmeniniuose pokalbiuose su 
kiekvienu iš jūsų.
"Aš turiu savo širdyje jus, kurie ginant 
ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate 
mano malonės bendrininkai" (Fil 1,7). 
Drauge maldauju Amžinąjį Ganytoją, 
kad jis drąsintų jus ir palaikytų, 
vykdant vyskupišką tarnybą.

Pasveikinimo kalboje' kuria į mane 
kreipėtės, jūsų vyskupų Konferen
cijos pirmininkas malonėjo priminti 
linkėjimą, kurį išreiškiau mūsų susiti
kimo prieš penkerius metus proga. 
Linkėjimą, kad visos Lietuvos vysku
pijos galėtų turėti savo vyskupą, kaip 
reikalauja Bažnyčios konstitucija ir 
sielų gerovė. Dėl to noriu užtikrinti, 
jog Šventasis Sostas yra išbandęs visas 
galimybes, kad būtų galima jūsų 
vyskupijas aprūpinti vertaįs ir uoliais 
Ganytojais, kurie atliktų aukštąsias 
apaštalų įpėdinių pareigas.
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AUSTRALU ISTORIKO
RASK AI T A

Tasmanijos universitete veikiantis 
lietuviškų studijų sambūris balandžio 
29-tą dieną surengė viešą paskaitą, 
skirtą plačiajai visuomenei. Paskaiti
ninku pakvietė pabaltiečių tarpe 
pagarsėjusi istoriką Tom McGlynn. 
Primiršusiem galime priminti, kad tai 
tas pats asmuo, kuris 1975 metais 
viešai pasipriešino ministerio pirmi
ninko Gough Whitlamo teiginiui, kad 
nepriklausomų baltų tautų nebuvo ir 
nėra, tėra tik tam tikra Vakarų 
Rusijos provincija. Ir kai Whitlam už 
tai jį išvadino "profesine gėda", Tom 
McGlynn pareikalavo iš ministerio 
pirmininko viešo atsiprašymo arba 
ketino eiti į teismą. Ministeris 
pirmininkas istoriko McGlynn atsipra
šė.

Tai toks mūsų prelegento pristaty
mas. Jo paskaitos tema: "USSR 
nacionalinė politika: siekimai ir 
ateities planai!" Pirmininkauti pa
kviestas istorijos profesorius R.B. 
Rose.

Ilgoje ir kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje McGlynn apžvelgė mažųjų 
tautų inkorporavimą į Rusiją nuo XVI 
šimtmečio. Per trejus šimtmečius 
tęsęsis svetimų kraštų užkariavimas 
rusams nebuvo sunkus uždavinys, nes 
plėtimasis Azijoje nesusilaukė pasi
priešinimo. Azijos bei Sibiro tautelės 
buvo žemo kultūrinio lygio, neturėjo 
organizuotos visuomeninės santvarkos 
ir jokio tautinio sąmoningumo. Tautiš
kumo klausimas plėtėsi gana lėtai dėl 
tautų neraštingumo. Tik su XIX 
amžiaus romantizmu tautiškumas pra
žydo. 1914 metais tik lenkai ir suomiai 
kėlė aiškią nepriklausomybės idėją 
rusų laikinojoje vyriausybėje. Caro 
Rusija, lygiai kaip ir jos paveldėtojai 
sovietai, tautinės sąmonės kėlimą 
naikino kalėjimais, trėmimais ir mir
ties bausmėmis. Betgi pačių rusų 
tautiškumas buvo laikomas šventu ir 
mesijaniniu. Užimtose šalyse rusai 
platino panslavizmą.

Marksistų tarpe vyravo nuomonė, 
kad nacionalizmas yra specifinė 
kapitalizmo apraiška, trukdanti so
cializmo progresą, bet kuris savaime 
išnyks valdant proletariatui. Lenino - 
Stalino vizija buvo išauginti naują 
sovietišką žmogų "homus sovieticus", 
stovintį aukščiau už nacionalinę idėją, 
atstovaujanti naują socialekonominę 
klasę ir kalbančia viena - rusų kalba. 
Nors pats Stalinas buvo gruzinas, 
tačiau kuriant sovietų imperiją, matė 
didžiausią naudą iš tuo metu didžiau
sios tautinės grupės, rusų.

Bolševikams dar ne įsistiprinus, civi
linio karo ir neramumų laikotarpiu, 
Leninas, norėdamas užsitikrinti pa
vergtų tautų paramą, 1917 metais 
garsiai žadėjo visiem viską: laisvę,

RASI K EI TI M AI V

Lietuvių Informacijos Centrui pra
nešė iš Vatikano, kad ten besilankan
čios Lietuvos vyskupų ir dvasiškių 
delegacijos vadovas vyskupas Liudas 
Povilionis, dėl sveikatos atsistatydino 
iš pareigų. Jis ėjo Vyskupų Konferen
cijos pirmininko bei Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos apašta
linio administratoriaus pareigas Lie
tuvoje.

Ši delegacija šiandien išvyko iš 
Romos atgal į Lietuvą. Ji balandžio 13 

d. atvyko į Vatikaną privalomam ad 
limina (prie slenksčio) pasimatymui su 
Popiežiui!) Jonu Paulium II.

Delegacija grįžta į Lietuvą su šiais 
naujais paskyrimais - Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštaliniu ad
ministratoriumi tampa J.E. vysk. 
Juozas Preikšas, ėjęs Kauno arkivys- 
"Musų Pastogė" Nr. 20 1988. 5. 23. 

nepriklausomybę, net ir paramą, nors 
smulkiu šriftu parašė: "Apsisprendimo 
teisė yra bendra demokratinė teisė. 
Tai yra kaip ir atsiskyrimo teisė. 
Leidimas į atsiskyrimo teisę nėra 
atsiskyrimo skatinimas. Mes siūlome 
apsisprendimo laisvę, tačiau atsisky
rimas visai nėra mūsų tikslas. Mes 
bolševikai iš viso nepramatom atsi
skyrimo" . 0 1918 metų kovo mėnesy 
Lietuvių Brąstos sutartyje Leninas 
rašė: "Bolševikų valdomose srityse 
nacionalumo klausimas seka po prole
tariato klausimo, tačiau bolševikų 
neužkariautose srityse, komunistų 
partija turi totaliai remti nacionalinę 
nepriklausomybę."

Kaip matome, nesėkmės valandoje, 
bolševikai turi kalbėti ir žadėti 
vienaip, laimėjus - kitaip.

Su augančiu tautiniu sąmoningumu, 
nepriklausomybės reikalavimais buvo 
susidorojama žudymu, kalinimu, valy
mu, išvežimais. Kai 1940 m. sovietai 
užėmė Pabaltį, tautų naikinimo sis
tema jau buvo pilnai išdirbta. Apskai
čiuojama, kad sovietai savo valdymo 
laikotarpyje išžudė apie 50 milijonų 
žmonių, daugiausia, tur būt, ukrainie
čių. Vėliau, dėl kitų priežasčių buvo 
naikinami ir patys rusai. Tokio 
gyvenimo pasėkoje natūralus prieaug
lis sumažėjo taip, kad šiuo metu 
Sovietų Sąjungoje bėra tik 51% rusų. 
Bet Kaukaze ir Azijoj gyvenantys 
musulmonai turi aukštą natūralų 
prieauglį. Šiais metais Raudonąją 
armiją sudarė 22% musulmonų ir 2000 
metais numatomąją būsiant 50%. 1960 
metais santykis tarp rusų ir kiniečių 
buvo 1 prieš 3, tačiau 2000 metais jau 
bus 1 rusas prieš 4 kiniečius.

Sovietų Sąjungoje esančios 166 
pavergtos tautos, nežiūrint tautų 
naikinimo, deportacijų, tų kraštų 
politinių valymų, sąmoningėja pro
porcingai su laiku. Tai įrodė su 
"glasnost" pasireiškę įvairūs tautiniai 
protestai Kazachstane, Azar- 
be id Žane, Pabalty ir ypač Afganis
tane. Lenino - Stalino vizija išauginti 
"homus sovieticus" pavergtų tautų 
tarpe pasirodė neįgyvendinama, ypač 
mažėjant pačių rusų skaičiui.

Nors ir didelė tautybių problema, 
bet gi dar didesnės, Tom McGlynn 
nuomone, yra Sovietų Sąjungą alinan
čios socialinės - ekonominės proble
mos, ir tik jų išsprendimas laiduos 
Sovietų imperijos tolimesnę egzisten
ciją ar pražūtį.

Tom McGlynn paskaita susilaukė 
gyvų diskusijų, ypač istorikų tarpe. 
Pabaigoje prof. Rose padėkojo prele
gentui ir Lietuviškų studijų sambū
riui už tokį svarų įnašą į universitetinį 
bei visuomeninį gyvenimą.

Genovaitė Kazokienė

S KURU SUDĖTYJE 

kupijos apaštalinio administratoriaus 
augziliaro ir generalvikaro pareigas. 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pir
mininkavimo pareigas perima Kaišia
dorių apaštalinis administratorius 
vysk. Vincentas Sladkevičius, o jo 
pavaduotoju tampa Telšių vyskupijos 
ir Klaipėdos prelatūros apaštalinis 
administratorius vysk. Antanas Vai
čius.

Šios delegacijos sąstate buvo ir 
vysk. Vladas Michelevičius. Kauno 
arkivyskupijos apaštalinio administra
toriaus augziliaras, Prel. Kazimieras 
Dulksnys. Panevėžio vyskupijos kapi
tulinis vikaras, Mons. Antanas Bit- 
vinskas .Kauno arkivyskupijos kancle
ris, kun. dr. Pranciškus Vaičekonis, 
Kauno kunigų seminarijos dėstytojas.

(LIC)
usl. 2 —

Du sovietų kareiviai pakėlė pilnus 1979 metais gruodžio 25 dieną
vodkos stiklus ir ištarė gerią už garbę 
draugų, kurie namo jau negrįš. Pakėlė 
antrą kartą, pakėlė trečią ir ... nutilo. 
Paskutinė vodka Afganistane prieš
grįžtant iš kovos lauko atgal į Rusiją.

Viso pasaulio akyse sovietai patyrę 
skaudžią ir gėdingą Afganistano 
pamoką, palikę apie 55.000 žuvusių ir 
sužeistų svetimoje žemėje.

Sovietų generolas Boris Grimovdar 
bando neigti savo pralaimėjimą aiš
kindamas jog "grįžta atlikę savo 
uždavinį ir pildydami tarptautinį 
susitarimą”.

RAGINA RREZIDENTĄ SUSITIKTI 
SU LIETUVIAIS

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad trisdešimt du kongresmenai 

<7' balandžio 27 d. laišku -ragino prezi
dentą Reaganą susitikti su septyniais 
įžymiais lietuviais kai jis lankysis 
Maskvoje gegužės mėnesio gale ir 
birželio mėnesio pradžioj.

Kongresmenai prezidento prašo, 
kad jisai privačiam pokalbiui kviestų
J.E. vyskupą Julijoną Steponavičių, 
Nijolę Sadūnaitę, kunigą Joną-Kąstyti 
Matulionį, Jadvygą Bieliauskienę, 
Petrą Cidziką, Vytautą Bogušį ir 
Antaną Terlecką.

Kongresmenai teigia, kad toks 
prezidento žygis būtų didžiulė mora
linės paramos išraiška ne tik šiems 
lietuviams bet taip pat ir žmogaus 
teisių sąjūdžiui Lietuvoje. Antra, toks 
pasimatymas suteiktų progą prezi
dentui giliau pažinti Pabaltijo valsty
bes, kurių padėtis užima unikalią 
vietą JAV santykiuose su Sovietų 
Sąjunga.

Toliau laiškas trumpai apibudina 
visus kviestinus asmenis. Apie vysku
pą Steponavičių sakoma, kad jis esąs 
vienas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadų. Jis priverstas jau 27 metus 
gyventi tremtyje Lietuvos šiaurėje už 
tai, kad jis atsisako priimti valdžios 
kišimąsi į Bažnyčios reikalus.

Kongresmenai prezidentui Reaga- 
nui primena, kad jisai 1988 m.’vasario 
11d. proklamacijoj Sadūnaitę pavadi
no "tikra savo tautos vade". Kongres
menų laiške sakoma, kad jinai yra 
įžymiausia religinių bei kitų žmogaus 
teisių gynėja Lietuvoje.

Kunigas Matulionis apibudinamas 
kaip žmogus, kuris neseniai tris metus 
atkalėjo lageryje už tai, kad jis tapo 
kunigu be valdžios leidimo. Pasak 
laiško, jis yra "gyvas simbolis" tų 
katalikų dvasiškių, kurie kovoja už 
religinę laisvę.

Jadvyga Bieliauskienė yra mokyto
ja, kuri 1986 m. sugrįžo iš lagerio 
atkalėjusi keturis metus už jaunimo 
religinį švietimą.

sovietai demonstravo savo ginklų 
permetimą į Afganistaną tikėdami
greita pergale ir dar vienos valstybės 
okupacija.

Trauktis prisėjo po aštuonerių 
metų palikus Afganistano gyventojų 
užmuštų ir sužeistų net apie milijoną, 
apie septynis milijonus žmonių priver
tę palikti tėvynę ir namus, kas sudaro 
apie pusę visos šalies gyventojų, savo 
paliko apie 55.000. Amerika šiame 
kare padėdama kovotojams už laisvę 
teikė 1 bilijono pagalbą per metus.

Laiškas pamini Vytauto Bogušio, 
Petpo^Cidziko ir Antano Terlecko 

• vaidmenis t bandymuose viešai .ir tai-
kingai paminėti Lietuvai svarbius 
istorinius įvykius, kaip Molotovo- 
Ribbentropo pakto bei Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktis. 
Kaip laiške pažymėta, šie trys 
žmogaus teisių gynėjai už savo veiklą 
yra baudžiami užpuolimais spaudoje, 
tardymais ir namų areštais.
Šio laiško iniciatoriai buvo kongrese 
menai John Miller (Vašingtonas) ir 
Edųard Feighan (Ohio), kurie vado
vauja Lietuvos katalikų religinės 
laisvės grupei. Šių dviejų kongresme
nų štabo nariai paruošė laišką 
pasitarę su Lietuvių Informacijos 
Centro Vašingtone skyrium, kuris 
jiems pateikė informaciją apie septy
nis kviestinus lietuvius.

Kiti kongresmenai, kurie pasirašė 
laišką: Frank Annunzio (Illinois), Bill 
Archer (Texas), David Bonior (Michi
gan), Beau Boulter (Texas), Albert 
Bustamante (Texas), Benjamin Cardin 
(Maryland), Jim Courter (New Jer
sey), Hal Daub (Nebraska), Richard 
Durbin (Illinois), Dennis Eckard 
(Ohio), Barney Frank (Massachu
setts), Martin Frost (Texas), Paul 
Henry (Michigan), Dennis Hertel 
(Michigan), Frank Horton (New 
York), Nancy Johnson (Coonnecti- 
cut), Tom Lantos (California), William 
Lipinski (Illinois), Thomas Manton 
(New York), Major Owens (New 
York), John Porter (Illinois), Matthew 
Rinaldo (New Jersey), Don Ritter 
(Pennsylvania), Robert Roe (New 
Jersey), Marty Russo (Illinois), Patri
cia Schroeder (Colorado), Christopher 
Smith (New Jersey), Robert Smith 
(New Hampshire), Frank Wolf (Virgi
nia), Ron Wyden (Oregon).

Norintys jiems parašyti padėkos 
laiškus gali juos siusti The Honorab
le..... House Office Building, Wa
shington, D.C. 20515.
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SUNKUS VEDIMAS—AR IŠVEŠI ME ?

J vu? gris Janušaitis

Kur begyventų laisvojo pasaulio 
lietuviai, visi jau supažindinti su šiais 
metais ruošiamais didžiaisiais rengi
niais — Pasaulio lietuvių kultūros 
kongresu, Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimu ir laisvojo pasaulio 
lietuvių šokių švente. Visi šie 
renginiai vyks Kanadoje - Toronte, 
Hamiltone. Pirmuosius du ruošia PLB, 
o Tautinių šokių šventę JAV ir 
Kanados LB Kraštų valdybos. Taigi, 
visų renginių atsakomybė tenka 
Lietuvių Bendruomenei.

MIlda Lenkauskienė
PLB valdybos vicepirmininkė

Šiems renginiams ruošti sudaryti 
specialūs komitetai: Kultūros kongre
so komitetui vadovauja PLB valdybos 
vicepirmininkė Milda Lenkauskienė, 
PLB seimui - pati valdyba ir Tautinių 
šokių šventei Kanadoje sudarytas 
komitetas vadovaujamas dr. V. Kve
daro.

Be abejo, pačius didžiausius darbus 
atlieka Kanados bendruomenihkai, 
sudarytuose komitetuose ft komlsSjb-” 
se. !f ’

Kultūros kongresas vyks nuo birže
lio mėnesio 24d. iki 27d., po jo nuo 
28d. iki 30d. seks PLB seimas. Abu 
renginiai Toronte. Aštuntoji tautinių 
šokių šventė prasidės liepos mėn. 2d. 
(vairiais kultūriniais pasirodymais, o 
triumfo diena - pati šentė (vyks liepos 
mėn. 3d. Hamiltone, Kanadoje.

Kaip matome, Lietuvių Bendruo
menė užsimojo vienu kartu pajudinti 
"žemę", lietuviškojo gyvenimo prob
lemas sudėti i labai, labai dideli 
vežimą ir bandyti jį išvežti, kad ir 
sunkiais, bet prasmingais keliais.

Pasiruošimas šiems renginiams 
vyksta intensyviai. Jau turime plato
kas Kultūros kongreso ir Šokių 
šventės programas. Jose sutelkta daug 
svarbių problemų, daug gražaus, 
sunkaus darbo, o Šokių šventėje 
pasirodys net virš dviejų tūkstančių 
mūsų lietuviškojo jaunimo, jų tarpe 
gėrėsimės ir jaunaisiais Australijos 
lietuviais šokėjais.

Iki šiol neteko pastebėti PLB seimo 
programos. Reikia manyti, kad PLB 
valdyba ją kruopščiai ruošia ir ji 
būsianti taip pat gera.

Kad šis vežimas sunkus ir perkrau
tas sėkmingai riedėtų, reikia ne tik 
daug gerų galvų, išminties, darbščių 
rankų bet ir pinigų. Ach, vėl pinigų! 
Kaip nepopuliaru apie juos kalbėti. 
Tačiau reikia pripažinti, kad lietuviš
koji išeivija, didžiai vertindama Lie

E* O KOMUNIZMO BANKROTO

Pasaulio "progresistų" mitas - 
tarptautinis komunizmas, kartais pri
dengtas socializmo vardu, yra subyrė
jęs. Gyvenimo tikrovės faktai įtikina 
žmones daugiau, negu pigi Maskvos 
propaganda.. Aišku, pirmiausiai tuos, 
kurie yra išmokę objektyviau galvoti. 
Lenino vadinami, "naudingi idijotai" 

tuvių Bendruomenės didelius darbus, 
iki šiol dar niekada neatsakė paramos. 
Tikimasi, kad ir šiems užmojams 
išeivijos lietuviai bus dosnūs ir 
finansinius sunkumus įveiks. 0 jie 
dideli. Vien tik Šokių šventės sąmata 
viršija du šimtus tūkstančių. O kur dar 
Kultūros kongresas, PLB seimas. 
Didžiąją piniginės naštos dalį, be 
abejo, neša Kanada. Tačiau nemaža 
dalis tenka ir JAV Lietuvių Bendruo
menei.

JAV buvo sudarytas jungtinis lė
šoms telkti komitetas, kurį sudarė trys 
žymūs visuomenininkai ir viena gabi 
visuomenininke. JAV PLB įpareigojo 
visiems trims renginiams surinkti 
100.000 dolerių. Jungtiniame komite
te seimui lėšas telkti rūpinasi inž. 
Stasys Jokubauskas, Kultūros kongre
sui dr. Antanas Razma ir Šokių 
šventei dr. Petras Kisielius. Visi trys 
dirba sutartinai, planuoja būdus ir į 
vieną kepurę žeria aukas. Šių trijų 
vyrų darbus koordinuoja PLB vicepir
mininkė darbščioji Birutė Jasaitienė. 
Lėšas telkia įvairiais būdais - platina 
dovanų paskirstymo bilietus, ieško 
mecenatų, rėmėjų, ruošia pokylius ir 
t.t. Darbas nelengvas, tačiau būtinas.

Mąstant apie Lietuvių Bendruome
nės ruošiamus didžiuosius renginius, 
turime pagarbiai prisiminti ir pačią 
Lietuvių Bendruomenę. Ją kartais 
bandome nepagrįstai nedavertinti, jos 
darbus menkinti. Žinoma, laisvąjame 
pasaulyje - laisvas žodis, laisva 
mintis. Galima kritiškai vertinti ir 
Lietuvių Bendruomenės planuojamus 
darbus. Tačiau juos svarstant turime 
jausti ir atsakomybę, turime patys 
būti sąžiningai teisiais ir aktyviais LB 
rėmėjais.

'Šiuos didžiuosius metų renginius 
turėtų savo ištekliais remti ir 
turtingesnių kraštų Lietuvių Ben
druomenės.

Suglauskime gretas, imkime drauge 
emt savo pečių renginių naštą 
palengvindami riedėti sunkąjam veži
mui. To tikisi ir tuo tiki šių renginių 
planuotojai ir vykdytojai.

į Kultūros kongresą, PLB seimą ir 
Tautinių šokių šventę laukiame at- 
vykstatnt ir didelio skaičiaus kultūri
ninkų, visuomenininkų, šokėjų iš 
kengūrų žemės - mielos Australijos. 
Prisimenu praėjusį PLB seimą Čikago
je, prisimenu didelę ir nepaprastai 
aktyviai dalyvavusią delegaciją seimo 
svrstybose. Tikime, kad ir šiais metais 
Australijos delegacija vaidins svarbų 
vaidmenį, aktyviai dalyvaus svarsty- 
bose, su didele atsakomybe žvelgs į 
Lietuvių Bendruomenės ateitį, jos 
būsimąją veiklą.

(patingai svarbus bus PLB seimas. 
Lietuvių bendruomenės ateitis nema
ža dalimi priklausys nuo seime 
padarytų nutarimų, išvadų ir supla
nuotų darbų. Tad, seimo atstovai, 
vykdami seiman, turi atsivežti kon
krečius pasiūlymus, planus. O jeigu 
iškiltų ir "valdžios" sudarymo klausi
mas, neatsisakyti kad ir PLB vyriau
sioji valdžia galėtų būti kūrybingoje 
Australijos Lietuvių Bendruomenėje.

Dabar pats laikas apie tai pamąsty
ti. Ruoškitės skrydžiui į Kanadą.

dar ir toliau miršta Centrinėj Ameri
koj ir Filipinuose už marksistinę 
utopiją. Subankrutavus Markso - 
Lenino ideologijai turės neišvengia
mai pasikeisti ir politinė padėtis Rytų 
Europoj, kur Kremliaus imperialistai 
turi įvedę jėga sovietinę santvarką.

Vengrijoj jau pats ministerių pirmi

ninkas kalba apie reikalą pakeisti 
dabartinį vadą Kadar, Maskvos pasta
tytą po sukilimo numalšinimo. Viešai 
kalbama ir apie opozicijos partijos 
reikalingumą. Ji net egzistuoja tikru
moje, tik kol kas neturi teisės prabilti 
parlamente. Vengrija yra pirmas 
kandidatas į grįžimą prie demokrati
nės santvarkos. Suglumus Rusija šį 
kartą, berods, nedrįs siųsti tankų 
komunistinės tvarkos atstatymui. 
Lenkijoj streikas pasibaigė valdžios 
laimėjimu, bet tik laikinai, nes 
nepasitenkinimo priežastys - skurdas 
ir Maskvos laisvės suvaržymai dėl to 
nepranyko.

Svarbiausia, kad pati Sovietų 
Sąjunga atsidūrė tokiose pinklėse, kad 
niekas nei Gorbačiovas nežino, kaip iš 
jų išsikrapštyti. Pabaltiečių teisėti 
laisvės reikalavimai daug prisideda 
prie imperijos ateities netikrumo. 
Neseniai įsisteigus opozicinė partija, 
nežiūrint policijos jos steigėjų suimi- 
nėjimų, turi savo programoj numačius 
sovietų pasitraukimą ne vien iš 
satelitinių, bet ir iš Vakarų Ukrainos 
ir Pabaltijo.

"Perestroika", "glasnost" ir paties 
Gorbačiovo likimas yra pakibęs ore. 
Birželio 28 d. partijos suvažiavimas 
paskelbs savo sprendimą apie šituos 
klausimus. Bet, galų gale, rusų 
imperija yra pasmerkta sugriūti, 
nežiūrint ar jai vadovaus Gorbačio
vas, Ligachevas ar kas nors kitas. 
Tokio laipsnio ekonominis susmu
kimas, kurio negalima pataisyti be 
kompartijos hegemonijos panaikinimo, 
ir 14 tautų noras išsilaisvinti yra 
nepašalinamos imperijos žlugimo prie
žastys. Belieka daugiau galvoti, kas 
bus po to?

Ne taip jau tolima ateitis yra pilna 
malonių ir ne taip malonių galimybių. 
Sugriuvus imperijai savaime atgautu- 
mėm laisvę. Tai gražaus sapno

OEMJANIUKAS NEKALTAS?

Ketvirtos kartos amerikietis, uk
rainiečių kilmės Ivano Demjaniuko 
žentas Edvard Nižnik nenuleidžia 
rankų, nežiūrint, kad jo uošvis 
Izraelio teisme už žydų žudymą 
Treblinkos koncentracijos lageryje, 
nuteistas mirties bausme.

Edvard Nižnik Sydnejaus Ukrai
niečių klubo patalpose padarė platų 
pranešimą šių metų gegužės mėnesio 
11 d. Šis iškalbus amerikietis važinėja 
po visą pasaulį telkdamas lėšas 
apeliacijai, kuri žada kainuoti apie 
pusę milijono dolerių. Nižnik prane
šė, kad kuomet teisė Eichmaną, 
Izraelio valstybė apmokėjo gynėjo 
išlaidas, tačiau kada pasigrobė iš 
Amerikos Demjaniuką, keturiolika 
mėnesių trukusioje byloje, visas 
gynybos išlaidas turėjo padengti 
Demjaniuko šeima. Gynyba Izraelyje 
kainavo 850.000 dolerių.

Šiuo metu šeima yra skoloje 170 
tūkstančių. E. Nižnik yra savo uošvio 
gynybos fondo pirmininkas ir tikisi, 
kad ne tik ukrainiečių bendruomenė 
parems jo pastangas išgelbėti nekaltai 
apkaltintą jo uošvį Ivaną Demjaniuk.

Demjaniuko teismas buvo ne kas 
kitas kaip kengūrų teismas. Buvo 
teisiamas ne teisme, bet įrengtoje 
teatro salėje į kurią vežė mokinius ir 
kitus žiūrovus per visus 15 mėnesių. 
Izraelio pareigūnai viešai pareiškė, 
kad po 20 metų žydams buvo 
reikalinga kita pamoka, nes jaunoji 
karta jau pradėjo pamiršti holokostą ir 
Demjaniukas buvo ta auka, kurią 
pasirinko Amerikos žydo Neil Sheer 
vadovaujama OSI organizacija. Dem
janiuko pavardė nefigūruoja jokiuose 
karo nusikaltėlių sąrašuose, bet štai 
žmogus jau nuteistas mirties bausme 
už nusikaltimus, kuriuos padarė kitas 

išsipildymas. Greičiausiai Bielorusija 
liktų ir toliau Rusijos dalimi. Tai mūsų 
rytų siena būtų su rusais, ne gudais, 
kurie reiškia pretenzijas į Vilnių ir 
net Lietuvą. Būtų daugiau atspirties 
ir prieš Lenkijos užmačias. Gal, su 
Vokietijos pritarimu, Lietuvai būtų 
priskirta ir ta Rytprūsių dalis, kurią 
dabar administruoja rusai. Tai geros 
naujienos.

Bet toli horizonte jau galima 
įžiūrėti ir ne taip malonių staigmenų, 
apie kurias kol kas niekas nekalba nei 
rašo. Tai Kinijos ir geltonos rasės 
galimas antplūdis. Kinija skuba persi
tvarkyti. Reformos, aišku, surištos su 
momento sunkumais, bet aplamai eina 
gana sėkmingai. Gali būti, kad 
neužilgo Kinija taps ekonominiu ir 
militariniu milžinu, kuris ieškos erdvės 
1000 milijonų kiniečių tautai. Subirus 
rusų imperija bus kaip tik tinkamiau
sia ir lengviausiai prieinama erdvė 
šitai kinų ekspansijai.

Sunku numatyti likusio pasaulio 
reakciją į tokią galimą kiniečių 
invaziją. Bet vien dėl pavojaus likusiai 
Europos daliai, reikia manyti, kad 
Vakarai teiktų Maskvai daugiau ar 
mažiau paramos ir mėgintų sustabdyti 
geltonuosius prie Europos rytų sienos. 
O jei ne....

Europai, mums ir ypač Rusijai 
svarbu, kad dabartinė Sovietų Sąjun
gos ekonominė ir politinė krizė būtų 
išspręsta kuo greičiau ir kad Rusija ir 
Rytų Europa kuo mažiau nukentėtų 
nuo šitų neišvengiamų permainų.

Taikus Maskvos atsisakymas nuo 
svetimų žemių, kurių ji ilgiau vis vien 
negalės išlaikyti savo rankose, daug 
prisidėtų prie išlaikymo darnesnių 
tarptautinių santykių ateityje ir 
išvengimo žalos, kurią padaro bet 
kokie revoliuciniai veiksmai.

Dr. Jonas Kunca

Edvard Nižnik

ir pagal ankstesnius parodymus buvo 
užmuštas dar 1943 metais Treblinkos 
lageryje. Demjaniuko advokatai ne
buvo prileidžiami prie archyvinės 
medžiagos Izraelyje, Demjaniuko liu
dininkai buvo išjuokiami, įžeidinėjami. 
Savo laiku mūsų spaudoje komentuo
jama, kad tariami karo nusikaltėliai 
būtų siunčiami į Izraelį vieton 
Sovietų Sąjungos. Šie žmonės turėjo 
pasiklausyti E. Nižnik pranešimo, 
kokia teisybė egzistuoja Izraelyje. E. 
Nižnik bandys pasimatyti su Mr. 
Greenwood Australijos komisijos pir
mininku, kuris šiuo metu glėbesčiuo
jasi su komunistinių valstybių parei
gūnais Sovietų Sąjungoje ir Rytų 
Europoje ieškodamas įrodomosios me
džiagos Australijoje gyvenantiems 
tariamiems karo nusikaltėliams.

Budėkime visi, nes tai yra perspė
jimas apie galimą realią galimybę būti 
nuteistam ir visai nekaltam žmogui.

A. Kramilius
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Newcastle
Motinos dienos minėjimas

VALIOS LAISVĖ

Gegužės mėn. 1 dieną, sekmadienį 
būrelis Newcastle lietuvių susirinko 
St. Peters salėje, Hamiltone, paminėti 
Motinos dieną. Paminėjime dalyvavo 
apie 23 lietuviai - neįprastai mažas 
skaičius ir mūsų tirpstatnčioje ben
druomenėje.

Minėjimą atidarė ir pravedė Apy
linkės valdybos sekretorė Zina Zaka
rauskienė. Neilga, bet įvairi popietės 
meninė dalis buvo išklausyta jaukiai 
susibūrus prie gėlėmis papuošto ir 
pyragais apkrauto stalo. Kažkas 
pajuokavo (juokas pro ašaras?), kad 
pyragų ir tortų gausumas prašoka 
dalyvių skaičių...

Programos pradžiai Z. Zakaraus
kienė perskaitė motinoms skirtą, 
nežinomo autoriaus, jautrų eilėraštį 
"Kadaise". Po to, jaunutė Elissa 
Ulanaitė gražiai sugrojo dvi V. A. 
Mocarto kompozicijas klarnetui "Mi- 
nuetą" ir "Allegro", pianinu akompo- 
nuojant jos mamytei Margaret Ulanie- 
nei.

Newcastle apylinkėje ir už jos ribų 
žinomas ir mėgiamas Moterų kvarte
tas; kuris susideda iš jo narių - Zinos 
Zakarauskienės, Benignos Zakaraus- 
kaitės, Birutės Gasparonienės ir 
Martos Zakarauskienės skambiai, su 
dideliu jausmu padainavo Algio Rau
donikio dainą "Vaikystė nuskambėjo”,

Pagerbtos motinos. Iš dešinės D. Bajelienė ir P» Bučienė..

Hobartas
Gegužės septintos dienos popietėj, 

Hobarto lietuvių bendruomenės nariai 
susirinkome ukrainiečių salėje at
švęsti Motinos Dieną.

Savo tarpe turėjome svečią iš 
Melbourne - gerb. kunigą Juozą 
Petrauską ir O. ir J. Krutulius iš 
Launcestono.

Apylinkės pirmininkas R. Tarvydas, 
pradėdamas minėjimą, pasveikino at
vykusias motinas ir pakvietė susikau
pimo minute pagerbti motinas, paliku
sias tėvynėje, išvežtas į Sibirą ir tas, 
kūrins jau ilsisi amžinam' poilsy. Prie 
garbės stalo pakvietė gerbiamą svečią 
kun. J. Petrauską, P. Kairienę - 
seniausią motiną Apylinkėje ir Eriką 
Paškevičienę - motiną užauginusią 
keturis vaikus.

A. Taškūnas pasakė trumpą, bet 
labai įdomią kalbą paminėdamas jo 
motiną mirusią Sibire ir mūsų visų 
motinas: - Tėvynę Lietuvą ir šv. 
Panelę Mariją.

Kun. J. Petrauskas kalbėjo apie 
motinas, bet daugiausiai dėmesio 
atkreipė į Dievo Motiną ir dabartinius 
jos stebuklingus pasirodymus Medju- 
gorje vietovėje - Kroatijoje.

Apylinkių mylimos mažytės daini
ninkės Elzytė ir Nijolė padainavo dvi 
daineles, J. Krutulis paskaitė senų 
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Makačino "Sugrįžimai" ir Benjamino 
Gorbulskio "Ar ne tu?". Z. Zakaraus
kienė solo atliko kompozitoriaus M. 
Noviko taip melodingą dainą "Lekian
tis smėlis" pagal Alf. Bukonto 
žodžius. Visoms dainoms pianinu 
akomponavo M. Ulanienė. Ir solistė ir 
akomponiatorė buvo apdovanotos gė
lėmis. Tuo ir baigėsi meninė minėjimo 
dalis.

Apylinkės valdybos vardu dviem 
motinoms Donatai Bajalienei ir P. 
Bučienei buvo įteiktos gėlių puokštės. 
Joms perpjovus pirmą tortą, prasidėjo 
bendros vaišės ir pokalbiai. Buvo 
tartas padėkos žodis Apylinkės valdy
bos nariams už taip gražiai pravestą 
Motinos Dienos minėjimą.

Neiškęsiu vėl nepaminėjus, kad 
Newcastle lietuvių Apylinkės subuvi
mai, būtų jie skaitlingi tautiečiais ir 
svečiais . ar negausūs, kaip šį kartą, 
visada pasižymi jaukia, laisva ir 
draugiška nuotaika. Gal būt todėl, 
vaišių pabaigoje valdybos iškeltas 
klausimas, ar vertėtų vėl bendrai 
švęsti Motinos Dieną ir sekančiais 
metais, buvo atsakytas tvirtu "taip". 
Progos pabendrauti su savo tautiečiais 
kaskart retėja. Gal todėl jos įgyja 
naują svarbą.

l V.K.

dienų padavimą apie lietuvę motiną 
norėjusią paaukoti savo sūnų palai
dojimui po kertiniu pilies akmeniu, J. 
Paškevičius, S. Augustavičius ir G. 
Kazokienė padeklamavo gražių eilė
raščių.

Po minėjimo sekė moterų komiteto 
paruoštos vaišės ir pasilinksminimas, 
loterija, kurioje net penki asmenys 
laimėjo prizus, o R. Share laimėjo 
laimingą durų prizą.

Elenai Paškevičienei ir jos padėjė
joms, už jų įdėtą darbą paruošiant šį 
minėjimą ir vaišes - širdingas ačiū.

S. Augustavičius

Mirė
Stasys Bagdonas
Hobarto maža lietuvių ben

druomenė neteko dar vieno savo 
tautiečio.
Balandžio 12 d. mirė Stasys Bagdonas.

Į Australiją atvyko 1948 metais ir 
atliko darbo prievolę Viktorijoje. 
Vėliau įsikūręs Tasmanijoje, užaugino 
du sūnus ir dvi dukras. Mirus žmonai 
buvo vienišas ir nutraukė bendravimą 
su savo tautiečiais.
Ištikus sunkiai ligai buvo nuvežtas į 
Melbourną operacijai po kurios sugrį
žęs į namus mirė.

Į amžino poilsio vietą palydėjo 
šeimos nariai ir keli lietuviai.
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Įstatymas yra išorinis, svetimo 
autoriteto išleistas privalomas įsaky
mas. Sąžinė atskirus žmogaus veiks
mus derina su to įstatymo reikala
vimais. Trečiasis dorovinės santvar
kos pagrindas yra valios laisvė. 
Valios laisvė, įgalindama žmogų ką 
veikti ar neveikti, taip ar kitaisp 
veikti, daro jį nepriklausomą, jo 
veiksmus iškelia iš būtinojo gamtos 
vyksmo ribų, ir tuo būdu suteikia 
jiems laisvumo pobūdį.

Kad žmogaus valia yra tam tikra 
prasme laisva - visi sutinka. Tik kai 
pradedame aiškinti jos laisvės esmė 
bei ribos - atsiranda įvairių nuomo
nių. Dėl to pirmiausia reikia išaiškinti 
valios laisvės esmė bei ribos.

VALIOS LAISVĖS ESMĖ
Valios veikimo tyrinėtojai pastebi, 

kad žmogaus valia nėra absoliučiai 
laisva. Jos laivei turi įtakos išoriniai 
bei išvidiniai veiksniai: aplinkinė 
gamta, socialinė aplinkuma, paties 
žmogaus savybės. Šie veiksniai, kitaip 
dar vadinami motyvais, skatina valią 
taip arba kitaip pasirinkti ir veikti. 
Čia ir tenka atsakyti, ar šioje įtakų 
bei motyvų kovoje žmogaus valia gali 
laisvai pasirinkti, ar ji pasirinkdama 
visada seka stipresniuoju motyvu?

Kai kurie filosofai (materialistai, 
panteistai, fatalistai) į šį klausimą 
atsako neigiamai. Pasak jų, žmogaus 
valios pasirinkimą, kaip ir visa kita 
gamtoje, tvarko priežastingumo dės
nis. Dėl to valia turinti būtinai taip 
pasirinkti, kaip rodo stipresnis moty
vas, stipresnė priežastis. Tačiau kada 
žmogaus valia, šio stipresniojo motyvo 
verčiama, ką pasirenka, tada jau jokia 
išorinė prievarta negali to jos 
pasirinkimo pakeisti. Tik šia prasme 
žmogaus valia yra laisva. Toks valios 
laisvės aiškinimas vadinamas determi
nizmo vardu.

Daugumas kitų filosofų pastebi, 
kad visos aukščiau minėtos įtakos bei 
motyvai neturi žmogaus valiai būtinai 
sprendžiamosios galios. Pasak šių 
aiškintojų, žmogaus valia, ką pasi
rinkdama, yra laisva: ji gali ir nesekti 
stipresniuoju motyvu.

Šis valios laisvės aiškinimas vadina
mas indeterminizmo vardu. Indeter- 
ministiškas valios laisvės aiškinimas 
tėra vienų vienas teisingas. Svarbes
nieji jo įrodymai yra imami iš 
Apreiškimo, žmogaus sąmonės ir iš 
teisinės žmonijos santvarkos.

APREIŠKIMO ĮRODYMAS.

Dievas yra žmogaus prigimties 
Kūrėjas ir geriausias jos žinovas. Jis 
aiškiai sako, kad žmogaus valia yra 
laisva indeterminizmo prasme. "Šau
kiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, 
kad jums daviau pasirinkti gyvenimą 
ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. 
Išsirink tad gyvenimą, kad ir tu 
būtumei gyvas ir tavo ainija" (5. Moz. 
30,19).

Naujame įstatyme V. Jėzus kalba: 
"Jeruzale, Jeruzale, kiek kartų aš 
norėjau surinkti tavo vaikus, kaip kad 
višta surenka savo viščiukus po 
sparnais, ir tu nenorėjai" (Mat. 
23,37).

Sutarta
Jau eilę metų Sydnejuje buvo 

atsiradę nepageidaujami nesutarimai 
tarp ramovėnų ir šaulių.

Metiniame ramovėnų susirinkime ir 
buvo iškeltas šis nesutarimo klausi
mas. Čia pat buvo įgaliotas ramovėnas 
Juozas Makūnas tartis su Šaulių 
"Dariaus ir Girėno" kuopos valdyba 
dėl santykių pagerinimo tarp šių 
dviejų organizacijų.

SĄMONĖS ĮRODYMAS.

Apreiškimo mokslą apie valios 
laisvę patvirtina mūsų pačių sąmonė. 
Nors ir labai lenktų įvairūs veiksniai 
mūsų valią į tą ar kitą pusę, bet mes, 
ką pasirinkdami, visada žinome, kad 
galėtume ir kitaip pasirinkti. Pv., jei 
kas duotų žmogui pasirinkti 100 ar 50 
litų, kiekvienas pasirinktų 100. Ta
čiau pasirinkdamas 100, jis aiškiai 
žinotų, kad gali pasirinkti ir 50.

Šis dalykas aiškėja iš valios veikimo 
psichologijos. Tiesa deterministai sa
ko, kad valios pasirinkimas nėra koks 
grynai savavališkas veiksmas. Pirmiau 
protas dalyką pažįsta; ir tik tada, kai 
protas randa tą dalyką tuo ar kitu 
atžvilgiu gerą, siektina - valia ryžtasi 
jo siekti, ji pasirenka. Tad proto 
pažinimas yra valios pasirinkimo 
priežastis. Bet valios veikime prie
žasties ir padarinio santykis yra visai 
kitoks, kaip negyvoje, neprotingoje 
gamtoje. Gamtoje priežastis veikia 
aklą inertinę medžiagą, valioje - 
laisvą veiklią dvasią.

To negana. Dėl žemės gėrybių 
netobulumo ir žmogaus proto ribo
tumo, kiekvienas dalykas žmogui 
atrodo vienu atžvilgiu geras, siekti
nas, kitu gi - negeras, nesiektinas. 
Kurį iš tų atžvilgių pasirinkti - 
sprendžia pati valia. Čia, ką pasirink
dama, valia gali proto bei jo motyvų 
visai neklausyti. Jau senovės romėnai 
sakydavo: "sit pro ratione voluntas".

Šį dalyką patvirtina dar atgalios 
jausmas, kurį jaučiame ką pikta tyčia 
padarę. Jeigu nebūtų žmogaus valia 
laisva, negalėtų būti skirtumo tarp 
tyčia ir netyčia padarytų piktų 
veiksmų.

GYVENIMO ĮRODYMAS
-svafl gjjnno.'f'yvi'’. anisHii ■

.Indeterministišką valios laisvės aiš
kinimą patvirtina ir visų tautų 
gyvenimas. Visos tautos turi ar leidžia 
šiokius tokius Įstatymus, visus tų 
įstatymų laužytojus baudžia; pasižy
mėjusius gi, visuomenei gero padariu
sius žmones gerbia, paminklus jiems 
stato. Jeigu žmogus neturėtų valios 
laisvės, tada įstatymai, bausmės ar 
pažymėjimai būtų visai beprasmiai.

Deterministai taip ir sako, kad 
nusikaltimas yra liga. Nusikaltėlius 
anot jų, reikia gydyti, o ne bausti. - 
Nors kai kada nusikaltėliai yra iš 
tikrųjų ligoniai, tačiau liga ir pikta
darybė yra skirtingi dalykai. Jau 
Platonas rašė: "Kas galėtų būti toks 
neprotingas, kad nevykėlius, neūžau
gas ar paliegėlius baustų dėt jų ydų, 
ar pamokslus dėl to jiems sakytų? Nes 
visi gerai žino, kad šios ydos, lygiai 
kaip ir joms priešingos gėrybės, 
pareina iš gamtos ar nelaimingo 
atsitikimo. Tačiau jeigu neturi kas 
tokių gėrybių, kurios pareina nuo jo 
paties darbo, pastangų, įpratimo, 
tada visi dėl to ūžauja ir stengiasi 
bausmėmis ar įspėjimais tuos trūku
mus prašalinti" (Protagoras).

Gyvenime nė patys deterministai 
savo pažiūrų nesilaiko. Tegul tik 
smarkiai kas jiems nusikalsta, ir jie 
nelaiko to nusikaltimo neišvengiama 
būtinybe, bet tuojau kreipiasi į tam 
tikras įstaigas ir prašo pagalbos.

Pijus Kirvelaitis

bendrauti
Rezultate gegužės mėn. 5d. LKVS 

"Ramovės" skyriaus valdybos posėdy
je dalyvavo Šaulių kuopos pirmininkas 
Stasys Pačėsa ir pateikė oficialų 
pareiškimą su detalėmis dėl bendra
darbiavimo ateityje, glaudesnių san
tykių. Po diskusijų, Stanio Pačėsos 
pareiškimas buvo priimtas, ateityje 
bus laikomasi padarytų susitarimų.

A. Kramilius
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Šiuo metu Sydnejuje vyksta tarptautinė "The Bicentennial Biennale", kurioje dalyvauja Amerikos, Anglijos,
Prancūzijos ir kitų šalių moderniojo meno atstovai. Šioje nuotraukoje matome parodoje Australiją 
reprezentuojantį dailininką David Malangi, kuris yra ruošęs penkių dolerių projektą, prie savo kūrinio.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Lietuvių Informacijos centras pra

neša, kad iš Lietuvos gauta žinia, jog 
trys lietuviai dalyvavo pasimatyme su 
JAV Valstybės departamento sekre
torium G. Shulc, jam neseniai besilan
kant Maskvoje. Balandžio mėnesio 21 
dieną JAV ambasadoje G. Shulc 
susitiko su Petru Pakėnu, Povilu 
Pečiulaičiu ir dr. Algirdu Statkevi- 
čium.

Balandžio mėnesio 20 dieną Valsty
bės departamento sekretoriaus pava- 
duotojas žmogaus teisių klausimais 
Richard Schifter JAV ambasadoje 
pravedė pokalbį su įvairiais žmogaus 
teisių gynėjais, kurių tarpe buvo 
Nijolė Sadūnaitė ir Algirdas Statkevi- 
čius.

Pasimatyme su G. Shulcu dalyvavo 
maždaug 30 žmonių, kurie nori 
apleisti Sovietų Sąjungą. Visi trys 
lietuviai turėjo progos su G. Shulcu 
apsikeisti keliais žodžiais. Jis pažadė
jo dėti pastangas, kad jiems būtų 
leidžiama emigruoti į JAV. Povilas 
Pečiulaitis Valstybės parlamento se
kretoriui įteikė jo 1988 metais 
balandžio mėn. 13d. laiško TSRS 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo pir
mininkui kopiją. Šiame laiške jis 
pareiškė protestą dėl sovietų valdžios 
atsisakymo jam leisti emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos.

Balandžio mėnesio 20 dieną Ri
chard Schifter bei kiti JAV valdžios 
pareigūnai susitiko su maždaug 10 
žmogaus teisių gynėjų iš Lietuvos, 
Latvijos, Ukrainos ir kitur. Kiekvie
nos tautybės atstovai apibudino 
padėtį savo krašte. N. Sadūnaitė buvo 
apklausinėjama apie pusvalandį, o 
Statkevičius apie 15 minučių.

. * (LIC)

Kaune dar tebegyvena medicinos 
sesuo Ona Brazytė, kuri Nepriklauso
mybės laikais buvo vadinama gailes
tingąja. Jos rankos globojo ir slaugė 
garsų kalbininką Joną Jablonskį - 
Rygiškių Joną. Neseniai jai sukako 
šimtmetis. Ji liko vienintelė iš trijų 
lietuvių gailestingųjų seserų, apdo
vanotų Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus "Florence Nightingale" meda
liu.

Medalis pavadintas Anglijos aris
tokratės Florence Nightingale (1820- 
1910), pasižymėjusios Krymo karo 
metu ir reformavusios gailestingųjų 
seserų profesiją, vardu. Tokį medalį 

gauna tik moterys, praėjusios karo ar 
maro laukus, rizikavusios savo gyvy
be, gelbėjusios ir slaugiusios tūkstan
čius. Tai - pasiaukojimo ir savęs 
atsižadėjimo, moteriškos stiprybės ir 
kilniaširdiškumo medalis.

Onos Brazytės lankytojai, deja, 
negalėjo pamatyti medalio. Ji jau 
neturi nei vieno savo apdovanojimo. 
Jai liko tik tai ką išsaugojo atmintis - 
dviejų pasaulinių karų kareiviai, 
kurie išėjo iš gyvenimo paskutinį kartą 
jos ranka glostomi, ar grįžo į 
gyvenimą, atsirėmę į tos smulkutės 
moters ranką.

Tragišką keturiasdešimtmečio gir
tuoklio Albino Mykolaičio gyvenimą 
Kapsuke (Marijampolėje) užbaigė 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų kolegijos paskirta bausmė. Visi 
A. Mykolaičio nusikaltimai buvo 
susieti su girtavimu. Girtas jis sumušė 
Joną Murašką, apgirtęs 1975 m. 
nužudė Vitą Milišauską, iš parduotu
vės kasos pavogė 130 rublių.. Atlikęs 
paskutinę bausmę, grįžo namo pas 
aštuoniasdešimtmetę motiną Eleną 
Mykolaitienę. Niekur nedirbo, vėl ėmė 
girtuokliauti, talkininke susiradęs 
skyrybų laukiančią ir taip pat niekur 
nedirbančią Iriną Ašmutienę. Vieną 
vakarą prie jų prisijungė ir dirbantis 
pensininkas Albinas Sūnelaitis, su 
kuriuo susiginčijo pasigėręs A. Myko
laitis. Jis keliais laužtuvo smūgiais 
užmušė A. Sūnelaitį, o tada laužtuvu 
smogė ir I. Ašmutienei. Teismas už 
dviejų žmonių užmušimą A. Mykolai
čiui paskyrė mirties bausmę. Šį kartą 
jo neišgelbėjo teisinimasis, kad buvo 
girtas, turėjęs įtakos 1975 m. padary
tam sprendimui. Tada A. Mykolaitis už 
V. Milišausko nužudymą susilaukė 
tik 10 metų laisvės atėmimo.

ak
"Tiesos" korespondentas Sigitas 

Blėda kovo 27 d. laidoje pasakoja 
tragikomišką įvykį, kurio pagrindinis 
veikėjas yra šerniena susigundęs 
Kelmės rajono M. Melnikaitės kolcho
zo narys Aleksas Drapanauskas. Iš 
šernienos jis nutarė pasigaminti deš
rų, pats pasitikrinęs, ar ji neužkrėsta 
trichinelioze, iš kolchozo veterinaro 
R. Bazenio pasiskolintu vaistinės 
mikroskopu. A. Drapanauskui šer
niena atrodė sveika, ir jis nedelsdamas 
šoko kimšti dešras, šernienos dešromis 
gardžiavosi A. Drapanausko šeima, 

žmona dosniai pavaišino savo bendra 
darbius, o sūnus Gintas - moksladrau
gius Rietavo žemės ūkio technikume. 
Trichinelioze užsikrėtė apie 60 šer
nienos dešrų paragavusių žmonių.- 
Viduriuose jiems įsiveisė parazitinės 
kirmėlės. Kai kuriems teko gulti net 
ligoninėn. Liga persimetė į Skaudvilę 
ir Šiaulius. Kelmės rajono liaudies 
teisme šernienos mėgėjas A. Drapa
nauskas aiškino, kad šerną jis rado 
užmuštą plentu pravažiuojančio sunk-- 
vežimio. Tokiu pasiaiškinimu nepati
kėjo nei teisėjai, nei Kelmės rajono 
gamtos apsaugos inspektoriai. Už 
nušautą šerną A. Drapanauskas turėjo 
sumokėti 475 rublius, už medžioklės 
taisyklių pažeidimą - 25 rublius. 
Liaudies teismas A. Drapanauską 
nubaudė pusantrų metų pataisos 
darbų darbovietėje, atskaitant kas 
mėnesį 20% atlyginimo padengti tri
chinelioze susirgusių gydymo ir ne
darbo išlaidoms.

*
Kauno medicinos institute darbą 

pradėjo neseniai įsteigta žmogaus 
ekologijos laboratorija. Lig šiol daug 
buvo kalbama apie triukšmo, įvairių 
cheminių medžiagų poveikį 
žmogaus organizmui, tačiau nedaug 
žinoma, kaip aplinka veikia įvairių 
Lietuvos miestų ir sričių gyventojų 
sveikatą.
Atsakymo į šį klausimą dabar ieškos 
žmogaus ekologijos laboratorijos 
mokslininkai, bendradarbiaudami su 
fizikais, botanikais, matematikais, bei 
kitais specialistais. Pirmieji tyrimai 
bus atlikti Lietuvos pamario srityje.

*
Gastrolių į JAV išvyko Vilniaus 

Jaunimo teatras. Gegužės mėnesį 
Hiustone ir Čikagoje vilniečiai rodys 
du spektaklius - A. Čechovo "Dėdė 
Vania" ir V. Krostyliovo "Pirosmani".

*
Penktąjame "Pabaltijo teatrų pa

vasaryje", kuris įvyko Kaliningrade
(Karaliaučiuje), Kauno Dramos teat- § 
ras pelnė pagrindinį prizą. Šiame § 
renginyje Kauno Dramos teatras 
parodė J. Vaitkaus inscenizuotą Č. | 
Aitmatovo romaną "Ešafotas".

*
Akademiniame Vilniaus Operos 

Baleto teatre premjera - V. 
Mocarto opera "Figaro vedybos".
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TRUMPAI
IŠ VISUR

Sovietų Sąjungoje bando susifor
muoti Demokratinės vienybės partija. 
Jos organizacinis komitetas paskelbė 
veiklos gaires. Partija siekia daugpar- 
tinės parlamentinės demokratijos įve
dimo bei naujos konstitucijos, kurioje 
komunistų partijai nebūtų numatytas 
vadovaujantis vaidmuo.

Naujoji partija reikalauja atitraukti 
Sovietų kariuomenę iš Rytų Europos 
kraštų, Vakarų Ukrainos ir okupuotų 
Pabaltijo kraštų.

Apie 50 organizacinio komiteto 
narių, susirinkusių disidentės Euge
nijos Debrianskaja bute, atsisakė 
įsileisti į butų prisistačiusią policiją. 
KGB butą apsupo ir suėmė dvidešimtį 
susirinkimo dalyvių, jiems besiskirs- 
tant.

Vietoj atsistatydinusio J. Chirac, 
Prancūzijos prezidentas Francois Mi
terrand ministeriu pirmininku paskyrė 
socialistą Michel Rocard, buvusį 
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žemės ūkio ministerį. Kai Rocard 
sudarytas kabinetas negavo reikiamos 
daugumos parlamente, F. Miterrand 
parlamentą paleido, paskelbdamas 
naujus rinkimus.

Po aštuonių dienų konfrontacijos 
baigėsi lenkų darbininkų streikas 
Gdanske. Streikuotojai atsisakė pri
imti vyriausybės siūlomus algų pakėli
mus, jei nebus pripažinta Solidarumo 
unija.

Lenkijos seimas pravedė įstatymą, 
suteikiantį vyriausybei plačias teises 
pravesti drastiškas ekonomines refor 
mas. įstatymas uždraudžia valdžios 
pripažintoms unijoms streikuoti, ne
gavus.- leidimo, tačiau nenumato vi
suotinio streikų uždraudimo.

Du kinų disidentai pagrobė komu
nistinės Kinijos keleivinį Boeing 737 
lėktuvą su 107 keleiviais ir 11 įgulos 
narių, ir privertė jį nusileisti Taivane.

Taivano vyriausybė suteikė grobi
kams politinį prieglobstį, o lėktuvą su 
keleiviais ir įgula grąžino Kinijai.

Gegužės 12 d. Maskvoje mirė 
sovietų šnipas Kim Philby. 1941 
metais infiltruotas į britų žvalgybą, 
jis pasiekė aukštą postą, nusiuntęs 
daug Vakarų agentų mirčiai į Rytų 
Europą.

1963 m. jis pabėgo į Sovietų S-gą, 
kur buvo pakeltas į KGB generolo 
laipsnį.

Indijos Pundžab provincijoje vyksta 
kovos su sikais separatistais. Amrit- 
saro mieste jie pavertė Auksinę 
šventovę tvirtove ir užsibarikadavo 
joje. Nors indų policija apgulimu 
privertė dalį sukilėlių pasiduoti, kiti 
vis dar laikosi.
Policijai uždrausta puolimu paimti 
šventovę, kad nenustatytų prieš indus 
nuosaikiųjų sikų masės.

Gegužės 15 d. Sovietų pajėgos 
pradėjo trauktis iš Afganistano. Pagal 
Ženevoje sudarytą sutartį, pasitrau
kimas turi būti įvykdytas per 9 
mėnesius.

Pirmas evakuotas miestas, tai 
Jelalabad Rytiniame Afganistane. 
Ten rusų įgula pakeista afganų 
daliniais, ištikimais Kabulo vyriausy
bei.

Aštuonis metus trukusi Sovietų 
invazija nepalaužė afganų tautos 
pasipriešinimo, nors apie trečdalis 
afganų-gyventojų žuvo ar pasitraukė į 
užsienį.

i
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PASAULIO LIETUVIU SP ORTO
2 AI D YNĖS

Šių metų gale, į Adelaidę suvažiuos 
laisvojo pasaulio geriausieji lietuvių 
sportininkai, kad draugiškose sporto 
varžybose išaiškinus, (vairiose sporto 
šakose, pajėgiausius atletus. Tai jau 
III-sios tokios varžybos, neskaitant 
pirmosios Pasaulio Lietuvių Sporto 
Olimpiados, kuri 1938-tais metais 
(vyko Lietuvoje, kada pasipuošęs 
Kauno miestas, gražiame Kūno Kul
tūros Rūmų stadione, šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje, iškilmingose atida
rymo iškilmėse sveikino 2000 rinkti
nius pasaulio lietuvių sportininkus.

Kaip 1938-tais metais Kaune, taip 
ir šių metų gale Adelaidėje, III—ji 
Pasaulio Lietuvių Sporto Šventė bus 
istorinė Australijos lietuvių gyveni
me, turime prisiminti, kad čia bus ne 
tik sportuojama ir varžomasi dėl 
laimėjimų, bet tai bus viso pasaulio 
lietuviško jaunimo elito suvažiavimas, 
kuris mums įrodys, kad svetimuose 
kraštuose gimęs lietuviškąsis jaunimas 
ir nematęs Lietuvos yra giliai tauti
niai susipratęs, su meile ir pagarba 
laiko save lietuviu, su pasididžiavimu 
sportuoja už lietuvių klubus ir, kokiam 
krašte jis negyventų - bando kitatau
čiams įrodyti savo pranašumą.

Čia norėčiau priminti, kad Tautinės 
Olimpiados atidarymo akte, žaidynių 
organizacinis komitetas gražiai pasi
sakė, kad šios Olimpiados tikslas yra 
stiprinti tautos ir viso lietuviškojo 
jaunimo ryžtingumą, visada visur ir 
visame ugdyti jaunas savo jėgas 
kilniems Tėvynės Lietuvos gerovės 
kėlimo bei laisvės išlaikymo žygiams, 
kurie amžinai sutelktų visų lietuvių 
širdis į vieną pasiaukojimą mylimai 
Tėvynei. Šią istorinę sporto Olimpiadą 
oficialiai atidarė Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, savo kalboje 
minėdamas, kad žaisti ir sportuoti yra 
ne tik maloni pramoga, bet ir naudinga 
kūno ir dvasios mankšta. Dailiai ir 
vikriai judant, reikalingas ritmas ir 
išlavintas estetikos jausmas. Gal 
niekur kitur nėra taip reikalinga tiek 
drausmės ir ištvermės, susivaldymo ir 
tvirtos valios bei nuosaikumo, kaip 
sporte. Gražiai prezidentas išsireiškė 
apie padorumą ir riteriškumą, sakant, 
kad sporte nėra priešų, o tik šalys 
laikomos geros valios ribose. Iš tiesų 
čia nėra nugalėtojų nei nugalėtų. 
Todėl sportas turi didelės auklėjamo
sios reikšmės kur pralaimėtojai gėrisi 
laimėtojais, juos gerbia ir mokosi iš jų.

Viskas kas aukščiau pasakyta tinka 
ir mūsų didžiosioms Sporto Žaidy
nėms, kurias mes irgi. galėtumėm 
vadinti Tautinėmis Olimpiadomis, ku
rios, panašiai kaip pasaulinės Olim
piados ir mūsų Jaunimo Kongresai, 
vyksta kas ketveri metai vis kitoje 
pasaulio vietoje.

Kadangi tokiose mūsų pasauli 
nėse Sporto Žaidynėse dalyvauja 
šimtai sportininkų ir jie suskrenda iš 
įvairiausių pasaulio šalių, jų trans
portas, apgyvendinimas ir išlaikymas 
kainuoja tūkstančiais dolerių, o ne
maža jų dalis dalyvauja ir Tautinių 
šokių Šventėje, Jaunimo Kongrese, 
todėl kyla klausimas, ar nėra galimy
bių kaip nors organizuoti šiuos tris 
mūsų jaunimo svarbius tautinius 
renginius vienu laiku ir toje pačioje 
vietoje, kas sutaupytų tūkstančius 
dolerių, kuriuos būtų galima panau- 
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Dr. V. Savickas padėjęs pagrindus 
moderniam krepšinio žaidimui Lietu
voje

doti kitokiems mūsų jaunimo veiklos 
reikalams?

Gerai žinau, kad visi šie trys 
renginiai yra nepaprastai svarbūs 
mūsų lietuviškąjame, tautiniame ir 
kultūriniame gyvenime, mes tvirtai 
tikime, kad visi šie renginiai yra 
būtinai reikalingi ir todėl visokeriopai 
juos remiame. Manau, kad mūsų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės va
dovaujantieji asmenys turėtų rimtai 
aptarti šį reikalą su šių trijų veiklos 
organizacijų vadovais ir ieškoti išei
ties tokio sumanymo realizavimui, nes 
vyresnioji lietuvių karta, kuri dau
giausiai finansiniais ir kitais įsipa
reigojimais rėmė tokius renginius 
vargu ar galės dar ilgai tęsti. 
Sugretinus šiuos tris renginius susi
taupytų ne tik pinigai, bet ir laikas, 
nukristų nemaža našta tiems asme
nims, kurie visada priima ir globoja 
tokių renginių dalyvius.

Viskas yra galima, reikia tik gerų 
norų ir, gal kiek daugiau darbo. Bet 
visiškai neabejoju, kad daug mūsų 
jaunimo, kuris atsisakė dalyvauti 
viename, kitame ar trečiame renginy
je tik dėl finansų ar laiko stokos, 
tikriausiai galėtų dalyvauti visuose 
šiuose renginiuose.

Kas liečia IlI-sias Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynes, tai garbė mums, 
kad jos įvyks Australijoje. Kitų kraštų 
lietuviai sportininkai, pasibaigus Žai
dynėms Adelaidėje turės progos 
parungtyniauti ir kituose miestuose ir 
tokiu būdu pamatys kiek plačiau šį 
kontinentą. Neabejoju, kad iš organi
zacinio taško, Žaidynės turėtų praeiti 
be priekaištų. Organizacinis Komite
tas jau labai daug yra padaręs ir pilnu 
tempu planuoja šias Žaidynes. Kiek 
kelia nerimo mūsų Australijos lietuvių 
sportininkų pasiruošimas šioms Žai
dynėms. Beliko tik pusė metų, o apie 
mūsų reprezentacinių sportininkų 
pasiruošimą beveik nieko negirdime. 
Žinome, kad laike pereitos Sporto 

Šventės Geelonge, buvo sudarytos 
vyrų, moterų ir jaunių krepšinio 
rinktinės, taip pat buvo numatyti 
tinklinio reprezentantai, bet apie jų 
ruošimąsi šioms Žaidynėms, nieko 
negirdėti. Dar daugiau turėtų mums 
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rūpėti plaukikų, stalo ir lauko 
tenisininkų pasiruošimas, nes šioms 
sporto šakoms kandidatai yra dar 
neaiškūs, o jiems daugiausiai reikia 
laiko treniruotėms ir tinkamos formos 
paruošimui.

Niekam nepriekaištauju ir nieko 
nekaltinu, bet gerai žinau, kad 
tokioms Žaidynėms reikia ilgo ir 

kruopštaus pasiruošimo. Kitų kraštų 
sportininkai atvyks gerai pasiruošę ir 
gėda būtų mums, jeigu Australijos 
lietuviai sportininkai nesugebėtų tin
kamai reprezentuoti mūsų kontinen
tą. ~

Z AL GI RIS
Po sėkmingai pasibaigusio susitiki

mo su Alma - Atos "Kairatu", kuris 
baigėsi rezultatu 2-1, Vilniaus 
"Žalgirio" futbolo komanda Sovietų 
Sąjungos aukščiausios lygos čempio-

PLAUKĖ 26 VALANDAS

Garsus italų sportininkas Paolo 
Pinta papildė savo rekordų sąrašą - jis 
nuplaukė iš Italijos į Albaniją. Sporti
ninkas, lydimas trijų žvejų valtelių, 
kuriose buvo jo draugai ir oficialūs 
atstovai, 80 kilometrų nuplaukė per 
26 valandas. Keturiasdešimt aštuone- 
rių metų sportininkui teko plaukti ir 
naktį, šviečiant prožektoriams.

ŽVEJAI IR PAUKŠČIAI
Pastaraisiais metais Anglijoje labai

PAULIUS RŪTENIS

Lietuvių išeivių spauda, jei turėtų 
bendradarbių žiniom rinkti, tikrai 
galėtų daug ką papasakoti apie 
lietuvių kilmės žmonių laimėjimus 
Amerikos gyvenime. Papasakoti apie 
jų pasižymėjimus įvairiose mokslo ir 
meno srityse, apie jų pergales sportp 
aikštėse.

Deja, patys nugalėtojai į lietuvių 
spaudos duris nesibeldžia, o mūsų 
spauda nėra pajėgi visą JAV spaudą 
bei gyvenimą aprėpti.

Beveik atsitiktinai į rankas pateko 
dienraščio "St. Louis Post-Dispatch" 
iškarpa su ilgu straipsniu, padabintu 
didele foto nuotrauka apie futbolo 
žaidėją Paulių Rūtenį (amerikiečiai tą 
futbolo šaką vadina Soccer vardu). 
Tautinė Amerikos Soccerio (Sokerio) 
trenerių sąjunga Paulių Rūtenį išrinko 
visaamerikiniu tos futbolo šakos 
žaidėju, suteikdama jam "nesustab
domo, nesulaikomo gynėjo" vardą, šių 
metų pradžioje Paulius Rūtenis "Wa
shington, DC," kur ta proga susirenka 
visi Amerikos sporto pirmūnai, buvo 
apdovanotas garbės žymeniu.

Paulius Rūtenis dar tebėra studen
tas - ekonominius mokslus studijuoja 
Clemsono universitete, S.C.

"St. Louis Post-Dispatch" sporto 
redaktorius Ray Jordan P. Rūtenį taip 
apibūdina: "ClemSono treneris I.M. 
Ibrahihm Rūtenį vadina "geriausiu 
viso krašto Sokerio žaidynių gynėju", 
bet jį patį toji garbė pasitiko 
netikėtai .

"Aš buvau labai, labai nustebęs, - 
pasakė pats Paulius Rūtenis, sužino
jęs, kad jis yra išrinktas visaameri
kiniu sokerio žaidėju, - aš žinojau, kad 
žaidimų sezonas buvo geras... bet aš 
negalvojau, kad esu nusipelnęs visa- 
amerikinės garbės". Ar tame jauno 
sportininko atvirume nespindi lietuvio 
santūrumas, drovumas ir bėgimas nuo 
žudančios puikybės?..

3OCDEK

□ 
GI

PAREMKITE III

Kreipiuos į visus Australijos lietu
vius sportininkus su draugišku pasiū
lymu ir prašymu - neatidėliojant, su 
užsidegimu ir pasišventimu pradėti 
rimtai ruoštis šioms sportinėms varžy
boms ir nelaukti kol kas nors iš 
"viršaus" pradės raginti tai daryti. 
Šeši mėnesiai yra trumpas laikas, kad 
fiziniai ir techniškai pasiruošti to
kioms žaidynėms, bet tikime, kad 
mūsų šaunieji sportininkai neapvils 
mūsų ir dar spės tinkamai pasiruošti.

Leonas Baltrūnas

PI R MA UJ A

nate yra pirmoje vietoje. "Žalgiris" 
šiuo metu turi 14 taškų, Leningrado 
"Zenitas" su 13 taškų yra antroje 
vietoje, o Kijevo " Dinamo" su tiek pat 
taškų - trečioje.

išpopuliarėjo sportinė žūklė. Tačiau 
tas sukėlė nerimą ekologams. Žvejai, 
žvejojantys prie kranto, palieka daug 
šiukšlių, o tai savo ruožtu sukelia 
rimtą pavojų žvėrims ir paukščiams. 
Štai viename nedideliame vandens 
telkinyje rasta 80 metrų kaproninės 
virvės, 500 švininių svarelių, 150 
kabliukų. Plaukuojantys paukščiai 
dažnai praryja šiuos daiktus ir žūva. 
Tyrimai parodė, kad iš keturių šimtų 
žuvusių gulbių pusė apsinuodijo švinu.

Paulius Rūtenis

Paulius Rūtenis tuo tarpu yra 
daugiau susitelkęs į aukštojo mokslo 
studijų baigimą. Bet jis jau turi 
galimybių pereiti į amerikinio futbolo 
aikštę, tik dėl to dar nėra apsispren
dęs.
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Vertėjo pagalba telefonu

Gyvenantys Australijos provincijose ir nekalbantys angliškai, 
gali pasinaudoti vertėjo pagalba telefonu, kuri kainuoja kaip 
paprastas vietinis pasikalbėjimas.

Pagalbą suteikia...
... turintiems reikalų su nekalbančiais angliškai įvestas telefoninis 
vertėjo patarnavimas 008 pilnai išspredžiantis kalbos trūkumo 
problemas. :f . <

Pagalba teikiama 24 vai. per parą daugiau kaip 70-čia kalbų. 
Vertimas, .informacija, patarimai visais klausimais visoje 
Australijoje yra Emigracijos Departamento, valstijos valdžios ir 
Etninių reikalų žinioje, per metus suteikiant apie 800.000 
skambinimų.

008...
Provincijoje gyvenantiems - N.S.W., Victoria, Queensland, 

Western Australia,.South Australia, Tasmania, Northern Territory 
darbo valandomis skambinti (008) 112477, Canberroje 062 ribose 
skambinti 498555.

. Po darbo valandų Queenslande, Western Australia ir Canberros 
062 ribose skambinti - (008) 251977, South Australia, Tasmania ir 
Northern Territory -(008) 333330. N.S.W. ir Victoria 24 val.per 
parą skambinti (008) 112477.

Šeštinės Lietuvių Sodyboje

SYDNEJUJE
Aukos

Vas ario 16 osi os
Gimnazijai

Kortų klubo nariai - 100 dolerių.
Milda Vaškevičienė - 50 dolerių.
Nuoširdi padėka dosniems tautie

čiams.

Litu anisti kos
Katedrai

Prieš kelias savaites dosnūs Litua 
nistikos židinių rėmėjai Algis ir Vida 
Skirkai paskyrę Vasario 16- osios 
gimnazijai 500 dolerių auką, šį kartą 
vėl tokio paties dydžio sumą - 500 
dolerių paaukojo Lituanistikos Ka-

Bronius Stašionis 
Bibliotekos vedėjas

MELBOURNE
Pranešame, kad Socialinės Globos 

Moterų Draugija Melbourne rengia
POPIETĘ - KAVUTĘ,

kuri įvyks 1988 m. gegužės mėn. 29 d., 
sekmadienį 2.30 vai. popiet. Lietuviu 
namuose, Moterų seklyčioje.

Popietėje bus įdomūs pašnekesiai. 
Dona Sadauskaitė papasakos apie 
socialinio aprūpinimo galimybes ligos 
ar senatvės atvejais, o poilsiaujant 
prie kavutės su užkandėliais gal dar 
iškils naujų idėjų bei sumanymų.

Kviečiame visas Draugijos nares, 
rėmėjas ir prijaučiančias, atsilankyti. 
Iki malonaus pasimatymo.

Br. Makulienė - sekretorė

S VEI K AT A

šimtmečiais sklidęs pasitikėjimas 
česnako naudingumu palaikyti sveika
tai, patvirtintas medicinos tyrinėtojų 
Floridoje. Jie ištyrė, kad baltieji 
kraujo rutuliukai, paimti iš žmonių, 
kurie reguliariai valgė česnaką, su
naikino 159%daugiau auglių (tumorų) 
celių, negu tų žmonių, kurie niekada 
nevalgė česnako.

Išvada, kad česnakas prisideda ne 
tik prie apsaugojimo nuo ligų, bet taip 
pat ir prie gydymo tokių, kaip vėžio 
liga.

Gegužės mėnesio 12 dieną prela
tas P. Butkus MBE atlaikė šv. mišias 
Lietuvių Sodyboje Engadinėje. Tai

Sodybos rėmėjai O. ir V. Jonušai iš 
Wollongongo ir pensininkų draugijos 
pirmininkas V. Narbutas.

graži tradicija - metinės šeštinių 
pamaldos' LjhfS^I^Sodyboje. G ai 
niekur taip nuoširdžiai neskamba šv.

Sodybos šeimininkė V. Stanevičienė 
su pagalbininkais paruošė pietus ir 
prie ilgo, išpuošto stalo visi susėdome,

Marijos giesmė ir litanija, kaip pavalgėme, maloniai pabendravome. 
Engadinėje.skambinant M. Žemaitie- Prieš pamaldas Sodybos patikėtinės 
nei. Diena buvo graži, jau nebelijo, aptarė įvairius reikalus, tik pasigedo- 
svečių suvažiavo daug. Kartus su me Martinos Reisgienės, kuri šiuo 
sodybiečiaisvostilpomedseklyčioje..^. metu svečiuojasi Amerikoje pas dukrą 1 
Dalyvavo viešnia iš Lietuvės, Draugi- Liudą, žentą ir anūkėlę.
jos garbės narė M. Migevičienė, dideli Dalyvė

METINIS BALIUS

Tradicinis Sydnejaus Lietuvių na
mų metinis balius įvyko gegužės 7 
dieną. Nors bilietai kainavo net po 25 
dolerius, nepatenkintų nebuvo.

Kaip ir buvo skelbimuose žadėta 
visų laukė nepaprastai gausiai ir 
skaniai paruoštos vaišės. Visi susi
laukė rūpestingo ir atidaus aptarna
vimo, niekas nebuvo pamirštas, palik
tas be aptarnaujančių dėmesio, o kam 
teko laimė būti aptarnautam klubo 
sekretorės Mildos, tam visai pasisekė.

Žmonių prisirinko nemažai, gal net 
daugiannegu kitais kartais. Programą 
žadėta buvo atliks " Linksmieji bro
liai". Kaip iki šiol, taip ir dabar reikia 
pripažinti, tai mėgiami broliai, ne 
kartą linksminę jų beklausančius, 
pripažinti ir laukiami. Tik šį kartą 
teko nustebti. Nežinia kodėl, beval
gant klausantiems vis buvo dainuo
jama apie tualete laikomą alų. Gal ne 
vienam tuo metu ir kąsnis burnoje

Balys Barkus ir Izidorius Jonaitis 
geroje nuotaikoje.

§V. RASTO
Vardas Jehova reiškia pats per save 

esąs, arba Amžinasis. (Dr. James 
Strong) Biblijoje tas vardas taikomas 
išimtinai Sutvertojui, didžiajai Pirmai 
Priežasčiai. "Nuo amžių ir per amžius 
tu esi Dievas" yra tai vienas 
Šventosios Dvasios įkvėptojo rašytojo 
pareiškimas, parodantis kad Jehova 
nėra sutverta esybė, bet pats visų 
dalykų Sutvertojas. (Psa. 90:2) Var
das Jehova niekad nėra pritaikomas 
Jėzui.

Jehova yra Senojo Testamento 
žodis, kurį nenaudojo Naujojo Testa- 
męnto rašytojai turbūt dėlto,, kad jie 
manė jog tasai vardas yra per šventas 
vartoti kitų kalbų vertimuose, arba 
gal dėlto, kad jie negalėjo rasti graikų 
kalboje tinkamo žodžio to vardo 
išreiškimui. Bet tai nereiškia, kad 
Jehova yra tik žydų tautos Dievas, 
kaip kaikurie nori mus įtikinti. Jis yra 
vienintelis tikrasis Dievas, visatos 
Kūrėjas, ir tai, tas, kuriame visi gyvi 
sutvėrimai gyvena ir juda ir yra. - A p. 
Darbai 17:24-28.

Mūsų paprastuose Senojo Testa 
mento vertimuose dažnai vartojama 
žodis Viešpats išvertimui žodžio 
Jehova. Pavyzdžiui, angliškame, taip 
vadinamame King James vertime, taip 
išverstasis žodis Viešpats yra susta
tytas didžiosiomis raidėmis, ir dėlto 
yra labai lengva surasti tą žodį. 
Tyrinėdami mes randame kad Senąja- 
me Testamente tas žodis vartojamas 
labai tankiai, bet yra taikomas 
išimtinai Tvėrėjui, ne kitiems die
vams, nežiūrint ar jie būtų geri ar 
blogi.

TYRI NĖTOJU SKELBI MAS

KITI DIEVAI SENAJAME 
TESTAMENTE

Vienok, randame ir kitų ebraiškų 
žodžių, kurie Senąjame Testamente 
išversti Viešpats ir Dievas, šitie 
žodžiai yra kartais taikomi Jehovai, ir 
pranašingai Jėzui; kartais jie taikomi 
vienam arba daugiau angelams, o 
kartais net pagoniškiems valdovams ir 
jų dievams. Turime tris tokius ebrajų 
žodžius - adon, Adonai, ir elohim. 
Žodžiu adon dažniausia vadinami 
žemės didžiūnai ir galiūnai. Adonai 
vardu gi visuomet vadinami dievaičiai, 
bet nę visuomet Jehova. Pavyzdžiui 
Psalmėje 110:5 mes skaitome: "Vieš
pats tavo dešinėje. Savo rūstybės 
dieną jis sumuša karalius." Čia žodis 
Viešpats yra išverstas iš ebrajų 
žodžio Adonai ir nurodo į Kristų, 
įvardis "tavo” gi nurodo į Jehovą.

Ebrajų žodis elohim Senąjame 
Testamente yra daugskaitos žodis 
dažniausiai išverstas "Dievas" ir 
"Dievai", ir kartais tuo vardu 
vadinamas Jehova, kartais pranašingai 
Kristus, ir kaikuriuose atsitikimuose, 
išreiškiant pagarbą, tuo pačiu pavadi
nimu vadinami teisėjai, angelai, ir 
kartais net netikri dievai. Mes 
prisimename apie Šituos įvairius 
ebrajų žodžius išverstus Viešpats ir 
Dievas dėlto, kad norime įrodyti 
faktą, kad Jehova yra tik vienas ir 
vienintelis Visagalis Dievas, esantis 
"nuo amžių ir per amžius."

Šventąjame Rašte rašoma apie 
kitus viešpačius ir dievus; bet Jehova, 
nors apie jį kalbama kaip apie Adonai 
ir Elohim, yra tikrasis ir Amžinasis 
Dievas.

Mylį tieąą literatūrą gausite veltui. Rąžykite: P. Ba&n*- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

strigo. Pernelyg dažnai, o tiesą 
pasakius, įkyriai vis kritikavo garbin
gą mūsų Šaulių sąjungą. Manau ne 
vienas pagalvojo "kritika geras daly
kas, kol neišeina iš takto ribų."

- Kodėl anksti grįžai?!

Belieka tikėtis, kad ateityje meti
niai baliai bus dar gausesni, dar 
linksmesni, o "Linksmieji broliai" 
pralinksmins nauja programa.

Dalyvavęs

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

TALKOS PASKOLOS - PIGESAES I
Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 

Asmeninės, garantuotos paskolos iki S10,000

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

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE♦

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Pranešu visoms Melbourne apylin
kių organizacijoms ir tautiečiams, kad 
ryšium su stiprėjančia akcija dėl 
Tautos išsivadavimo iš Sovietų Sąjun
gos, mums primestos okupacijos ir jos 
pasekmių, taip pat su stiprėjančia 
veikla Lietuvoje dėl istorinių faktų 
atitaisymo, šįmet, 1941 m. ir pokario 
priverstinų išvežimų minėjimų eiga 
bus sekanti:

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 11 d. CITY 
SQUARE

10 vai. ryto specialiai paruoštų 
lapukų dalinimas,
10.30 vai. demonstracija,
11 vai. žygiavimas prie parlamento 
(pagal galimybę).

Baltų 
padės

ruošia

B SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

i
B

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 12 d. 
pamaldos

14.30 vai. Latvių namuose Dickens 
St. St. Kilda - minėjimas pagrindinis 
kalbėtojas - Hon. N. Brown, QC MP 
buvęs opozicijos partijos vice-lyderis.

PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 13 d.
Išvykimas į Canberrą demonstra

cijai prie USSR ambasados (latviai 
organizuoja, autobusu į ten ir atgal. 
Kaina $35, įskaitant pusryčius Lietu
vių klube).

SIDNĖJUJE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Skaudžius birželio įvykius paminėti 
N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas: =

Birželio 11 d., šeštadienį rengia į 
Vigilija - budėjimą Martin Place, 
netoli nuo Australų žuvusių karių 
paminklo, deportacijų aukoms atmin
ti. Budėjimo pradžia 10.30 vai. ryto. 
Jis tęsis iki 12 vai., kuomet 
karių organizacijų atstovai 
vainikus prie paminklo.

Birželio 14 d., antradienį
demonstraciją prie "Aeroflot Office", 
George St. Rinktis 11.30 vai. Martin 
Place netoli George St.

Birželio 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
įvyks tremtinių minėjimas - koncertas 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitą skaitys 2GB personality 
Brian Wilshire.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių ir estų meninės pajėgos. 
Lietuvius atstovaus "Dainos" choras, 
dirigentai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus, akomponuos Bronius Kiveris.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime, demonstracijoje ir minėji
me.

D

M
B

gDainos ir šokiai.

Įėjimas: Suaugusiems $8, Pensininkams $6, vaikams iki 12 m. veltui.

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
užkandžiai

Sekmadien;, 29 d. gegužės, 2.30 vai. popiet

METI NIS

□

□

□

A. Giniunas
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto vardu.

□

□
REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

ANTRADIENĮ, BIRŽELIO 14 d.
Masinė demonstracija prie Sovietų 

ambasados dalyvaujant pabaltiečiams 
iš Melbourne, Sydnejaus ir Canberros.

Po demonstracijos grįžimas atgal 
autobusu.
Tolimesnė informacija bus teikiama 
vėliau. Kas norėtų vykti į Canberrą, 
prašau registruotis pas J. Kvietelaitį, 
DLK Vytenio šaulių kuopos pirminin
ką.

Būtų gerai sudaryti 1 ar 2 
autobusus iš lietuvių, nes pagal 
disidentą Shifrin, Gulago stovyklų 
knygos autorių - "JEI NE TU IR-AŠ, 
TAI KAS?

Tikimės Jūsų Organizacijos para
mos ir iš anksto dėkojame.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos Viktorijoje 

vice -pirmininkas

HOBARTE

Žiauriųjų trėmimų į Sibirą iš 
Lietuvos minėjimą ruošia Tautos 
Fondo Atstovybė Australijoje. Minėji
mas įvyks birželio mėnesio 12 dieną, 
sekmadienį, sekančia tvarka - pamal
dos 11.30 vai. St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe, giedant "Dainos" chorui, 
vadovaujant Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai.

Po pamaldų vyks viešas minėjimas 
2.30 vai. po pietų, Lietuvių klube 
Bankstowne.

Po minėjimo, Sydnejaus lietuvių 
jaunimas praves laiškų rašymą sąžinės 
kaliniams.

Prisiminkime patys ir priminkime 
kitiems, ypatingai jaunajai kartai, kuri 
šių ano meto žiaurumų nepatyrė, kad 
ši diena yra susikaupimo diena už 
mūsų brolius ir seseris, kurių kaulai 
išbarstyti plačiose Sibiro taigose ir 
kurių net kapų niekas nežino. Tai 
bolševizmo aukos,niekada nei vieno iš 
mūsų nepamirštinos.

Tautos Fondo Atstovybė

Sydnejaus tautinių šokių grupė "SŪKURY S" maloniai kviečia 
visus atsilankyti į

METI 1SII

sekmadienį, 29 d. gegužės mėn. 2.30 popiet, Bankstowne, Lietuvių 
namuose.
Jauni rengėjai, nauji šokiai, liaudies dainos.

įėjimas: $8, pensininkams $6, vaikams veltui.
taeBOOS3OC«»aBa«S«SS«3M»«3SSS«S«SW»aOS3HHBBW3SMaBHMSHHHBBHS3aBBC 
r ' • „n. f.e

Sydnejaus lietuvių choras "DAINA" kviečia atvykti i

POPI ETĘ

birželio mėn. 5 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų, Sydnejaus lietuvių 
klube Bankstowne.

Į
Įėjimo kaina 3 doleriai, jaunimui iki 15 metų veltui, į šią kainą įeina 

kava ir pyragaičiai.
Kviečiame pabendrauti su choru "Daina", drauge padainuoti 

liaudies dainų, pritariant akordeonų muzikai. Dainų žodžiai bus 
išdalinti salėje. Laukiame visų iš toli ir iš arti prisidėti prie bendrai 
dainuojamos lietuviškos liaudies dainos.

HELLP komitetas trėmimų minė
jimą ruošia birželio mėn. 17 d., 
penktadienį, St. Joseph bažnyčioje, 
prie Macquarie ir Harrington gatvių 
sankryžos.

Pradėsime budėjimu su žvakutėmis, 
Pabaltijo kraštų vėliavomis ir plaka
tais, penktą valandą vakare bažnyčios 
šventoriuje.

Pamaldos, į kurias užprašėme įvai
rių religijų kunigus ir Tasmanijos 
politinių bei etninių grupių atstovus, 
prasidės 7.30 v.v. Po pamaldų 
pasivaišinsime kava ir sausainiais, 
pasikalbėsime su svečiais.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
atsilankyti prie budėjimo ir mišiose.
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"SŪKURIO" RENGINIAI
Sydnejaus tautinių šokių grupė 

"Sūkurys", prieš išvykdamas į VHI-ąją 
Tautinių šokių šventę Kanadoje, 
ruošia sekančius renginius:

Metinis koncertas gegužės mėn. 29 
d., Lietuvių klube Bankstowne.

Sydnejaus Operos rūmuose pasiro
dymas birželio mėn. 13 d.
Joninių vakaras birželio mėn. 18 d., 
Lietuvių klube Bankstowne.

Visus šiuos renginius jaunimas 
ruošia savo iniciatyva ir pastangomis. 
Prašome organizacijų vadovus, tomis 
dienomis neruošti kitų renginių. 
Dėkojame.

V.P. Šalkūnas - pirmininkas
J ir Melbourne Lietuvių sporto klubas

"VARPAS"
i remiant III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes - Adelaidėje maloniai 
i ir nuoširdžiai kviečia visus Melbourne ir Geelongo lietuvius ir jų 
j pažįstamus, visas lietuvių organizacijas ir jų rėmėjus, visą lietuvių 
j jaunimą ir jų draugus gausiai dalyvauti ir paremti mūsų

1988 m. birželio 4 d., šeštadienį 8 vai. vak.
Kaina $18. Studentams/Pensininkams $15, DISCO $12.

Lietuvių namupse 44 ERROL St. Nth. Melbourne. j
Gros lietuvių orkestras "Dabar". Įdomi loterija ir Grafikos meno 

j varžytinės.
Užsisakykite stalus iki 29.5.88 pas Z. Sadauskienę 557 4125. j

Paštu: V.P.Šalkūnas 842 2113, 30 Glenview Rd. Doncaster East
XS»3S3aSSOS36W6SS3B0SSSSS3aaSSSSM3SX3SSS3SS63«SaaHtS3SSOW3SM3M3HBMSHBS3S^^
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