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IETUVA1 PASKIRTAS KARDINOLAS
VINCAS SLADKEVIČIUS

-

Šių metų gegužės mėnesio 28 dieną 
Popiežius Jonas Paulius II Lietuvai 
paskyrė kardinolą. Juo paskirtas 
Kaišiadorių vyskupas Vincas Sladke

vičius.

Vincas Sladkevičius gimė 1920 m. 
rugpjūčio mėn. 20 d. Guronių kaime, 
Žaslių valsčiuje, Kaišiadorių apskri
tyje. Kilęs iš neturtingų tėvų, į 
mokslą ėjo remiamas Žaslių parapijos 
klebono M. Cijūnaičio. Mokėsi Kauno 
jėzuitų gimnazijoje. 1939 metais 
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją 
baigė teologijos licenciato laipsniu. 
Kunigu įšventintas 1944 m. kovo mėn. 

25 d. Paskirtas vikaru į Kietaviškes, 
paskui kapelionu į Merkinės gimnaziją. 
Iš ten nukeltas į Kuktiškes, 1948 
metais perkeltas klebonu į Inturkę. 
Nuo 1952 metų Kauno kunigų 
seminarijos profesorius, dėstė dogma
tinę teologiją ir Švento Rašto Naujojo 
Testamento egzegezę, ėjo seminarijos 
prefekto pareigas.

1956 metais iš dėstytojo pareigų 
pasitraukė. 1957 metų lapkričio mėn. 
14 dieną paskirtas tituliniu Aboros 
vyskupu ir Kaišiadorių vyskupo pa
galbininku, pakonsekruotas vysk. 
Teofilio Matulionio 1957 m. gruodžio 
mėn. 25 dieną Birštone. Apaštalų 
sosto jam buvo duotas apaštališkojo 
administratoriaus su rezidencinio 
vyskupo teisėmis galios, bet komu
nistinė valdžia neleido jam eiti 
vyskupo pareigų. Tuoj po konsekra 
cijos iš Kauno jis buvo priverstas 
išvykti į Nemunėlio Radviliškį, kur 
gyveno kaip altaristas. Valdžia jam 
nedavė leidimo vykti 1962 metais į 
Visuotinį Bažnyčios susirinkimą Ro
moje. Tik 1982 metais Vatikanas 
iškovojo jo grąžinimą į Kaišiadorį 
vyskupo pareigoms.

Kardinolas Vincas Sladkevičius yra 
žemo ūgio, nestiprios sveikatos, 
nepaprastai gabus, moka lotynų, 
vokiečių, anglų, italų, rusų, lenkų ir 
latvių kalbas.

REAGAN MASK V OJE

Pereitą pirmadieni Amerikos prezi
dentas Ronald Reagan su žmona 
Nancy atvyko į Maskvą.

Tai yra pirmasis Amerikos prezi
dento vizitas į Sovietų Sąjungą po 
1974 metų, kada tuometinis preziden
tas Gerald Ford lankėsi Vladivostoke 
ir buvo susitikęs su L. Brežnevu.

Prezidentas R. Reagan pakeliui į 
Maskvą buvo sustojęs Helsinkyje, kur 
išreiškė vilti ir norą susitarti su 
sovietų vadovais tarpe kitų klausimų 
ir dėl žmonių teisių bei religijos 
laisvės padidinimo.

Susitikimas tarp dviejų didžiųjų 
pasaulio valstybių vadovų dar nesi
baigė, apie jo rezultatus kalbėti 
anksti. Tačiau, JAV prezidentas 
Maskvoje jau pareiškė savo nuomonę 
šiais klausimais ir reikalavo suteikti 
daugiau teisių ir religijos laisvių 
Sovietų Sąjungos gyventojams. Savo 
susitikime su disidentais ir žydų 
aktyvistais prezidentas pareiškė: " Aš 
atvykau čia norėdamas suteikti jums 
daugiau ištvermės ir pasitikėjimo”.

Prezidentas reikalavo, kad Sov. 
Sąjungoje būtų didesnė religijos 
laisvė, bažnyčios atvertų duris tikin
tiesiems. Į jo reikalavimus sovietų

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAI
L I ETŲ V OJE

Pabaltiečių biuro Strasburge iš 
Vilniaus, Kauno ir Maskvos gautomis 
žiniomis, šių metų gegužės mėn. 22 d. 
sekmadienį, Vilniuje ir Kaune buvo 
paminėtos 1948 metų masinės depor
tacijos iš Lietuvos į Sibirą. Pasak 
pogrindinės Lietuvos Laisvės Lygos, 
1948 metais gegužės mėn. 20 d. buvo 
išvežta 200.000 lietuvių.

vadas M. Gorbačiovas pastebėjo, kad 
gal reikia turėti daugiau nuosaikaus 
priėjimo prie šių klausimų, turint 
galvoje, kad šalyje šiuo metu jau 
vyksta persitvarkymo procesas. Gor
bačiovas siūlė daugiau susilaikyti nuo 
žmonių teisių ir laisvių padidinimo 
klausimų kėlimo.

Prezidentas R. Reaganas su žmona 
Nency buvo pasivaikščioti garsioje 
Maskvos Arbat gatvėje, netoli tos 
vietos kur randasi Amerikos ambasa
doriaus rezidencija. Pasivaikščiojimo 
metu, prezidentas užlipo ant vežiko 
ratų ir prabilo į kelis šimtus rusų 
smalsuolių, kurie stengėsi pamatyti 
Amerikos prezidentą. Jo žmona Nan
cy sveikinosi su maskviečiais. Netru
kus smalsuoliai visai apsupo prezi
dentą su žmona, visi veržėsi juos 
pamatyti. Bet susitikimas buvo nu
trauktas, saugumui susodinus svečius j 
automobili. -

Paklaustas, kaip jam patiko susiti
kimas su maskviečiais prezidentas 
trumpai atsakė: "Aš visuomet girdė
jau, kad rusai yra labai draugiški 
žmonės". Maskviečiai nustebę, kad 
pavyko pamatyti prezidentą, tarpusa

vyje šūkavo: "Aš mačiau! Aš ma
čiau!"

Sekmadienį rytą Vilniaus bažnyčio
se buvo atlaikytos pamaldos išvežtie
siems paminėti, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai tikinčiųjų, jų tarpe daug 
jaunimo. Po pietų nuo 3 vai. iki 5 vai. 
Gedimino aikštėje vyko minėjimas, 
irgi sutraukęs tūkstančius žmonių. 
Vienų pranešimu virš 1000, o kitų - 
tarp 3000 ir 5000. TASSAS pranešė, 

kad dalyvavo tik 300 žmonių. Šiam 
minėjimui valdžia nebuvo davusi 
leidimo ir grąsino susitvarkysianti su 
dalyviais. Minėjimo metu, kalbėjusius 
buvo bandyta nustelbti garsiakalbiais. 
Visi bandžiusieji kalbėti bematant 
buvo suimti. Dar nėra žinoma ar jie 
paleisti. Nepaisant keliamo triukšmo 
ir gausių milicijos dalinių, minėjimas 
užsitęsė dvi valandas.

Sekmadienį 6 vai. ryto, trims 
minėjimo rengėjams buvo uždrausta 
išeiti iš namų. Nijolei Sadūnaitei 
pavyko išvengti namų arešto, kadangi 
ji keletą dienų iš savo namų 
pasitraukė ir viešai nesirodė. Tik 11 
vai. ryto, jau aplankiusi kelias 
bažnyčias, ji buvo sulaikyta pakeliui į 
Šv. Mikalojaus bažnyčią. Prieš tai jai 
pasisekė perduoti Maskvos disidentų 
grupei pranešimą iš Vilniaus, šią žinią 
vėliau gavo Pabaltiečių biuras Stras
burge.

Šeštadienį Vilniuje Lietuvos komu
nistų partija suruošė oficialų Stalino 
aukų paminėjimą, kuris tęsėsi apie 
pusę valandos. Žmogaus teisių veikė
jams kalbėti nebuvo leista.

Taip pat sekmadienį Kauno kated
roje buvo atnašautos vakarinės pa
maldos, o Rotušės aikštėje įvyko 
demonstracijos. Dalyvavo tūkstantinė 
minia. Demonstracijos praėjo ramiai, 
trukdymų nebuvo. Prieš keletą dienų 
Kaune buvo suimtas žmogaus teisių 
veikėjas Mindaugas Šibonis ir žinomas 
roko dainininkas Borisas Ružas, po 
kelių dienų abu buvo paleisti.

Sekmadienio naktį Pabaltiečių biu
rui Strasburge pasisekė telefonu 
susisiekti su Kaunu, kur telefoninis 
ryšys jau buvo atstatytas.

(ELTA)

TRĖMIMAI į SIBIRĄ

Priminęs Lietuvos įjungimą Sovietų 
Sąjungon stalinizmo "suklestėjimo" 
metu V. Bubnys neužmiršta ir 

trėmimų į Sibirą: "Dėtos viltys, ir 
staiga pirmas smūgis, kaip sakoma iš 
pasalų - 1941 metų birželio vidurio 
masiniai trėmimai. Kas sudarinėjo 
deportuojamųjų - vyrų, moterų, 
senių, vaikų sąrašus ir kas juos 
pasirašinėjo šiandien nežinom, tačiau 
visi žinom, kokios buvo to antihuma 
niško akto pasekmės karo okupa
cijos metais ir po karo. O kaip tautų 
draugystės šaknis kapojo pokario nauji 
trėmimai ir klasių kova, istorinių 
paminklų naikinimas?..." Naujo po
žiūrio reikalauja ir V. Bubnio kolekty 
vizacija pavadintas pokarinės Lietu
vos sukolchozinimas. Esą istorikai 
šiandien pakalba apie "baltas dėmes" 
istorijos puslapiuose. Pasak V. Bubnio, 
daugelis tų istorijos dėmių yra ne 
baltos, o kruvinos. Stalinas taipgi 
įvedė tautų bei kalbų "susiliejimo" 
teoriją, kuri ir dabar tebėra neatmes 
ta: "Ta ’teorija’ turėjo pražūtingų 
padarinių - į jaunas galvas buvo 
kalamas abejingumas viskam, kas 
nacionalu: savo gimtajai kalbai, 
istorijai, kultūrai. Iš mokyklų progra
mų buvo išstumtos respublikų tautų 
istorijos, susilpnėjo nacionalinių kal
bų dėstymas ir išvis dėmesys naciona
linėms kalboms...” Lietuvos istorija 
vidurinėse mokyklose ir dabar lieka 
tik priedėliu prie Sovietų Sąjungos 
istorijos: "Labai paviršutiniškai su 
Lietuvos istorija numatoma supažin
dinti mokinius penktose klasėse - per 
17 pamokų nuo seniausių laikų ligi šių 
dienų, o devintose klasėse - per 68 
pamokas. Vyresnėse klasėse Lietuvos 
istorija jau visai nedėstoma, tik 
dvyliktoje klasėje numatoma pakar
toti (kartoti dvejus metus nesimo
kius!). Jeigu tokia programa bus 
patvirtinta, giliau savo tautos istori
jos mokinys ir ateityje nepažins. 0 
kaip mokyklose dėstoma Lietuvos 
geografija? Tai irgi visiškai apleista 
patriotinio auklėjimo sritis..."
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UŽ KREMLIAUS

Kad Sovietų Nomeklatūroj yra dvi 
grupės - už ir prieš Gorbačiovo 
reformas visi žino. Kas yra tų grupių 
vadai?

Pirmiausia verta prisiminti kad 
rimti reformų šalininkai ar priešai gali 
būti tik tie, kurie yra labai aukštose 
vietose, atseit, kurie yra Politbiuro ir 
Komunistų Partijos Sekretoriato na
riai. 0 tokių Sovietų Sąjungoj yra tik 
šeši: pats Gorbačiovas, Ligačiovas, 
Jakovlevas, Zaikovas, Slynkovas ir 
Nikonovas.

Gorbačiovas visiem gerai žinomas. 
Sustoti reiktų prie jo galingiausio 
priešo-Ligačiovo. Jis pirmininkauja 
partijos sekretoriatui ir prižiūri parti
jos dalykų eigą. Jo žinioje yra ir 
santykiai su kitais komunistiniais ir 
Trečiojo Pasaulio kraštais. Ne tiek jis 
priešingas ekonominėms reformoms 
kiek bijo, kad tie pakeitimai neprives
tų prie betvarkės ir net imperijos 
iširimo. Jam nepriimtinas taip vadina
mas socialistinis pluralizmas - bet 
koks sovietų gyvenimo demokratiza
vimas. Labai nusistatęs prieš alko
holizmą ir atsakingumo stoką šeimų 
gyvenime.
Jakovlevas^, 64 metų architektas, yra 
entuziastas kultūrinio liberalizmo. 
Mokėsi vienus metus Kolumbijos 
universitete Š. Amerikoj ir nubaustas 
už kritikavimą rusiško nacionalizmo 
išsiunčiant jį į Kanadą kaip S. 
Sąjungos pasiuntinį. Nors nekenčia Š. 
Amerikos, jis nebijo, kad davus 
žmonėms daugiau laisvės nuvestų 
kraštą į betvarkę.

Zaikovas prižiūri karo industriją. 
Yra inžinierius ilgus metus dirbęs 
Leningrade irgi apsaugos ministeri
joje. Jo palankumas Gorbačiovui tik 
dalinis.

Slynkovas ir Nikonovas yra tvirti 
Gorbačiovo reformų šalininkai. Jie 
prižiūri industriją ir žemės ūkį.

PRASMINGOS VIGILIJOS IR 
KULTŪRINES DEMONSTRACIJOS

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
gegužės 22 dieną įvyko vigilijos 
keturiose bažnyčiose Kaune ir Vilniu
je. Prieš 40 metų, 1948. V. 22 įvyko 
patys didžiausi lietuvių išvežimai į 
Sibirą, kurie savo skaičiumi pralenkė 
visus kitus. Lietuvos pogrindis prašė, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai tinka
mai atžymėtų šią liūdną sukaktį. Tuo 
reikalu susirūpino Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga ir kreipėsi į savo 
skyrius ragindama juos surengti vigili
jas ir kultūrines demonstracijas. 
Dvasiškiai atlaikė pamaldas ta inten
cija - 22 gegužės pasitaikė kaip tik 
sekmadienis, o jaunimas bandė pri
traukti spaudą, televiziją ir krašto 
visuomenę tautiniais šokiais ir liaudies 
daiuomis. Ta proga buvo išdalinti 
lapeliai su paaiškinimais apie Pabaltijo 
kraštus ir jų dabartinę politinę padėtį. 
Jaunimas reikalavo, kad vietinė val
džia darytų demaršus ir reikalautų, 
kad sovietai anuliuotų Ribbentropo - 
Molotovo paktą, atitrauktų savo 
kariuomenę iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, paleistų visus politinius bei 
sąžinės kalinius. Ar visur tokios 
demonstracijos įvyko ir ar jos turėjo 
didesnio atgarsio, neturime davinių. 
Betgi Melbourne jos gerai praėjo.

Melbourne jaunimas surengė kultū
rinę demonstraciją prie Meno Centro 
pastatų (Arts Centre). Kodėl prie jų? 
Šalia esančioje Viktorijos meno gale
rijoje vyko paveikslų paroda iš 
"Hermitage” meno muziejaus Lenin
grade. Tai žymus įvykis, kuris 
pritraukė daug parodos lankytojų. Tą 
sekmadienį 2.30 vai. po pietų net 
dvigubos eilutės stovėjo prie įėjimo.

UŽDARU DURŲ

Pagaminti užtenkamai maisto ir pa
naikinti laukiančių krautuvėse eiles, 
jų nuomone, galima pasiekti tik per 
"perestroiką".

Apie jėgų lygsvarą tarp Kremliaus 
galiūnų galima spręsti iš laiško 
paskelbto kovo mėn. "Sovietskaja 
Rossija" dienraštyje. Tas laiškas 
nukreiptas prieš Gorbačiovo reformas 
buvo pasirašytas ne vien Ligačiovo, 
bet ir Zaikovo ir dar trijų Politbiuro 
narių: V. Čerbikovo (KGB virši
ninko), M. Salomoncevo ir A. Gromy
ko (buvusio užsienio reik, ministro).

Taigi opozicija reformoms gana 
stipri. Gal dėl to skubiai buvo 
paskelbta, kad bus nustota persekioti 
žmones dėl religijos ir duota suprasti, 
kad tikintiems verta paremti "pere
stroiką", atseit Gorbačiovą.

Buvo leista vengrams išmesti jų 
vadą J. Kadar iš partijos sekretoriaus 
vietos ir net pakeisti pusę vengrų 
politbiuro narių naujais reformų 
šalininkais. Susitikimas su Reagunu 
irgi prisideda prie Gorbačiovo presti
žo pakėlimo. Taigi, sąjungininkai 
ieškomi visur prieš įvykstantį partijos 
suvažiavimą birželio gale.

Nežiūrint visų Gorbačiovo pastan
gų ir spaudos palaikymo jo pusės, 
pergalė partijos suvažiavime toli 
gražu nėra garantuota. Priešininkai 
gali apriboti Gorbačiovo "perestroi- 
kos", ypač "glasnost", planuojamus 
pakeitimus, gali sutrumpinti dabarti
nio KP sekretoriaus mandato laiką ir 
net gali jį pašalinti iš užimamos vietos 
išrinkdami kietesnės politikos genera
linį sekretorių.

Kaip bebūtų, ateinantis sovietų 
kompartijos suvažiavimas yra svarbus 
ne vien Sovietų Sąjungai, bet ir 
Vakarams, nes nuo jo priklausys 
tolimesnė Maskvos vidaus ir užsienio 
politika. : ..i.*,. > v

Dr. Jonas Kunca

Jiems buvo duoti lapeliai.
Reikia tikėtis, kad gal ne vienas 

susimąstė ir pagalvojo apie pavergtąjį 
Pabaltį. Turistų ir nemažai pribuvo. 
Keli japonai netgi filmavo šokėjus ir 
dainininkus. Ir tolimoje Japonijoje 
nuskambės aidas. Šokėjus su daininin
kais filmavo vietiniai TV kanalai. 
Deja, vakarinėje televizijos progra
moje neteko jų matyti. Gaila! Svarbu, 
kad daug lapelių buvo išdalinta 
praeiviams ir pravažiuojančiai publi
kai. Svarbu ir drauge malonu, kad 
jaunimas parodė gražios iniciatyvos. 
Tokiu būdu jie užmezgė tampresnį ryšį 
su mūsų tautos rezistentais Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Tur būt nesuklysime teigdami, kad 
VI P.LJ. Kongresas išjudino jaunimą 
iš patogių neutraliteto ir "nesikišimo" 
pozicijų. Aišku, ne visose bendruome

nėse jis yra vienodai aktyvus. Mel
bourne jaunimas veikia nesiskelb- 
damas, prasmingai ir efektyviai bando 
atkreipti visuomenės dėmesį į Lietu
vai daromą skriaudą. 0 apie ją bylojo 
milžiniškas plakatas prie kurio jie 
šoko linksmus šokius ir dainavo 
skambias liaudies damas.

Ačiū jauniesiems šokėjams V. 
Bruožytei ir jos broliui bei Melbourne 
Lietuvių jaunimo sąjungai už vykusiai 
pravestą demonstraciją!

Pagal Skandinavijos Baltų komiteto 
surinktą medžiagą "The Baltic States 
1940- -1972 - Documentary Back
ground and Survey of Developments," 
Stockholm 1972, kuri bvo įteikta The

PASAULIO LIETUVIŲ

BENDRUOMENE
PASAULIO LIETUVIU

REND R U OME NES VII SEIMAS

1988 birželio 28-30

Loews Westbury Hotel, 475 Yonge Street, Toronto, Ontario M4Y 1X7 tel. 
(416) 924 0611.

Birželio 27, pirmadienis
4:00 - 7:00 v. p.p. Seimo atstovų registracija ir informacijos.
8:00 - v. v. Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso pokylis Prisikėlimo salėje, 

1011 College Str.

Birželio 28, antradienis
8:00 - 9:00 v. r. Registracijos tąsa.
9:00 - 12:00 v. r. PLB VII seimo atidarymas.

PLB valdybos ir PLB institucijų pranešimai.
12:00 - 1:30 v. p.p. Bendri pietūs.

2:00 - 6:30 v. p.p. Kraštų bendruomenių pranešimai, siūlymai seimui.
Kultūrinė veikla ir ateitis. ' • ‘

• df ‘ 13. i--' ’ '

7:00 - 9:00 v.v. Bendra vakarienė, paskaitė. *'* '* ■ * f-

Birželio 29, trečiadienis
8:30 - 12:00 v. r. Pasaulio lietuvių anketa.

Lituanistinis švietimas.
Esamoji padėtis Lietuvoje.

12:00 - 1:30 v. p.p. Bendri pietūs, paskaita.
2:00 - 6:00 v. p.p. Lietuvos laisvės kova, lietuvių politinė veikla.
6:00 - 8:00 v. v. Vakarienės pertrauka.
8:00 - 9:30 v. v. PLB Valdybos, Kontrolės Komisijos ir Garbės teismo

rinkimai.

Birželio 30, ketvirtadienis 
8:30 - 12:00 v. r.

12:00 - 2:00 v. p.p.
2:00 - 6:00 v. p.p.

7:30 - 10:00 v. v. Naujos PLB Valdybos priėmimas, seimo banketas.
%: . X-

* «.> : ■
> :. s,.

Liepos 1, penktadienis
PLB Valdybos ir kraštų atstovų pasitarimai
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos posėdžiai

Kambarius viešbutyje reikia rezervuoti iš anksto, telefonu (416) 924-0611. 
Prieš seimą, birželio 24 - 27, Loew Westbury viešbutyje vyks Pasaulio lietuvių 
IV-sis kultūros kongresas. r '

OJlLkAl Vytautas Kamantas _ 
PLB Valdybos pirmininką^

Žodžius pakeiskime darkais

Daug audringų kalbų pasako lietu
viai saviesiems Vasario 16-sios ir 
kitomis progomis. Mūsų veiksnių ir 
pavienių lietuvių atliekami politiniai 
darbai pavergtai Lietuvai yra labai 
kuklūs, nepaprastai lėkšti ir nieko 
apčiuopiamesnio neduodą sovietų 
žiaurią vergiją pakeliančiam kraštui ir 
žmonėms.

Lietuviai yra ir talentingi ir pilni 
energijos. Su apgailestavimu reikia 
pareikšti, kad visa jų veikla neišeina

European Security and Cooperation 
Coference" Lietuvoje buvo šešios 
išvežimų bangos: 1941 m. birželio 
mėn., 1945 m. nuo liepos iki rugsėjo 
mėn., 1946 m. vasario mėn., 1947 m. 
nuo liepos iki gruodžio mėn., 1948 m. 
gegužės mėn. 1949 m. kovo ir birželio 
mėn. ir tarp 1950-1954 m. įvyko 
mažesnio masto išvežimų. Išvežtųjų 
skaičius milžiniškas: Lietuvoje 
285.000, Latvijoje 144.000 ir Estijoje 
140.000 gyventojų. Taigi iš trijų 
mažų Pabaltijo kraštų išvežta apie 
570.000 gyventojų. į šitą skaičių 
neįeina: kalėjimuose nužudyti, dingę 
ar į laisvojo pasaulio kraštus pasitrau
kę gyventojai.

Isolda 1. Poželaitė-Davis

Organizaciniai ir seimo narių keliami klausimai.
Pietų pertrauka.
"Pasaulio lietuvis".
Seimo nutarimų priėmimas.
Baigiamasis posėdis, seimo uždarymas.

iš siaurų ribų, visas jų judėjimas yra 
nepaprastai uždaras.

Mūsiškiai atlieka puikių ir didelių 
darbų. Pavergtos Lietuvos vadavimo 
darbas ir politinė veikla jiems yra 
svetimiausia sritis. Kongresai, seimai, 
suvažiavimai ir konferencijos (net ir 
politinės!) ribojasi tuščiažodžiavimais 
ir gražbylystėmis. Belieka išreikšti 
viltį, kad ateityje bus sulaikta mažiau 
kalbų ir daugiau darbų.
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MALD A

Australijos ir Sovietų Sąjungos 
susitarimas dėl religinės laisvės.

Australijos spauda paskelbė, kad 
neseniai {vykusio min. pirmininko R. 
Hawke vizito Sovietų Sąjungoje metu, 
buvo sudaryta sutartis dėl laisvesnio 
religinio bendravimo su Australija. 
Šios sutarties pasėkoje keletui žydų 
buvo leista emigruoti j Australiją, 
kaip religiniams disidentams. Toks 
įvykis buvo plačiai komentuojamas 
spaudoje, kaip didelis min. pirmininko 
atsiekimas. Šios abi šalys taip pat 
susitarė dėl laisvo religinės literatū
ros mainymosi tarp Australijos ir 
Sovietų Sąjungos. Tai reiškia, kad 
maldaknyges, Šventą Raštą ir kitą 
religinę spaudą bus leidžiama vežti į 
Sovietų Sąjungą, šiuo susitarimu ir 
mes lietuviai turėtume pasinaudoti, 
{veždami, ypatingai lietuviškas mal
daknyges, suaugusiems ir vaikams į 
Lietuvą. Maldaknygių spausdinimas 

■ Lietuvoje jau daug metų buvo labai 
suvaržytas ir jų ten yra didelis 
trūkumas.

Dabar, artėjant Europos vasarai, 
išeivijos lietuviai vėl gausiai lankys

KULTŪRA, KULTŪRININKAI IR
PREMIJOS

Jursris Janušaitis

Spaudoje, susiburimuose ir įvairiuo
se pokalbiuose dažnai kalbama apie 
išeivijoje gyvenančius kultūrininkus, 
pačią kūrybą ir skiriamas premijas. Iš 
tikrųjų kultūra ir kultūrinės vertybės 
bei patys kūrėjai išeivijos lietuvių 
gyvenime vaidina svarbų vaidmenį. 
Literatūra, menas, dailė, muzika, 
teatrai, spauda ir yra mūsų dvasinė 
kasdieninė duona, mus maitinanti, 
skatinanti liudyti, kad esame kūrybin
gos tautos sūnūs ir dukros, kad mums 
rūpi tautos ateitis, jos gyvastingumas.

Tad nenuostabu, kad apie tas sritis 
dažnai kalbama, ginčijamasi, net 
baramasi, vis ieškant geresnių spren
dimų, kaip įvartinti mūsų kultūrinių 
vertybių kūrėjus, jų ugdytojus.

Mūsų kultūriniu gyvenimu kaip tik 
rūpinasi Lietuvių Bendruomenė, o 
uždaviniams vykdyti JAV prie Krašto 
valdybos savarankiškai veikia Kultū 
ros Taryba. Ji veikia jau daugelį metų. 
Gi paskutiniuoju laiku ilgoką laiką jai 
vadovauja gana judri, sumanumo 
nestokojanti, energinga kultūros Ta
rybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

Ingrida Bublienė Kultūros Tarybos 
pirmininkė.

Pirmininkės ir pačios Tarybos 
tiesioginis uždavinys stebėti kultūri
nio gyvenimo apraiškas atydžiai, 
padėti mūsų kūrėjams, juos iškeliant, 
vertinant ir apdovanojant taip vadi
namomis premijomis. Taip pat organi
zuoti kūrėjams pagerbti šventes ir net 
kitus kultūrinius renginius.

Tam reikia pinigų! Jų, atrodo, 
Kultūros Taryba gauna. Premijoms 
tam tikras sumas skiria sėkmingai 
augantis Lietuvių Fondas, petį prire
mia ir Lietuvių' Bendruomenės Krašto 
valdyba. Kai suglaudžiami pečiai, tai

KNYGES J LIETUVĄ

Lietuvą. Todėl prašome, važiuojan
čius pagalvoti apie patarnavimą, kurį 
padaryti dabar turime gerą progą. 
Nuveždami { Lietuvą maldaknygių, 
padarysime gerą darbą savo tautai. 
Pavojaus vežant maldaknyges nėra, 
blogiausiu atveju, muitinėje jas gali 
tik konfiskuoti, bet kitaip turistas 
tikrai nenukentės. Jeigu maldaknygės 
būtų atimtos, grįžus, prašome būtinai, 
pranešti, kad mes tuo klausimu 
galėtume išreikšti protestą Australi
jos valdžiai. Nuvežus maldaknyges į 
Lietuvą, galite jas išdalinti tikintie
siems, arba tiktai palikti bažnyčioje. 
Sydnejųje maldaknygių galima gauti 
pas Prel. P. Butkų, A. Vinevičių arba 
B. Stašionį lietuvių klubo bibliotekoje. 
Taip pat, prašome tautiečius, kurie 
turi atliekamų lietuviškų maldakny
gių, kurias gali dovanoti, pristatyti A. 
Vinevičiui arba B. Stašioniui. Šiuo 
metu, kada tariamoji glasnost šiek 
tiek pravėrė geležinę uždangą, išnau
dokime progą padėti religiniam ir 
tautiniam sąjūdžiui Lietuvoje.

Dr. I. Venclovas
Ž mogaus Teisėms Ginti komitetas 

ir šiek tiek pinigėlio atsiranda, nors ne 
perdaug didelės sumos, bet jos vistiek 
šį tą reiškia ir yra paskata mūsų 
kūrėjams.

Bet dalinant premijas, kaskart po to 
spaudoje vis pasirodo kritinių nuomo
nių, kad premijos paskirtos ne tam, 
kam reikėtų, kad kartais premija 
duodama už blogą kūrybą, už nepa- 
triotinę tematiką, kad jos skiriamos 
"juokdariams" ir t.t. Žodžiu kritikos 
nestokojama. Viena jų dėmesio verta, 
o kita, kartais kvepia net asmenišku
mu.

Nežiūrint viso to, gyvenimas rieda. 
Kūrėjai kuria, kultūrinės vertybės 
pastebimos. Tad ir pačių premijų 
principas išlieka ir, atrodo, to principo 
bus laikomasi ir ateityje.

Premijos skiriamos kaip minėjome 
už įvairias kultūrinio gyvenimo ap
raiškas jų ugdytojams, kūrėjams. 
Dabar turime ir premijuotinas sritis - 
žurnalistiką, teatrą, dailę, muziką, 
literatūrą, radijo laidas. Na, gali būti 
ir kitų sričių, vertų premijos.

Minėtų sričių darbuotojai beveik 
kas met atžymimi premijomis.
Štai šiais metais irgi turime keletą 
laureatų. Žurnalistų premijos laurea
tas kun Pranas Garšva, ilgametis 
"Draugo vyr. redaktorius. Teatro 
premija atiteką kūrybingam režisie
riui, Los Angeles Dramos sambūrio 
vadovui Petrui Maželiui. Dailės šių 
metų laureatė Ada Sutkuvienė, daili
ninkė, aktyvi kūrėja. Muzikos premija 
paskirta Žilevičiaus - Kreivėno 
Muzikologijos archyvui. Penktoji - 
Literatūros premija atiteko mūsų 
žymiam humoristui, rašytojui Antanui 
Gustačiui. Pirmosioms keturioms pre
mijoms pinigus skyrė Lietuvių Fondas, 
o paskutiniąja! - Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba.

Kaip matome, premijų laureatai 
visuomenei žinomi, savo įnašu turtinę 
mūsų kultūrinį gyvenimą. Tačiau po 
šių premijų paskyrimo spaudoje pasi
rodė užuominų, kad kam skirta 
premija rašytojui, kuris savo kūryba 
kaip tik "traukia per dantį" mūsų 
veikėjus.

Lietuvis yra toks, kad humoro, 
satyros, ypač veikėjai, nelabai nori 
priimti ir "šiaušiasi" prieš patį kūrėją. 
Esą, negerai, kad Muzikos premija 
paskirta archyvui, o ji turėtų būti 
skiriama gyviesiems kūrėjams, o ne 

mirusiųjų atliktų darbų vertinimui.
Bet ir tos nuomonės svarstytinos. 

Atvirumas - geras dalykas. Žodis 
laisvas, tad mintis gali reikšti kiekvie
nas, tik, žinoma, kad būtų objektyvu
mas. Gi atsimintina, kad premijuotinų 
kūrėjų atrinkimas - didelė problema. 
Visi manome, kad esame verti 

premijos, visi šį tą nuveikė kultūrinėje 
dirvoje. Sunku ir vertinimo komisi
joms. Tad gal geriausias būtų būdas 
sudaryti komisijas iš tokių žmonių, 
kurie premijų skirstymo metodus 
kritikuoja. Tikėkime, kad jie gal 
tobuliausiai premijas paskirtų.

Kol to neturime, manome, kad ir 
sekančiais metais premijos bus skirs
tomos panašiu metodu.

Gražią tradiciją sukūrė JAV LB 
Kultūros Taryba, suruošianti premijų

—

REKOMENDUOTINI VEŠBUClAI 
CENTRO

LIETUVIŲ DIENŲ SVEČIAMS 
MOTELIAI NETOLI ADELAIDĖS

ADELAIDĖS MIESTE (CITY): 
**** ADELAIDE PARKROYAL
(motelis): 2£6 South Tce. 95 butai 
Dviem asmenims dienai - $118.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 223 4355.

**** ADELAIDE TRAVELODGE- 
TOWER WING (motelis): 
208 South Tce. 135 butai.
Dviem asmenims dienai - $89.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 223 2744.

♦♦» PARKVIEW WING:: 62 butai. 
Dviem asmenims dienai - $65.00 
Extra asmuo - $10.00
♦♦* FESTIVAL LODGE: (motelis) 
140 North Tce. 44 butai.
Dviem asmenims - $60.00 
Extra asmuo - $ 8.00 
Tel. (08) 212 7877.

♦** AMBASSADORS (viešbutis): 
107 King William St., 
30 kambarių.
Vienam asmeniui dienai - $47.00 
Dviem asmenims - $59.00 
Extra asmuo - $10.00 
Tel. (08) 51 4331.

KENT TOWN- 42 butai. 
Adelaidės priemiestis: 
2 km. nuo miesto centro 
****ROYAL COACH MOTOR INN 
(motelis): 24 Deųuetteville Tce. 
Vienam asmeniui dienai - $55.00 
Dviem asmenims - $60.00 
Extra asmuo - $ 8.00 
Tel. (08) 42 5676.

čia suminėta tiktai keletas netoli Adelaidės miesto ir mieste esančių 
viešbučių - motelių.

Pietų Australijos turistų įstaiga jūsų mieste gali suteikti daugiau 
informacijų.

minėtuose viešbučiuose - moteliuose yra standartiniai patogumai; kaip 
paprastai, mokant aukštesnę kainą, gaunami geresni butai - kambariai ir t.t.

P. S. Minėtos sąrašuose kainos yra dabartinės, kurios gali pasikeisti. 
Norintieji iš anksto užsisakyti, prašome betarpiškai kreiptis į viešbučių 
administracijas.

Lietuvių Dienų Komitetas

MASKVA

Sovietų Sąjunga atmetė Izraelio 
pasiūlymą atidaryti oro susisiekimo 
liniją Maskva - Bukareštas - Tel 
Avivas žydų emigrantams.

Sovietų Sąjungos atstovas G. Tara
sovas paraškė, kad Izraelio delegacija 
atvyks į Maskvą šiais metais tartis 
šiuo klausimu.

Tai bus pirmasis Izraelio oficialus 
vizitas nuo 1967 metų, kada Sov. 
Sąjunga nutraukė diplomatinius san-

"Mūsų

įteikimo ir kūrėjų pagerbimo kasmeti
nes šventes, vis kitoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje.

Šių metų tokią šventę organizuoja 
Kultūros Taryba Los Angeles lietuvių 
kolonijoje. Ją globos Los Angeles LB 
apylinkės. Šventė įvyks gegužės mėn. 
15 d. Šventę ruošia Kultūros Taryba, o 
vadovauja jos pirmininkė Ingrida 
Bublienė.

Tokių švenčų metu įteikiamos laurea
tams premijos, pagerbiami mūsų 
kultūrininkai, kūrėjai, padėkojama 
bent mažyte dalimi už jų rūpestį 
ugdant mūsų tautinę kultūrą. Tikėki
me, kad dėl premijų kylančios 
mažytės kibirkštėlės, skatins mūsų 
kūrėjus su ta pačia meile kurti 
vertybes, kurios ilgam, ilgam išliks.

*** FLINDERS LODGE (motelis):
27 Deųuetteville Tce. 66 butai. 
Vienam asmeniui dienai - $51.00 
Dviem asmenims - $55.00 
Extra asmuo - $ 6.00 
Tel. (08) 332 8222.

** ADELAIDE KENT TOWN LODGE 
(motelis); 22 Wakefield St., 37 butai. 
Vienam asmeniui dienai - $44.00 
Dviem asmenims - $49.00

Extra asmuo - $ 5.00 
Tel. (08) 332 7571.

FREW1LLE - 25 butai. .......
3 km. nuo Adelaidės miesto centro: 
»*» PRINCES HIGHWAY 
(motelis): 199 Glen Osmond Rd. 
Vienam asmeniui dienai - $32.00 
Dviem asmenims - $38.00 
Extra asmuo - $ 6.00 
Tel. (08) 79 9253.

FULLARTON - , . . ; ■: : r!
apie 3km. nuo Adelaidės miesto centr 
** SANDS (motelis):
198 Glen Osmond Rd., 20 butų. 
Viemam asmeniui dienai ■■ $38.00 
Dviem asmenims - $42.00 - 48.00 
Extra asmuo - $ 6.00 - 10.00 
Tel. (08) 379 0066.

SUNNY SOUTH (motelis):
190 Glen Osmond Rd., 20 butų.* 
Vienam asmeniui dienai - $30.00 - 
Dviem asmenims - $33.00 - 35.000 
Extra asmuo - $ 8.00 
Tel. (08) 79 1621.

tykius.
Iki šiol Sovietų Sąjungoje gyve 

nantys žydai gavę leidimą emigruoti 
yra skraidinami į Vieną ir iš ten jie 
pasirenka savo naują kraštą. Didžioji 
dauguma emigrantų išvyksta į JAV.

E* R A N EŠI MAS
Iš Lietuvos yra gauti ir "Mūsų 

Pastogės" redakcijoje saugomi laiškai 
V. Lenčiauskui, jaunesniąjam Zdobai 
ir N. Mikalauskui.
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paparčio Žiedo beieškant

Maža saujelė vis labiau pražilsian
čių ponių, jau pradėjusių imtyniauti 
su savomis negalėmis, tebetęsia prieš 
35 metus pradėtą vargau patekusių 
lietuvių globos darbą, šis jų pastangų 
objektas nėra patrauklus ne tik 
jaunesnei kartai, bet jo vengia ir kiti 
dar stiprūs, gal būt kitais rūpesčiais 
gyvenantys mūsų žmonės. Mat, al
koholiko dalia, protiniai sergančio 
likimas, liūdno profilio senatvė "spe
cial accommodation " namuose, kiek 
geresnis, bet užtai sunkiau prieinamas 
gyvenimas slaugos namuose (nursing 
homes) ar nedraugiškų veidų bendra
bučiuose (hostels) - nėra malonus ne 
tik jų gyventojams, bet ir lankyto
jams. Netgi ir savo namelių nepri
klausomybėje užsibuvęs vienišas ligo
nis kartais apauga voratinkliais ir 
pasyviai laukia mirties.

Štai tokių žmonių reliatyviam 
gerbūviui dirba dalis narių, priklau
sančių Melbourno Socialinės Globos 
Moterų draugijai. Tą darbą atlieka tik 
tos narės, kurios jį dirbti gali. Kitos 
joms padeda kaupdamos visur visada 
reikalingus finansus. Ar tai yra mūsų 
bendruomenės kamieno gyvoji sąžinė, 
paliekame skaitytojui pačiam spręsti. 
Tuo tarpu norime tik keliais pavyz

džiais nusakyti konkrečius žygius, 
atliktus anksčiau išvardintų globoja
mųjų labui. Daugumoje už tuos darbus 
buvome atlygintos žmonių pozityvia 
reakcija, net dėkingumu (šis nėra 
būtina sąlyga paslaugoms teikti), bet 
būta ir individų, gero darbo neįverti
nančių, siekiančių būti paliktais savo 
mizerijoje, net priekaištaujančių, 
kad sutrukdėme pasirinktiems pla
nams numirti. Tokiais atvejais stipry
bės semiamės poeto Jono Zdaniaus šio 
eilėraščio filosofijoje:

Vakar naktį Dievas įkišo ranką 
pro atdarą miegamo langą 
ir švelniai palietė mano veidą. 
Pabudau 
ir, manydamas, kad lauke 
stiprus vėjas pučia, langą uždariau.

O darbai bei žygiai metų bėgyje buvo 
šie:
* Prieglaudoje gyvenančiam, beveik 
praradusiam regėjimą, reguliariai bu
vo rašomi laiškai giminėms į Lietuvą.
* Paraližuotasis po daugelio metų 
mūsų laiškų rašytojos pagalba vėl 
susisiekęs su savo motina Lietuvoje.
* Prieglaudoje esanti moteris daug 
kartų vežta pas akių specialistą;

Melbourno buvusios ir dabartinės Soc. Globos Moterų Draugijos valdybos 
narės: Iš kairės sėdi dabartinė pirmininkė E. Šeikienė, buvusi pirmininkė J. 
Žalkauskienė. Stovi: L. Bartaškienė, B. Makulienė, G. Ramanauskienė,V. 
Morkūnienė, V. Bladzevičienė, A. Grikepelienė, R. Rakūnienė ir E. 
Korsakaitė. Nuotraukoje trūksta V. Kružienės.

kartą pas gydytoją ir reguliariai - į 
krautuves būtinų daiktų nusipirkti.
* Per savivaldybę sutvarkytas maisto 
klausimas paraližuotąjam, kuris, iki 
tol savo daktaro paslaugoms tokį 
maistą išrūpinti, atkakliai priešinosi.
* Sukviesta Pensininkų d-jos talka 
invalido namui aptvarkyti.

* Ligoniui išrūpinta savivaldybės 
paslauga žolei reguliariai pjauti.
* Prieglaudoje esančiam tautiečiui, 
kurio viena akis dėl paralyžiaus buvo 
taip pat paliesta, namų vadovybė 
buvo prašyta išrūpinti akinius.

Nukelta į 5 pusi.

T RYS SAVAITES LIETUVOJE E. Cinzas

Tęsinys

Gyvenu "Neringos" viešbutyje. 
Prašiau, kad išskirtų "Neringą”, nes 
"Lietuva", kurioje svečiavausi prieš 
du metus, toli nuo miesto centro. 
Maitinuosi viešbučio bare ar restorane 
- kaip man patogiau. Beje, baro tik 
vardas likęs, be kavos, arbatos ir 
vaisvandenių nieko aštresnio nė su 
žiburiu nerasi. Išdžiovino baro lenty
nas, bet nereikėtų būti pamaldes- 
niems už popiežių. Bent ten, kur 
susirenka įvairiausios tautos su savo 
papročiais, pomėgiais ir pokalbių 
ritualu.

Nusausintoje "Neringoje" tik res
torane drebančia ranka įpila "šimtą 
gramų". Prie valgio, be jo - 
uždrausta. Vieną priešpietį aplanko 
mielas bičiulis Juozas Baltušis. Jis 
pasakoja - aš klausausi, pasakoju aš - 
jis klausosi. Vidudienyje einame 
pietauti. Susirandame patogią vietelę 
užsienio turistams skirtoje aukštumo
je. Pietausite, šypsosi Elytė ar Marytė 
? Nuje, sakom tą ir aną lėkštėse, o kol 
atnešite, išbudinsime prisnūdusį pilvą 
šampanu. Ai, berneliai, ai, mielieji, 
dūsauja mėlynakė gražuolė, be antros 
valandos negaliu. Gražbyliauju aš, 
meiliosios literatūros retoriką auksina 
Lietuvoje mylimas ir gerbiamas Juza, 
bet mergužėlė vis savo: užginta, 
prisakyta, užmūryta, pagaliau aš ir 
rakto nuo stebuklų spintos neturiu. 
Apžvelgiame raktą gilioje kišenėje 
saugančią. Veidelis iš akmens (kaip 
paryžiečio Mončiaus skulptūros), akys 
mėlyno plieno, taigi nėr ko aušinti 
burnos. Taip ir pavalgėme sausai. 
Lygiai antrą, jau gurkšojant kavą, 
prisiminė mus.

Šnekant apie dabar pažabotus 
gurkšnojimus, prisimena kažkurio "są
junginio kalibro” gudrulio oficiali 
nuomonė: anksčiau gėrė iš vargo, o 
tarybiniais laikais geria iš džiaugsmo. 
Kažin ar taip buvo? Vienas kitas 
tarybinės santvarkos šmeižikas ir 
purvintojas primindavo, kad šitaip 
nuodijant liaudį nebeužilgo reikės 
pradėti verkti. Ir pradėjo. Po Sibiro 
Mokslų akademijos bombos. Na, apie 

• bombas gal nereikėtų šnekėti, moksli
ninkų nuomonė Politbiurui ir šiandien 
viešumoje nerodoma, bet stipriai 
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supurtė neklaidingumu paspuošusias 
liaudies geradarių galvas. Tarp kitų 
masinio alkoholizmo pasėkų, randame 
ir tai, kad kiekvienais metais sąjungo
je gimsta milijonas nenormalių kūdi
kių, girtų nelaimės darbovietėse, 
moralinis smukimas, kriminaliniai nu
sikaltimai, šeimų irimas ir taip toliau. 
Vertinkime Gorbačiovą vienaip, ver- 
tinkime kitaip, bet ten kur jis 
protingai tvarko (ar bando tvarkyti) 
kasdienybė jaukesnė.

Lankau gimines, bičiulius. Visada 
taip, kiekvieną kartą "Tėviškė" 
išskiria tris dienas , o paskui 
pasikviečia viešnagės eigai aptarti: 
kokie pageidavimai, kurios leidyklos, 
redakcijos, istorinių ir meno vietovių 
lankymas, susitikimai su skaitytojais ir 
išvykos. Lietuvos šaltoko pavasario 
rytelį, pusryčiaujant viešbučio bare, 
ateina dailininkas Kazimieras Že- 
romskis. Prieš pasukant visokių tapy
bos vėjų blaškomą laivelį tėvynėn, 
Kazimieras prisėsdavo ir mūsų trobo
je Briuselio užkampyje. 0 aš, buvoda 
mas Niujorke, užsukdavau į jo 
mansardą Manhatano valsčiuje. Kazi
mieras - kilniai rimtas vyras, visada 
rimtu balsu ir, kaip man atrodydavo, 
rimtai ir savęs pasiklauso. Gražus 
Kazimieras: pilkos akys, aštuoniolikto 
šimtmečio Lietuvos bajorų šukuosena, 
to laikotarpio ūsai ir didelę narsą bei 
negailestingumą teptuko broliams ro
danti nosis. Mėgstu Kazimierą, jo 
kūrybą mėgstu net tada, kai jis, 
kalbėdamas apie tai, ką yra nutapęs ar 
parašęs, iš pagarbos sau, kaip šaunios 
atminties Onore Balzakas, nusiima 
kepurę. Kaip gi įsikūrei tėvynėje, 
Kazimierai? Gerai, valdžia išskyrė 
trijų kambarių butą trečiame aukšte, 
moka "personalinę" pensiją, pagaliau 
tuščiomis kišenėmis ir negrįžau. 
Apsidžiaugiau ir aš, bet pagalvojau: 
ne tik peraukštai, bet ir perdaug 
siaurai gyveni Kazimierai. Niujorke 
irgi ne dvare gyveno, mačiau tą 
kumečio mansardą. Taip ir įsispraudė 
mintis, kad dailininkui reikėtų erd
vesnio buto, žemiau. Kol nepakirto 
septyniadešimt atnešiojusių kojelių. 
Plačiau pasikalbėti su Kazimieru 
nepavyko, atėjo Petronis. Kaip gyvė
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ni, lietuviškos ir tarptautinės naujie
nos, žmonių sveikatos. Petroniui 
viršininkaujant "Tėviškėje" daugybę 
gero patyriau, jo dėka net Latvijos 
gimines aplankiau.

Prieš keletą metų rašiau Petroniui: 
norėčiau aplankyti pusbrolį ir pusse- 
res Rygoje. Kai atvyksi, girdi, 
pasišnekėsime plačiau. Tos šnekos 
platumo buvo tik tiek: kada nori 
Rygon, vienas ar su mūsų palydovu? 
Kauniškis pusbrolis siūlosi, sakau, 
svetimas nuobodžiaus kiunkininkų ir 
skabaputrių būryje. Gerai, keliauk su 
pusbroliu. Keliavome lygiai... dvylika 
valandų traukiniu. Per šitiek laiko 
galima apsukti visą Europą, galvojau, 
čia gi ne traukinys, o diližanas su 
geležiniais ratais. Pusbrolis Tedis 
gyvena dviaukštėje troboje, aplink 
daržas ir tradicinis obelynas. Tedis 
giriasi stipria pensija, antratiek už
dirba automechaniku. Buvo vedęs tris 
kartus, tiek pat ir skyrybų, o dabar 
trankosi vakaruškose - ieško ketvirto 
džiaugsmo gyvenime, virtuvėje ir, 
žinoma, lovoje. Pašėlęs tu vaikis, 
Tedi, aikčioju, net Sibiras neatšaldė? 
Atpyliau aštuonis metus, juokiasi 
Tedis, paskui Nikita Osvoboditelis 
įsakė paleisti ir Bangerskio legionie
rius. Jauniausia pusseserė dirba slau
ge, dvi pensijoje. Pastarosioms kas
dienybė pilkesnė, pensijukės silpnos, 
jeigu ne daržai, tiuršiai ir vištos, 
nežinia kaip reikėtų išsilaikyti stačio
mis.

Graži mūsų tautos brolių Ryga! 
Žinoma, laikas ir "stagnacijos" ap

draskė amžių rūbą, bet vistiek šauni. 
Kaip jūron įsibridusi deivė. Apdova
notas pusseserių bučkiais, latvių 
folkloro ir dabartinių kompozitorių 
plokštelėmis, ugnies ir medaus "Bal
zamu", atsisveikinu Rygos traukinių 
stotyje. Po dvylikos valandų snaudulio 
- diližane, vėl Gedimino mūrine 
karūna pasipuošęs Vilnius. * Beje, 

neseniai Tedis rašė: aplankyk naują 
žmoną parodysiu.

Dabartinis "Tėviškės" komiteto 
pirmininkas Vaclovas Sakalauskas irgi 
žemaitis. Kalba rami, judesiai irgi 
ramūs nepanašūs į traškantį, judrų 
Petronį.

Aptarus dviejų savaičių 
viešnagę, primenu Rietavą. Su Petro
niu buvo lyg ir susitarta... Gerai, sako 
diplomatas nuo Gargždų, vyk Rieta- 
van. Supažindina su gražuole Rita: ji 
rūpinsis visais mano reikalais. Ir Rita 
žemaitė, berods telšiškė, bet jau 
nutautusi Vilniuje, žemaitiškumų ne
sigirdi. Aukšta Rita, sulapojusi, sužy
dusi kaip liepa. Gurkšnojant kavą vėl 
primenu Sakalauskui, kad visada 
prailgindavo viešnagę savaitei kitai. 
Mes - mielai, atsiliepė Sakalauskas, 
bet priversti taupiau, trečią savaitę 
apsigyvenk pas gimines.

Kažkurią dieną viešbutin skambina 
rašytojas Stasys Kašauskas. Prisistato 
iš Telšių pavieto. Jeigu sutinki, mielai 
nuvešiu Žemaitijon. Platesnei pažin
čiai atvažiuoju pasiimti pas save. 
Stasio bute - gražutė, jaukios 
šypsenos, vaišių stalą apkrovusi 
vienintelė ir brangiausia. Pasišnekė
jom, aptarėm kelionę po Žemaitiją, 
pasibraidėm ir raštininkystėje. Beje, 
neužilgo pasirodys jo knyga apie 
Lietuvos kaimą "Einu namo". Kitą 
popietę skambina rašytojas Vytautas 
Bubnys. Užsimesk švarką, girdi, 
atmaunu ir pasigrobiu visam pusdie
niui. Laukiu gatvėje. Vaikšinėju, 
dairausi į praeinančius. Moterys 
gražiai apsirengusios. Nesakau, kad 
puošniai, tik gražiai. Atrodo, kad 
Lietuvoje dar neįsigyveno "nesvarbu 
kaip", kas aiškai matosi Europoje ir 
Amerikoje. Pasirinkimo plataus Lietu
vos moterys neturi, todėl stengiasi 
pačios perdailinti, pritaikyti madoms. 
Mėgsta ryškesnes spalvas. Amerikos 
angliakasių kelnės ir švarkeliai tebe- 
vilioja jaunimą. Apavas skurdus, metų 
metais negerėjantis. Gal dabar, kada 
už kalnus broko nemokės premijų, 
reikalai pagerės. Automobilių gausa. 
Sako, kad Lietuvoje jų daugiausiai po 
Estijos. Ir kelių tinklas geriausias, po 
Gruzijos.

(Bus daugiau)
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PAPARČIO ŽIEDO BEIEŠKANT

Atkelta iš 4 pusi.

Kelis mėnesius nesulaukus jokios 
akcijos, mūsų atstovė susisiekė su 
Clinic of Victorian College of 
Optometry, parūpino transportą spe
cialiu taksi (ligonis judamoje kėdėje) 
ir akinių reikalą net tą pačią dieną 
sutvarkė.
* Ligonis, apleidęs sveikatą, buvo 
sujungtas su dviem gydytojais, vieną 
jų iškviečiant net 4 kartus.
* Invalidui, dėl ligos pakartotinai 
nebalsavusiam federaliniuose bei 
savivaldybiniuose rinkimuose ir dėl to 
baustam, susisiekus su "Federal 
Elektoral Offices", išrūpintas atleidi
mas nuo balsavimų.
* Ligonio namui grėsė nugriovimas 
(gatvės plėtimas). Susisiekta tuo 
reikalu su Kelių valdyba (RCA). 
Gatvės plėtimas toliau bus tęsiamas iš 
priešingos pusės.
* Parūpinta invalidui taksi nuolaida 
(RTA).
* Moteriai prieglaudoje reikėjo kata
raktos operacijos. D-jos narė ją 
nuvežė ligoninėn, o po operacijos 
atgal prieglaudon ir kelis kartus po to 
pas gydytoją.
* Namuose sergantis visai neturėjo 
"medicare" kortelės, nebuvo kreipęsis 
į daktarus. Išrūpinta gydytojo prie
žiūra ir kortelė.
* Invalidui iškviestas dvasininkas 
velykinei.
* Paraližuotam parūpinti 2 testamen
to vykdytojai, nuvežtas pas advokatą.
* Balarato ligoninėje gyvenantiems 
ligoniams tris kartus nuvežti šventi
niai pietūs.
* Ligonis-invalidas lankytas su dova
nėlėmis dviejų gimtadienių, šv. Vely
kų ir Kalėdų progomis.
* 8-10 senelių bei ligonių suvežta 3 
kartus pietums į Lietuvių namus. 
Transporto ir maisto išlaidos paden
giamos iš draugijos fondų.
* Prieglaudose esantiems ir besiskun- 
džiantiems maisto stoka, jis papildo
mai mūsų vizitų metu atnešamas.
* Teikiant pagalbą Punsko lietuviams 
išsiųsta 24 rūbų bei avalynės siunti
niai. Pašto išlaidos - per $500.
* Svaigalams pensiją išleidusiam ir dėl 
to susirgusiam, ligoninėje gulėjusiam, 
butą praradusiam žmogui išrūpinti 
pietūs (Meals on Wheels) juos pra
džioje apmokant.
* Atskirais atvejais buvo kreiptasi į

okupuotoje
PAGERBTAS PROF. J. KR1SC1ŪNAS

Balandžio 26 d. Lietuvos mokslų 
Akademijos mokslininkų rūmuose įvy
ko vakaras prof. Jono Kriščiūno 
(1888-1973) atminimui pagerbti.

J. Kriščiūnas vienas pirmųjų Lietu
voje pradėjo mokslinę agronomo 
veikią, rūpinosi ir skleidė ūkininka
vimo kultūrą. Jis buvo žymus augali
ninkystės ir bitininkystės specialistas. 
Taip pat, jis daug nusipelnė vystant 
pašarinių kultūrų ir daržovių sėk
lininkystę. Daug laiko prof. J. 
Kriščiūnas, dirbdamas Dotnuvos že
mės ūkio akademijoje, skyrė didžiau
siam savo pomėgiui - bitininkystei.

Vakaro metu prisiminimais apie 
prof. J. Kriščiūną pasidalijo buvę jo 
studentai, jo mokslinių darbų tęsėjai 
ir šeimos nariai.

RAGINA PRISIMINTI 
KAIMŲ VARDUS

Vertėja Vanda Rudavičiūtė laiške 
"Tiesos" redakcijai rašo: "Drage su 

'kaimais ir vienkiemiais išnyko ir 
vietovardžiai - vertingas mokslo 
objektas, mūsų senosios istorijos, 
kalbos ir kultūros atspindys. 

australų socialinės globos asmenis. 
Kai kuriose įstaigose mūsų narės yra 
užrašytos kaip (next of kin), atseit į 
jas būtų kreipiamasi kokios didesnės 
nelaimės atvejais, nes kitų artimųjų 
nėra.

Sunkesniais atvejais ligonių lanky
tojos konsultuojasi pas profesinę soc. 
darbuotoją Rasą Lipšienę, kuri nemo
kamai teikia draugijai savo paslaugas. 
Šitokių reikalų atlikimui narės aukoja 
savo laiką, dažnai pinigus ir, svar
biausia sveikatą, nes įtampos šias 
problemas sprendžiant yra apsčiai. 
Tenka pabrėžti, kad už visus šios 
rūšies patarnavimus profesinės so
cialinės darbuotojos, dirbančios aus
tralų įstaigose, gauna atlyginimus. 
Mūsų draugijos narės tai atlieka 
savanoriškai ir pagal savo įstatus ne 
tik testamentinio palikimo neturi 
teisės asmeniškai priimti, bet jo negali 
gauti ir draugijos reikalams. Mat 
draugija nėra įsiregistravusi, nors 
australų asmenys ir įstaigos apie jos 
darbus gerai žino. Čia ateina pagal
bon draugijos finansus kaupiančios 
narės. Renginių ponios dažnai talki
ninkauja ir bendruomeninio pobūdžio 
renginius ruošiant: kongreso pusry
čiai, dvasininkų pagerbimas ir kiti 
bendri reikalai aptarnaujami nesie
kiant iš to jokio uždarbio, priešingai - 
tokiems bendriesiems reikalams kaip 
Vasario 16 -sios gimnazijai, spaudai, 
jaunimo reikalams - skiriamos 
nemažos sumos pinigų.

Jeigu valgote soc. globos d-jos 
paruoštus pietus Lietuvių namuose, 
jeigu atsilankote į tų ponių vieną 
kartą metuose ruošiamą Joninių 
vakarą, tur būt, nepagalvojate, kad 
tuo pačiu apmokate joms už benziną 
sekančiam invalido ar šiaip ligonio 
aplankymui, jo einamųjų reikalų 
sutvarkymui, o taip pat minėtiems 
bendriesiems tikslams skatiką - kitą 
paliekate.

Šiais metais visuomenė ypatingai 
padėtų atsilankius į Joninių vakaronę 
- birželio 25-tąją, Lietuvių Namuose. 
Ponios ruošia Joninių staigmenas, 
todėl kviečia visus atvykti ir tomis 
naujienomis pasidžiaugti.

Šį vakarą suraskite paparčio žiedą 
sau ir tiems, kurių keliuose žiedų 
nedaug.

D. Simankevičienė

LIETU VO JE
Prasidėjus kolektyvizacijai, lyg 

grybai po lietaus ėmė dygti mums 
neįprasti kolūkio pavadinimai, nors šie 
ūkiai kūrėsi senųjų kaimų, nuo amžių 
turėjusių savus vardus, bazėje. Nau
joji taponimika nepapildė, nepratur
tino senosios, o tik dirbtinai užgožė 
ją, suniveliuodama Žemaitiją ir Dzū
kiją, Suvalkiją ir Aukštiją.

Esame jau pakankamai subrendę 
vertinti tai, kas padaryta gero ir kas 
atsirado dirbant nepagalvojus, skubo
tai. Neskriauskime ir mums visiems 
mielo, brangaus lietuviško kaimo. 
Pagalvokime rimtai, kaip istorijai, 
lietuvių kalbai išsaugoti mūsų senolių 
pastabumą, mokėjimą gražiai elgtis su 
tuo, kas priklauso visai tautai".

Taigi, V. Rudavičiūtė siūlo išsau
goti senuosius kaimų vardus.

VOGĖ GYVULIUS

Prokuroras F. Levutis "Valstiečių 
laikraščio" sausio 23 d. laidoje 
paskelbė pranešimą iš teismo sėdės 
"Dvikojai vilkai".

Prieš trejus metus Aukštaitijos 
Kupiškio, Anykščių, Utenos rąjonuose 

pradėjo dingti kiaulės ir avys. 
Humoristai tada pradėjo šnekėti apie 
tose apylinkėse siaučiančius "dvikojus 
vilkus", kurie esą gudresni už ketur
kojus. Mįslė buvo išspręsta, kai 
milicininkai Utenos-Kupiškio plente 
sulaikė du "Žiguliais" važiavusius ir 
pasprukti bandžiusius vyrukus. "Žigu
liuose" gulėjo ką tik paskerstas ir 
išdorotas paršas. Tada ir paaiškėjo, 
kad tie "dvikojai vilkai" yra viešintiš- 
kiams Anykščių rajone gerai žinomi 
broliai Vilius ir Alfredas Švelnikai. 
Pastaruoju metu Alfredas Švelnikas 
gyveno Adomynės kolchoze prie 
Viešintų, o Vilius Švelnikas - Vilniaus 
rajono Nemėžyje ir dirbo kūriku 
Vilniaus butų ūkio valdyboje. Jiedu 
įsilauždavo į gyvulių ūkius kolchozuo
se, pasiskersdavo kiaulę. Nusitempę 
toliau nuo tvarto išskrosdavo ir mėsą 
nusiveždavo motociklo priekaboje. 
Vėliau susitaupė pakankamai lėšų 
įsigyti "Žiguliams", gerokai praplėtu- 
siems veiklos plotus. Mėsą parduodavo 
Vilniaus turguje arba veždavo į Lydą, 
Latvijos miestelius. Pavogtas avis 
gyvas parduodavo Salininkuose esan
čiame gyvulių supirkimo punkte.

Vilius ir Alfredas Švelnikai kartais 
talkon pasikviesdavo kaimynus Vikto
rą Dudunovą ir Alfredą Jundą. Pavogti 
gyvuliai buvo verti beveik 10.000 
rublių. Gyvuli^ vagystės kai kuriuose 
ūkiuose buvo kartojamos kas du ar 
trys mėnesiai, bet vagys į juos ir vėl 
patekdavo laisvai, nebūdavo sulaikyti.

Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų kolegija Vilių Švelniką nubaudė 
laisvės atėmimu aštuoneriems metams 
ir šešiems mėnesiams, Alfredą Švelni
ką - septyneriems metams ir šešiems 
mėnesiams. Abiems konfiskuotas tur
tas. Mažesnės bausmės susilaukė 
talkininkai: V. Dudunovas - laisvės 
atėmimo trejiems metams ir šešiems 
mėnesiams, A. Junda - trejiems 
metams. Jiedu netekę pusės savo 
turto, bausmes turės atlikti liaudies 
ūkio statybose..

ŽIEMA IR PAVASARIS

Balandžio 10-16 d.d. virš Atlanto 
vandenyno suaktyvėjo cikloninė veik
la. Gilūs žemo slėgio sūkuriai dideliu 
greičiu veržėsi į rytus, visus stebin
dami staigiomis oro permainomis. 
Vienas ciklonas, pietiniu savo pakraš
čiu užkliudęs Lietuvą, sukėlė vėjus 
net iki 17-22 metrų greičio per 
sekundę, o Vilniaus, Ukmergės, Kė
dainių, Kauno rajonuose - iki 23-24 
metrų per sekundę. Lietų per dieną 
kelis kartus pakeisdavo šlapdriba, 
sniegas. Didžiausios staigmenos buvo 
susilaukta balandžio 13 d., kai 
atmosferinis frontas Lietuvą padalijo 
į dvi dalis. į vakarinius ir šiaurinius 
rajonus nuo pat ryto atklydo žiema: 
snigo, buvo šlapdriba, temperatūra - 
artima nuliui. Šilalės rajone per parą 
susidarė 10 cm. sniego danga. Tuo 
tarpu pietiniuose rajonuose pirmoji 
dienos pusė buvo šilta ir saulėta. 
Maždaug tuo laiku pavasarinės sėjos 
darbai buvo pradėti pietinėse Lietu
vos dalyse, o vakarinėse ir šiaurinėse 
dalyse teko laukti laukų pradžiūvimo.

ĮKURTUVĖS RUMŠIŠKĖSE

Naujame administraciniame pasta
te įsikūrė trys Rumšiškių apylinkės 
įstaigos. Didžiausios patalpos dvi
aukščiame mūriniame pastate teko 
ryšininkams ir automatinei telefonų 
stočiai, kurios dėka telefonus dabar 
turės 500 gyventojų. Ankstesnioji 
telefonų stotis turėjo tik 200 abonen
tų. Antrasis administracinio pastato 
aukštas, skirtas vykdomajam apylin
kės komitetui, puikuojasi aštuonias
dešimties vietų posėdžių sale, pa
puošta jaukumo teikiančiu vitražu.

Naujose patalpose įsikūrė ir Rum-
šiškių miliciją skyrius. Mūsų Pastogė" Nr. 22 1988. 6. 6 pusi. 5 *
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Dėl Šiaurės jūros užteršimo chemi
kalais, ten nepaprastai pradėjo 
veistis dumbliai (algae), kurie slenka 
pietinėmis Švedijos ir Norvegijos 
pakrantėmis, uždusina žuvis, išnaikin
dami bet kokią gyvybę. Nepaliesti 
lieka tik unguriai ir krabai. Iki šiol 
mokslininkai neranda jokių priemonių 
sustabdyti masinio dumblių slinkimo.

Pietų Afrika bando gerinti savo 
santykius su kaimynais. Jau kuris 
laikas, kaip vedamos taikos derybos su 
Angola, o dabar susitarta su Mozam
biko respublika atnaujinti nepuolimo 
paktą, pasirašytą 1984 metais, bet jau 
1985 m. nutrauktą.

Gegužės 25 d. du australai alpinis
tai iš Sydney įkopė į Everesto kalno 
viršūnę. Tai majoras Pat Cullinan ir 
Paul Bayne. Viso ekspedicijoje yra 26 
žmonės. Jei oras nepablogės, ir kiti 
dalyviai bandys įkopti į viršūnę. Tai 
pirmas kartas istorijoje, kad ekspedi
cija nugalėtų Everestą be vietinių 
šerpų pagalbos.

Korėjos prezidentas Roh Tae-Woo 
stabilizavo politinę padėtį, krašte, 
atsiekęs susitarimo su trimis pagrindi
niais opozocijos vadais. Visos partijos 
bandys paveikti ekstremistus studen
tus susilaikyti nuo riaušių bei paveikti 
Šiaurės Korėją dalyvauti olimpiniuose 
žaidimuose Seoule šių metų rugsėjo 
mėnesį.

Po 22 dienų mūšių Beiruto mieste, 
gegužės 27 d. į jį įžengė stiprios 
Sirijos pajėgos, privertusios šiitų 
ginkluotas partijas nutraukti pilietinį 
karą. Sirija tol neleido savo daliniams 
įžengti į Beirutą, kol neatsiekė 
politinio susitarimo su Iranu, kurio 
šalininkai kovojo prieš Sirijos šalinin
kus. Per tris savaites kovose žuvo 425 
ir sužeista virš 1200 lebaniečių.

Prezidentas R. Reagan, sustojęs 
Helsinkyje pakeliui į viršūnių konfe
renciją Maskvoje, pagyrė sovietų 
persitvarkymo ir atvirumo reformas, 
tačiau ragino sovietus paleisti visus 
sąžinės kalinius, leisti laisvai emi
gruoti iš Sov. Sąjungos bei įvesti 
religinę laisvę.

Sovietų krašto apsaugos ministeri
jos politinio skyriaus viršininkas gen. 
Aleksiej Lizičev per spaudos konfe
renciją pateikė statistiką apie So
vietų S-gos nuostolius kovose Afga
nistane. Jo žiniomis, iki šių metų 
gegužės 1 d. žuvo 13310, sužeistų 
35478 ir dingę kautynėse 311 sovietų 
kariai.

Sovietų gen štabo viršininko mar
šalo Sergiejaus Akromejevo pareiš
kimu, pradedant evakuaciją iš Afga-- 
nistano, sovietai ten turėjo 100.300 
karių. Evakuacija, prasidėjusi gegu
žės 15 d., turėtų baigtis sekančių 
metų vasario 15 dieną.

Vakariečių apskaičiavimu, Afga
nistane sovietai turėjo apie 115000 
karių, neskaitant 40,000 pagalbinės 
kariuomenės Sov, S-gos teritorijoje 
Afganistano pasienyje.

Gegužės mėn. pabaigoje, Ukrainoje 
netoli Pavlodaro įvyko didelis spro
gimas gamykloje, kurioje buvo ga 
minamas kuras raketoms. Sov. Sąjun
gos užsienio reikalų ministerijos 
atstovas pripažino sprogimo faktą, 
atsisakydamas skelbti detales.
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Mirusieji >
FELIKSAS SAUKA

MIELI T.
Vienas sunkiausių Pasaulio Lietu

vių Žaidynių komiteto darbų yra lėšų 
telkimas sėkmingam Žaidynių suorga
nizavimui ir pravedimui. Žaidynėse, 
iki kurių beliko tik pusė metų, 
dalyvaus 500 sportininkų iš Kanados. 
J.A.V-bių ir Australijos. Tai bus 
vienas didžiausių Australijoje įvyku
sių jaunimo sąskrydžių, kuris pareika
laus atatinkamai didelių išlaidų.

Reikės samdyti seiles, aikštes ir 
plaukimo baseiną, kur vyks rungtynės. 
Nupirkti sviedinius, išnuomuoti sporto 
reikmenis ir apmokėti teisėjų honora
rą.

Reikės išleisti suvenyrinį leidinį - 
programą, pagaminti ženklelį, at
spausdinti bilietus ir kitus Žaidynėms 
būtinus spausdinius. Turėsime apmo
kėti visą eilę kitų didesnių ir 
mažesnių išlaidų. Komitetas taip pat 
yra numatęs nupirkti lietuviškų vėlia
vų, kurios puoš Žaidynių stadionus ir 
žadins dalyvių tarpe tautinę dvasią.

Lėšų telkimas vyksta įvairiais 
būdais - renkant aukas, organizuojant 
loterijas, verdant pietus, prašant 
sveikinimų ir reklamų Žaidynių 
suvenyriniam leidiniui.

Šia proga norime padėkpoti mums 
paskutiniu laiku parėmusiems Adelai
dės lietuviams. Žaidynėms aukojo: 
$100 - Z. Stankus, Po $50 - Jn. 
Lapšys, G. Patupis, P. A., po $20 - J.

AUKOS
Po $160 E. Dryža ir sūnūs Giedrius, 

Algirdas, Saulius ir Vytautas atmini
mui A. A. Sofijos ir Rimanto - NSW. Po 
100.00 Valentina Šimkienė - NSW. Po 
$50.00 Melbourno Lietuvių Pensinin
kų Sąjunga, J. ir J. Valaičiai - Vic. Po 
$25.00 A. Šabrinskas - Vic. Po 
$20.00 V. Koženiauskienė - Vic. A. 
Kontvainis - Vic., J. Paragienė - Vic., 

S. šabrinskas - Vic., J. Šeštokas - 
Vic., J. Vingrienė - Vie., V. ir A. 
Žemaičiai. E. Seženis - Vie., V. ir D. 
Simankevičiai - Vic. Po $15.00 E.

ItlIlItlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIilIlIHIlIlIltlIlIilIlIlIHniHIlIlIlIlIlIlIlIlIilHIIIIIIIIIIIUIIIIIIiHHIIIIIIIIIIIIIIHnitlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlHllll

P O UI ETC

UTĮ ECl Al
Donela, A. Gudelis, M. Keršys, A. 
Markevičius, V. Patašius, J. Poškus, J. 
Peškauskas, K. Pocius, A. Vitkūnas, 
Br. Vabolienė, $15 - F. Baškus, B. 
Nemeika, po $10 - F. Adamonis, E. 
Balienė, L. Paišiūnas, R. Sidabras, P. 
Snarskis, P. Smolskis, V. Vitkūnienė, $ 
6 - C. Dubinskas, po $ 5 - G. ir B. 
Straukai, J. Šerelienė, J. Vasiliauskas, 
po $ 2 -- E. Kanienė, J. Sasinienė.

Ypatinga padėka priklauso Austra
lijos Lietuvių Fondui, kurio valdyba 
Žaidynių komitetui 1986 m. paskolin
tus $2000, pervedė į auką

Iki šiol visos individualinės aukos 
Žaidynėms yra gautos tik iš Adelaidės 
lietuvių. Norėtumėm atkreipti ir kitų 
Australijos vietovių lietuvių dėmesį į 
tai, kad Pasaulio Lietuvių Žaidynės 
yra visų Australijos lietuvių garbės 
reikalas. Mes būsime labai dėkingi jei 
ir kitų kolonijų tautiečiai išgirs mūsų 
paramos prašymą ir prisidės savo 
aukomis, kad Žaidynių finansinė 
našta negulėtų vien tik ant adelaidiš- 
kių pečių. Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: J. Jonavičius,27 Rickaby St., 
Croydon Park, S. A., 5008, auką 
skiriant - "Lithuanian World Sports 
Festival".

Visiems iš anksto nuoširdžiai dėko
jame.

J. Jonavičius
III P.L.S.Ž. K-to pirmininkas

Margau -Marganavičius - Vic. Po 
$12.00 V. Grigonis - Vic. Po $10.00 V. 
Ališauskas - Vie., I. Bindokas - Vic., 
J. Žitkevičienė - Vic. Po $ 5.00 G. 
Baleiša - Vic.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift"
Lithuanian Club Ltd. P. 0. Box 2055., 
Bankstown, NSW.2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšom telkti 

gėrybes ir nemokamą darbą klubo

Feliksas Sauka gimė 1908 metų 
gegužės mėnesio 30 dieną Daugelai- 
čiuose, Vilkaviškio apskrityje. Lietu
voje dirbo policininku Kėdainių aps
krityje, vėliau buvo paskirtas Krakių 
policijos viršininku.

Keturis karo metus praleido Vokie
tijos D P stovyklose. 0 1949 metais su 
žmona ir vaikais atvyko į Australiją.

Mirė Feliksas Sauka šių metų 
gegužės mėnesio 26 dieną. Ir taip 
sutapo, kad į paskutinę kelionę buvo 
palydėtas gegužės 30-ąją - per savo 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį, kurio 
sulaukti jau nebespėjo.

Mišias laikė prelatas P. Butkus.
Laidojimo apeigose prie tautine 
vėliava uždengto karsto, garbės

MARIJONAS JUŠKEVIČIUS

Vienos savaitės laikotarpyje, gegu
žės 26 d. mirė trečias Sydnejaus 
lietuvis Marijonas Juškevičius, ilga
metis "Mūsų Pastogės" skaitytojas.

Laidotuvių apeigose atsisveikinimo 
žodį inžinierių vardu tarė Izidorius

MI RE F.

Šių metų gegužės 15 d. po sunkios 
ligos mirė lietuvių bičiulis latvių 
dailininkas F. Dzintars. Latvių 
dailininkas buvo ir lietuvių klubo

Mielam ankstyvosios jaunystės bendramoksliui, mielam jonaviečių!, 
inžinieriui

A. A.
MARIJONUI JUŠKEVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame brolį Edvardą, visą jo gausią šeimą, Lietuvoje 
likusias seses Stasę, Pranę bei artimuisius

/ n
drauge liūdėdami L. ir B. Stašioniai

... apkeliavęs pasaulį, nuvargęs, skausmų iškankintas, Tu čia sau poilsį 
radai...

Buvusio klubo direktoriaus ir talkininko Gedimino Saukos tėveliui

A. A.
FELIKSUI SAUKAI

mirus, Gediminą ir jo artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba

A. A.
MARIJONUI JUŠKEVIČIUI

mirus, jo brolį Edvardą su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. Patašienė su šeima

sargyboje stovėjo ramovėnai. Atsi
sveikinimo žodį tarė A. Vinevičius.

Ilsėkis ramybėje svetimoje žemelė
je.

A. V.

Jonaitis.
Marijonas Juškevičius palaidotas 

Rookwood kapinėse šalia savo žmo
nos.

Lietuvoje liko dvi Marijono Juškevi
čiaus seserys.

O ZI NT A RS 
r- . .. ( .

narys. Savo paveikslus ne kartą yra 
eksponavęs Lietuvių klube rengtose 
meno parodose bei daugelyje kitų.

V. Jaras

Š. m. gegužės mėn. 22 d. Lietuvių 
namuose Bankstowne įvyko Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Draugijos kultūrinė 
popietė.

Susirinko gana gausus būrys tautie- 
. čių. Jolanta Janavičienė savo skaidrė- 
’mis nukėlė mus į Vilnių. Aušros

Vartus ir Kryžių Kalną.
Taip pat pamatėme įdomius lietuvių 

skulptorių darbus. Pamatėme skaid
rėse įdomesnes vietoves.

Pačios Jolantos keramikos darbai 
buvo tikrai pasigėrėtinai gražūs.

Didelis ačiū Jolantai už taip puikiai 
ir įdomiai pravetą popietę.

Moterų Draugijos moterys pavaiši
no visus kavute ir pyragaičiais.

S.L.M.S.G.Draugijos valdyba

PADĖKA

Metinio Baliaus metu:
P. A. Adomėnienei, p. V. Barkienei, 

p. J. Dudaitienei, p. A. Stasiūnai - 
tienei, p. V. Stanevičienei, p. T. 
V ingi lie ne i, p. V. Šneideriui, p. J. 
Kalgovui, p. V. Kazlauskui o taip pat 
ir klubo šeimininkei p. Janei šarkaus- 
kienei ir jos pagelbininkėms už puikią 
ir skanią vakarienę.

Klubo valdyba

Pranešame, kad dar yra likusios trys 
vietos kelionei į Lietuvą.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba SYDNEY: 75 King Street, 3rd FloOf. 
nuoširdžiai dėkoja už suaukotas 
"Mūsų Pastogė” Nr. 22 1988. 6. 6 pusi. 6

A. A. 
FELIKSUI SAUKAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Gediminui ir
artimiesiems. Sydnejaus Skautų Židinys

A. A.
FELIKSUI SAUKAI

mirus, jo sūnų Sydnejaus sporto klubo "Kovas" garbės narį Gediminą 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" valdyba ir sportininkai

vi e t o j g Eli u
pagerbdamas

A. A.
VYTAUTĄ LADYGĄ

$25 aukoju "Mūšų Pastogei"
Č. Kanteika
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Mūsų Mirusieji

SS Vytautas Ladyga lydimas i paskutinę kelionę.

mirus po ilgos ligos, jo žmoną Elaine, sūnų Glenn, dukterį Vivienne, 
tėvus ir seserį Vidą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

■?.: ,

N. ir I. Venclovai
M. ir A. Švedai

1988 metų gegužės mėnesio 20 
dieną, Sydney mirė Vytautas Ladyga 
būdamas 51 metų amžiaus. Vytautas 
Ladyga su savo žmona Elaine eilę 
metų dainavo chore "Daina". Buvo 
malonaus, ramaus būdo, pareigingas 
choristas, mėgstąs lietuvišką dainą, 
tad nenuostabu, kad ir jo žmona 
Elaine drauge įsijungė į lietuvių 
chorą, kuriame buvo visų respektuo
jama ir dabar laukiama. Gaila, kad 
likimas jam lėmė taip trumpai mūsų 
chore dainuoti. Jie buvo pasiruošę dar 
ilgus metus gyventi su lietuviška 
daina. ;

Vytauto jausmai ne vien dainai, bet 
ir Tautai buvo stiprūs. Prieš porą 
metų, drauge su žmona Elaine buvo 
nuvykę į Lietuvą, kur aplankė savo 
pusbrolius ir kitus gimines. Iš ten 
parsivežė patyrimą apie gyvenimą 
pavergtame krašte. Jo jautrumas ir 
meilė savąjam kraštui tapo dar 
didesni. Abiejų sukurti kelionės nuo
traukų albumai su sutiktųjų giminių 
bei tautiniu atspindžiu reikšmingų 
vietovių Lietuvoje detaliais apibudi
nimais, rodė, kaip Elaine yra arti prie 
savo vyro meilės viskam kas lietuviš
ka. Su lietuviška daina Vytautas 
prisidėjo prie tautinio darbo čia, 
išeivijoje. Jis buvo ir "Sūkurio" 
veteranų grupės šokėjas. Drauge su 
žmona eilę metų šoko tautinius 
šokius.

Velionis gimė 1936 metais rugpjū- . 
čiomėn. 11d., Kaune. Antrai okupaci
jai artėjant, tėvų Alfonso ir Jadvygos 
globoje atsirado Vokietijoje, kur, kaip 
ir visiems pabėgėliams, teko išgyventi 
taip daug sunkumų.,Po karo atsidūrė 
Unterleningen lietuvių pabėgėlių sto
vykloje, amerikiečių zonoje. Vytautas 
pradėjo mokslą lietuvių gimnazijoje, 
Nurtingen, kur aš jį ir sutikau. 1949 
metais balandžio mėn. 29 d., kartu su 
tėvais, atvyko į Australiją ir laikinai 
buvo apgyvendinti pereinamoje emi
grantų stovykloje Bathurst, N.S.W.
Persikėlus gyventi į Sydney, Vytautas užpildyti. Choro vardu gilią užuojautą- 
mokėsi ir baigė Christian Brothers 
College Strathfield.

Vytautas įstojo į N.S.W. policiją, 
kurioje išdirbo apie tris metus. Vėliau 
dirbo Snieguotuosiuose kalnuose.

1963 metais vedė mokslo dienų 
draugę Elaine, kuri ir gyveno toje 
pačioje gatvėje.

Abu išvyko pamėginti savo laimę 
opalų ieškojime. Grįžus atgal į 
Sydney, Vytautas įstojo į gaisrininkų 
tarnybą, kurioje tarnavo iki mirties.

Vėžio liga, trukusi virš metų, 
išsėmė jo sveikatą ir mirė gegužės 
mėnesį, 20 dieną. Laidotuvių išvaka
rėse, koplyčioje prelatas P. Butkus

pravedė maldas, kuriose dalyvavo 
daug velionio artimųjų ir pažįstamų.

Gegužės 25 dieną St. Joachim 
katalikų bažnyčioje, Lidcombe, vyko 
laidojimo apeigos. Mišias laikė prela
tas P. Butkus M.B.E. ir Dean John 
O'Keefe P.P. George Hali parapijos 
kunigas, kuriai jų šeima priklausė. 
Mišių metu giedojo choras "Daina". 
Pamokslą pasakė Dean John O'Keefe 
P.P. Bažnyčioje dalyvavo apie 300 
žmonių. Daug lietuvių, bet australų 
dauguma, o ypač įspūdingai atrodė 
uniformuoti gaisrininkai, kurių daly
vavo apie 90. Matėsi ir policijos 
atstovų. Po mišių sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Po pamaldų, bažnyčioje kalbėjo * 
gaisrininkų atstovas, kuris apibūdino 
visą Vytauto Ladygos gyvenimą. 
Pagal velionio pageidavimą, dalis jo 
pelenų bus laikoma lietuvių sekcijoje 
Rockwood kapinėse, o kita dalis bus 
nuvežta į jo gimtinę Kauną. Choro 
"Daina" vardu kalbėjo Pr. Nagys. 
Galiausiai prelatas P. Butkus savo 
jautriu žodžiu užbaigė visų bendrą 
atsisveikinimą su velioniu.

Uniformuoti gaisrininkai pakėlė 
karstą 
dėvėtas 
kiuotas 
kepurę, 
mašiną,
man. Ten dalyvavo tik šeima.

Visi dalyvavę bažnyčioje buvo 
pakviesti šermenims į lietuvių klubą. 
Prelatas P. Butkus sukalbėjo maldą, 
laidotuvių dalyviai užkandžiavo su
muštiniais ir pyragaičiais, užsigerdami 
kava ir vaisvandeniais.

ant kurio
tarnybinis
lydinčiųjų 
iš paskos
kuri kūną vežė krematoriu-

žibėjo Vytauto 
šalmas. Pro išri— 
eiles, nešant jo 
sekė karstas i

bėse, jei būtų norėta atpirkti nuo 
mirties nusidėjėlius, tai būtų reikėję 
patiekti kiekvienam asmenišką Atpjr 
kėją. Matydami gi esmąjį Dievo 
patvarkymą, kuriame Adomas yra 
atsakomingoji visos žmonijos galva, 
mes ir vėl matome jo išmintį. 
Esamuoju patvarkymu nuodėmė už
traukė pasmerkimą ant visų, dėlto kad 
iš pat pradžios žmonės gimė netobuli, 
ir tuo pačiu pasidarė galima atpirkti 
visus vieno Atpirkėjo mirtimi. - Rom. 
5:12.

Tuo tarpu, kuomet kiekviena žmo
nijos padermės gentkartė atsirado, ji 
tuojau turėjo progos prityrimais 
susipažinti su nuodėme ir su jos 
sėkmėmis ir po to kiekviena laikinai 
užminga mirties miegu. Busimuoju gi 
Kristaus karaliavimo metu, kuomet 
žmonija bus atsteigta, jos dabartiniai 
patyrimai bus labai naudingi ir 
pagelbingi įvertinti palaiminimus ko
kie bus gaunami paklusnumu dieviš
kiems įstatymams, kurie tuomet bus 
vykdomi.

Einant šiuo labai išmintingu patvar
kymu kiekvienam Adomo vaikui bus 
duota proga prityrimais susipažinti su 
geru ir blogu ir tokiu būdu žmonės 
galės protingai išsirinkti vieną ar kitą, 
kurie išsirinks gerą ir priims per 
Kristų mūsų Atpirkėją, teikiamąją 
Dievo malonę, galės tuomet turėti 
am žinąjį gyvenim ą. ; • 
MKl - ir; f

f. . - - veltui. Rašykite: P. Bačins- > ž-į
' kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121 >

ŠV RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS
Jehovos pobūdžio Ypatybės

Tai nereiškia, kad Dievas pakeitė 
savo nutarimą, kad "nuodėmės alga 
yra mirtis." Dieviškoji išmintis irgi 
sulošė svarbią rolę santykyje su mūsų 
Kūrėjo apsiėjimu su savo žmoginiais 
sutvėrimais. Dievas matė kad žmogus 
turės labai daug naudos iš pilno 
susipažinimo su nuodėme ir su viso
mis jos pragaištingomis sėkmėmis.

Žinojimui įsigyti yra keturi būdai: 
būtent, per nuojautą, informaciją, 
patėmyjimą ir prityrimą. Nuojautinis 
žinojimas priklauso tik vienam Dievui. 
Mūsų pirmutiniai gimdytojai gavo 
žinojimą pareiškimu apie tai kokios 
bus nuodėmės sėkmės, bet to neuž
tenka. Jei būtų norėta suteikti jiems 
žinojimą patėmyjimu, tai kiti sutvė
rimai kur nors visatoje būtų turėję 
turėti prityrimų su blogu. Todėl 
Dievas, vadtiodamies savo išminčia 
leido blogą tarp žmonių, kad patsai 
žmogus prityrimais susipažintų su 
pavojingomis sėkmėmis ir kad tuo 
pačiu kitos esybės patėmyjimu gautų 
naudingų pamokų.

Leidimas pasaulyje blogo buvo kitas 
Dievo beribės išminties parodymas. 
Jis galėjo sutverti užtenkamai žmonių 
visos žemės pripildymui ir tuo būdu 
apgyvendinti mūsų planetą be vaisi
nimo veikmės. Taip esant kiekvienas 
žmogus būtų patekęs asmeniškam 
ištyrimui gyvenimui. Tokiose aplinky-

Mylį tiesą, literatūrą gausite
‘A kas. 16 RurHnctrvn

Laidotuvių dalyviai skirstėsi namo, 
atsisveikindami su Elaine Ladygiene 
velionio žmona, seserim Vida, Elaine \ 
motina ir kitais artimaisiais.

Chore "Daina" paliko dar viena į 
tuščia vieta, kurią vargiai galėsime

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

AUSTRALIJOJ.

adresą:
AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti Ir puoselėti lietuvių tautinę
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime,
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

reiškiu velionio žmonai, dukrai, sūnui, 
tėvams, seseriai ir visiems artimie- 

• siems..
"Mes mylėjome jį gyvenime, 

nepamiršime jo mirusio."

r
Pranas Nagys

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Baidams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki J10,000

$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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IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

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

Birželio ii d., šeštadienį rengia 
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 Baltų 
karių organizacijų atstovai padės 
vainikus prie paminklo. .

Birželio 14 d., antradienį ruošia 
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’ A. Giniūnas

N.S.W. Jungtinio Paltų komiteto vardu.

Tautos Fondo atstovybė Sydnejuje, 
birželio mėn. 12 d. ruošia išvežimų 
minėjimą

Pamaldas už sovietų teroro aukas 
laikys prelatas P. Butkus M.B.E., 
giedos "Dainos" choras vadovaujant 
B. Aleknaitei ir J. Ankui. Organizcijos 
dalyvauti kviečiamos organizuotai. 
Šios dienos aukos bus skiriamos 
Lietuvos laisvės reikalams.

Po pamaldų vyks viešas minėjimas 
Lietuvių klube, Bankstowne. Pradžia 
2.30 vai. popiet. Minėjime prel. P. 
Butkaus Tautos Fondo pirmininko 
Invokacija. Paskaitą skaitys dr. A. 
Kabaila. Meninę minėjimo dalį atliks - 
savąją kūrybą skaitys Aušra Juškienė, 
Juozas Almis Jūragis ir Bronius Žalys, 
Sydnejaus tautinių šokių grupė 
".Sūkurys" ir " Dainos” choras, kurie 
savo šokius ir dainas, vietoje maldos 
skirs prisiminimui nekaltų Lietuvos 
sūnų ir dukterų savo gyvybes nelaiku 
palikusių Sibiro sniegynuose ir 
komunistų kalėjimuose.

Po minėjimo, Sydnejaus Jaunimo 
Sąjunga kviečia visus tautiečius į 
laiškų rašymą lietuviams sąžinės 
kaliniams, kurių padėtis vis dar nėra 
sulaukusi pakankamo dėmesio ir 
užuojautos, ą. Kramilius

Tautos Fondo iždininkas

| VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
J kongresas dėkoja M. Gavėnienei iš 
J Adelaidės už $100 paramą kongreso 
(ruošai. Atsiprašome už pavėluotą

VI PLJK

"Sūkurys” nuoširdžiai dėkoja A. ir 
V. Kabailoms už $22 auką.

GEELONGE
Birželio išvežtųjų minėjimas 

švenčiamas Geelonge 19-to birželio 
1988 m. sekančia tvarka:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje
9.30 ryto, kurias atnašaus kun. J. 
Petrauskas. Organizacijos dalyvauja 
uniformuotai su vėliavomis. Dalyvaus 
Melbourne Šaulių kuopa su savo 
vėliava. Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
namus 128 Douro Str. North Geelong, 
kur vyks oficialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys svečias iš Melbourne P. 
Bartaška.

Po minėjimo šilti pietūs, kuriuos 
paruoš Bendruomenės Moterų 
Draugija.
Maloniai kviečiame Geelongo ir Apy
linkės lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame išvežtųjų minėjime.

Tai yra musų visų pareiga prisimin 
ti išvežtus ir nukankintus Sibiro 
taigose lietuvius.

A LB Geelongo Apylinkės valdyba

HOBARTE
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.

MELBOURNE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

ŠEŠTADIENį, BIRŽELIO 11 d. CITY 
SQUARE

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

SEKMADIENI, 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

4 vių klube).
j ANTRADIENĮ, BIRŽELIO 14 d. 
t Masinė demonstracija prie Sovietų 
I ambasados dalyvaujant pabaltiečiams 
| iš Melbourno, Sydnejaus ir Canberros. 
t Po demonstracijos grįžimas atgal 
I autobusu.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos Viktorijoje 

vice -pirmininkas
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SYDNEJAUS LIETUVIU
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. TeL 7081414. i
i

a
Kaina $5

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

S

§

L.K.V.Sąjungos ’’RAMOVĖ" Melbourne skyrius nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti į ruošiamą

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija kviečia visus į 
tradicinę

Birželio 18 dieną, šeštadienį jaunimo

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti nario mokestį 
1988 - 1989 metams.

Nario mokestis $20 metams.

i

J
REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS | 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE KAINOS VISIEMS
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

3 
=

SYDNEJUJE
Birželio mėn. 10 d., 8 vai. vakaro per 2 MBS-FM radijo laidą 102.5 

Mega Herz, bus transliuojama programa
BALTŲ IŠVEŽIMŲ 1941 metais paminėjimui. Programą ves - Tiin 
Kroil-Simmul, Aras Beržins ir dr. Rūta Kavaliauskaitė.

birželio mėn. 18 d. šeštadienį, 7 vai. vak. Melbourne Lietuvių 
namuose.

ITogramoje: Bušo Dilgės, Gervazo Maukelės, Stačioko Šaipoko ir 
R aulo Aulo humoristinė kūryba, loterija, skani vakarienė.

Stalus prašome užsisakyti iki birželio mėn. 15 d. pas V. Žiogą - tel.
458-1102, V. Bosikį - tel. 458-1637 ir F. Sodaitį - tel. 569-9578. 

įėjimas $8
LKV Sąjungos valdyba Melbourne) skyrius

birželio men. 25 d., šeštadienį 7 vai. vakaro Lietuvių namuose, 44 
Errol Str. Nth. Melbourne.

Nuotaikinga muzika vilios Jus šokiams, bus linksma programa, 
vertinga loterija, gardi, karšta vakarienė ir pūtuojantis šampanas už 
Jonus ir Jones.

Bilietų kaina tik $ 8 asmeniui. Stalus užsisakyti pas V. Morkūnienę 
tel. 523-5957.

Širdingai laukiame visų mielų svečių iš arti ir toli!
Iki malonaus pasimatymo.

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos valdyba
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