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PRANEŠIMAS SPAUDAI

Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone praneša, kao š. 
m. birželio mėn. 18 d., Lietuvos atstovą S. Lozoraitį 
jr. aplankė gen. John Libront, lenkų egzilinės 
vyriausybės įgaliotas palaikyti ryšius su lietuvių 
veiksniais bei organizacijomis. Jį lydėjo Vytautas 
Valiūnas, kurio iniciatyva šis susitikimas įvyko.

Pokalbio metu, S. Lozoraitis paaiškino svečiui 
lietuvių pažiūras į santykius su kaimynais lenkais, 
pabrėždamas, kad esminė sąlyga jiems pagerinti yra 
lenkų nusistatymas Vilniaus miesto bei krašto 
klausimu. Gen. J. Libront pareiškė, kad jis gerai 
supranta lietuvių pozicijas.

Ryšium su Prezidento Ronaldo Reagano apsilan
kymu Maskvoje, Lietuvos atstovas Vašingtone 
paprašė valstybės sekretorių perduoti jam gilią 
padėką už jo stiprią laikyseną žmogaus teisių 
klausimu ir už sudarytą progą Nijolei Sadūnaitei bei 
Antanui .Terleckui su juo pasimatyti ir jam įteikti 
raštą apie esamą padėtį sovietų okupuotose 
Pabaltijo valstybėse.
^Lietuvos atstovas pridūrė,. .^5 Rezidento 
žestas padarė gilų įspūdį visiems tiems, kuriems rupi 
Pabaltijo kraštų likimas.

Vašingtonas, 1988 m. birželio mėn. 12 d.

Buvęs Sibiro kankinys Kretingos klebonas Bronius Burneikis rašo, kad 1941 metais sudegė 
Kretingos bažnyčia. Ilgus metus kretingiškiai vargo, kol vėl ją atstatė. Atstatytai bažnyčiai 
trūko varpų. 1980 metais tikintieji pradėjo ruoštis varpus liedinti patys. Patys pasistatė liejyklą 
•if po trijų metų varpai buvo nulieti. 1985 metais Telšių vyskupas Antanas.Vaičius; iškilmingai 
pašventino naujuosius varpus. Nuotraukoje matome Kretingos kleboną Bronių Burneikį prie 
ruošiamų kelti varpų 1983 metais.

TE R O RT Z U O J A

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad nuo gegužės 13 -28 d. Petras 
Gražulis buvo uždarytas į karcerį 
Pravieniškių lageryje. Visas 15 parų 
karceryje badavo protestuodamas, 
kad jį neteisingai nubaudė. Petrą 
Gražulį nubaudė Pravieniškių koncla- 
gerio viršininkas pulk. Arlauskas ir jo 
padėjėjas pulk. Gruodis vien už tai, 
kad parašė du protesto pareiškimus 
Lietuvos TSR prokurorui ir padėką 
Ronaldui Reaganui bei senatoriams už 
jų rūpestį juo.

Kai Gražulis išėjo iš karcerio, dėl 
pablogėjusios sveikatos būklės buvo 
paguldytas į lagerio ligoninę, į 
sanitarinę dalį. Konclagerio viršinin
kas Arlauskas reikalauja, kad jį 
greičiau išrašytų, grąsina, kad vėl 
sodins į karcerį. Kartu su pulk. 
Gruodžiu, pulk. Arlauskas nustatinėja

” T AR YBI N1 AI ”
NUDANGINA L

"Tiesos" korespondentui New Yor
ke, Viliui Kavaliauskui, nesiseka 
persiorientuoti į "glasnost" dvasią - 
jo straipsniai apie Amerikos "baisy
bes" ir "buržuazinę išeiviją" atrodo 
paimti iš 1950 ar 1970 metų sovietinės 
spaudos. Gegužės 5 d. rašydamas apie 
balandžio mėn. Brooklyno Kultūros 
Židinyje įvykusį Vilniaus Jaunimo 
Teatro pasirodymą i "Pirmasis vaidini
mas - tautiečiams"), jis susidūrė su 
dygia problema: kaip paaiškinti tą 
nemalonų faktą, kad jaunimiečiai 
drauge su žiūrovais sugiedojo Tautos 
Himną. Kavaliauskas tą problemą 
išsprendė pacituodamas dailininką V.

PETR Ą G R A 7. U 1YI

prieš Petrą Gražulį kitus kalinius, 
esančius tame pačiame būryje, kad 
esą Petras skundžia tuos kalinius 
prokurorui. Kurstomi kaliniai gali jį 
sumušti, išprievartauti arba net už 
mušti.

Petras yra pasakęs, kad jeigu jį 
vėl sodins į karcerį, jis badaus. 
Gražulis, nors labai nusilpęs, pasakoja 
artimieji, ryžtasi tam terorui ir 
fiziniam susidorojimui nenusileisti. 
Karceris, tuo tarpu, yra pilnas 
žiurkių, kurios nusilpusį kalinį puola.

Gražulis labai dėkingas visiems, 
kurie padėjo, ypatingai Pauliui Klimui, 
įvykdžiusiam už jį žygį iš Rochesterio 
į Vašingtoną. Gražulis nuo š. m. 
vasario mėn. atlieka 10 mėnesių 
bausmę kriminaliniame lageryje už 
atsisakymą tarnauti sovietinėje armi
joje- (LIC)

Z U R N A UI ST AI 
IETUNZOS HIMNĄ

K. Jonyną apie tai, kad aktoriai ir 
niujorkiečiai drauge užtraukė "Lie 
tuva brangi." Lietuvos Himnas dingo 
"atminties skylėje"...

Persispausdinęs "Darbininko" 
straipsnį apie jaunimiečių viešnagę 
New Yorke, Čekuolio "Gimtasis 
Kraštas" (Nr. 22) Himno problemą 
"išsprendė" jį pavadindamas V. Ku
dirkos "Tautiška giesme." Tačiau 
tokia ji buvo ją išspausdinus 1898 m. 
"Varpo" 6 numeryje. Tapusi nepri
klausomos (Čekuoliui "buržuazinės") 
Lietuvos Himnu, toji "giesmė" įgavo 
naują prasmę, virto giliausių lietuvių 
troškimų, jų sudėtų ir tebedaromų 

aukų ir Lietuvos valstybingumo sim 
boliu. Lietuvių širdyse jis užima 
pagrindinę vietą, o Čekuolio minimas 
LTSR himnas, sukurtas okupacijai 
pateisinti, dings okupacijai pasibai
gus, nepalikęs gilesnių pėdsakų.

VI. 1 K O MEMO R A N D U M AK

Prieš prezidentui Reaganui išvyks
tant į Maskvą, jam gegužės mėnesį 
buvo pasiųstas dr. K. Bobelio pasira
šytas VLIK O memorandumas Lietu
vos klausimu. Jame prašoma, kad savo 
pasikalbėjimo su Gorbačiovu me'u, 
Reaganas iškeltų Pabaltijo tautų 
laisvės ir suverenumo atstatymo 
klausimus. Memorandume cituojamos 
Lietuvos 1920 m. taikos ir 1926 m. 
nepuolimo sutartys su Sovietų Sąjun
ga, Hitlerio - Stalino Paktas, Europos

ATVIRAS LAIŠKAS

Gegužės 14 d. Mečislovas Jurevi
čius, Algirdas Statkevičius ir Vytau 
tas Vaičiūnas pasiuntė atvirą laišką 
SSRS Generaliniam Prokurorui Re- 
kunkovui. Telefonu gautą šio laiško 
tekstą gegužės 29 d. paskelbė 
Pabaltiečių Informacijos biuras 
Strasbourge:

Helsinkio Nutarimų Vykdymo 
Lietuvos Kontrolinės Grupės

Dokumentas Nr. 36.

Per visą stalininę genocido erą 
Lietuvoje buvo nužudyta nemažiau 
50,000 lietuvių ir keliolika tūkstančių 
lenkų bei kitų tautybių žmonių. 
Dešimtys tūkstančių ištremta į Sibirą 

Ypatingomis progomis, kaip ir Vil
niaus Jaunimo Teatro susitikime su 
išeiviais New Yorke ir Čikagoje 
lietuviai gieda ir giedos Lietuvos, ne 
LTSR himną.

Parlamento 1983 ir 1987 m. rezoliuci 
jos apie Pabaltijį.

"Sovietinė agresija prieš Lietuvą," 
rašoma memorandume, "yra dar 
neatitaisytas tarptautinės teisės pa
žeidimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksavimo sukelta problema reika
lauja sprendimo," kuris remtųsi So
vietų Sąjungos ir kitų tarptautinės 
bendruomenės narių padarytais įsipa
reigojimais bei laisvo apsisprendimo 
teisės respektavimu.

ir kitus TSRS šiaurės rajonus. 1948 m. 
gegužės 20-tą 22-rą dienomis buvo ’ 
deportuota apie 200,000 Lietuvos 
gyventojų. Nekaltų aukų atminimą 
gegužės 22 -d. bažnyčiose minės visa 
Lietuva, o Vilniuje dar po sumos 15- tų 
valandą, Gedimino aikštėje. Bus 
prisiminti jt Lietuvos gyventojų 
genocido kaltininkai - daugelis jų ir 
šiandien didžiuojasi gautais apdova 
no ji m a is už kruvinus darbus iš Berijus 
ir jo sėbrų rankų. Reikalaujame, 
Generalini Prokurore, paskelbti visų 
nusikaltimų vykdytojų pavardes, ku
rių rankomis Stalinas naikino ir trėmė 
Lietuvos gyventojus ir patraukti juos 
baudžiamojon atsakomybėn.

(ELTA)
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PR ANEŠI MAS

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba kviečia rašančius 
lietuvius dalyvauti literatūros kon
kurse.

Australijos Lietuvių Fondas skiria 
dvi literatūros premijas po 1000 
dolerių kiekvieną.

Pirmoji premija jaunimui iki 35 
metų.

Antrai premijai amžius neribotas.
Sąlygos sekančios:

1. Novelės tema pageidautina iš 
lietuvių gyvenimo. Ją pasirenka pats

KAS K UTĮ Nl S MAS K V OS OKA MOS 
A FC T AS

Rašant šį straipsnį visų sovietų 
respublikų partijos delegatai dar buvo 
pakeliui į Maskvą. Ką jie suvažiavę 
nutars, nėra aišku. Bet galima spėti, 
kad nenutars nieko, kadangi patys 
nežino ko jie ten važiuoja, nei kokių 
vaistų reiktų sunkiai sergančiai 
Maskvos imperijai. Greičiausiai, pagal 
seną papratimą, lauks iš Gorbačiovo, 
kad jis nurodytų ateities kelią ir vestų 
į visų laukiamą geresnę ateitį. O ta 
ateitis nežada būti palanki rusams. 
Ji veda į paskutinį kruvinos sovietinės 
dramos - atsisveikinimą su didžiausia 
istorijos utopija ir apgavyste.

Kad pačių komunistų KGB intelek
tualiai iškastruota rusų tauta prarado 
galimybę prisitaikyti prie progresuo
jančio pasaulio, tai ne mūsų kaltė. 
Mes turim savus rūpesčius - mūsų 
pačių sužalotos tautos ateitį. Nuo 
išeivių ir pavergtų lietuvių elgesio 
šiuo momentu daug priklausys, kokia ji 
bus. Priklausys ar greičiau ar vėliau 
atgausim laisvę ir blogiau ar geriau 
mokėsim ją išnaudoti.

Dabar lietuvių tauta privalo paro
dyti, kad ji yra pasiryžus vėl būti 
laisva, kad ji tos laisvės nesibijo 
reikalauti ir kad dėl to ji jos yra verta. 
Nustokim niekus pliaukšti apie žodinį 
patriotizmą. Nustokim eikvoti laiką 
tuščių rezoliucijų rašymui, garbės 
ieškojimui siaurame bendruomenės 
ratelyje, besilankstydami visiems ke
turiems vėjams dėl vienų ar kitų 
apskaičiavimų ar nepagrįstos baimės.

Išeivija, matydama momento svar 
bumą, turi sukaupti likusias jėgas 
tiesioginiam krašto laisvinimui. Tęsti 
Lietuvos laisvės bylos kėlimą kitų 
tautų tarpe visais mums prieinamais 
keliais, kurių mes turim ieškoti, o 
nelaukti, kad kalnas pats ateitų pas 
Mahomedą, yra būtina.

Pasaulio ir Maskvos dėmesį atkrei
pia mūsų pavergtos šalies protestai ir 
laikysena okupanto atžvilgiu. Negalė 
darni tiesioginiai dalyvauti šioje 
akcijoje, turim padėti materialiai ir

PAŠA
NAUJAS REAGANO DRAUGAS ?

Atsisveikindamas su Gorbačiovais 
Maskvoje, JAV prezidentas padėkojo 
Michailui ir Raišai (pavardžių ir 
titulų jau nenaudojo) ir dar pridėjo 
"žinokite, kad mes laikome judu 
draugais". Iki šiol tik Margaret 
Thatcher skaitėsi prezidento drauge, 
nors atvažiavęs į Londoną Reaganas 
ir ją išgyrė. Kadangi buvo nespėta 
"Mūsų Pastogė" Nr. 26 1988, 7. 4 p 

autorius. Ilgis 50 ar mažiau mašinėle 
spausdintų puslapių.
2. Premijai priimami lietuvių ir anglų 
kalba rašyti veikalai.
3. Rašinius pristatyti iki 1989 m. 
birželio 30 d.
4. Pageidautina, kad rankraštiniai 
vaikalai būtų parašyti mašinėle. 
Kiekvieno rankraščio pakanka siųsti 
po vieną nuorašą.
5. Siunčiant rankraštį naudoti slapy- 
vardę, pridedant užlipintą voką su 
tikra pavarde, adresu ir telefonu.
6. Vertinimo komisija sudaro: Elena 
Jonaitienė, Isolda Davis ir Alena 
Karazijienė. Veikalus siųsti pirmi
ninkei E. Jonaitienei, 18 Gloucester 
Rd., Epping. N.S.W. 2121, užvardinti 
ALF-do Literatūros premijos Kon
kursas, ir pažymėti - jaunimo ar 
neriboto amžiaus

Dėl reikiamos informacijos kreiptis 
į Krašto valdybos narę Aldoną 
Butkutę Tel. 387-3161, ar vertinimo 
komisijos pirmininkę E. Jonaitienę.

ALB Krašto valdyba

moraliai savo broliams. Reikia su jais 
užmegzti bendradarbiavimą, bet ben
dradarbiavimą pagal mūsų interesus, 
ne Maskvos. Turim važiuoti į Lietuvą, 
nuvežti paramą, laisvą literatūrą, 
ypač spaudą su atsiliepimais apie 
nacionalini judėjimą Pabaltyje ir 
raginti draugus ir gimines, kad jie 
organizuotųsi ir pasireikštų protes
tuose ne šimtais, bet dešimtimis ar 
Šimtais tūkstančių, kad sabotuotų 
rusų kalbos dėstymą mūsų pradžios 
mokyklose ir vaikų darželiuose, kad 
rašytų į okupuotos Lietuvos spaudą 
apie padarytas mums skriaudas ir 
klastingą laisvės atėmimą bei teisę į 
jos sugrąžinimą. Svarbu, kad tautos 
naikinimas ir rusinimas kuo greičiau, 
sustotų. Laisvės kovai pavergtiesiems 
reikia paramos, ne vien gražių 
žodžių. Mažiau fondams - daugiau 
tiesioginei kovai! Laikas pradėti 
siųsti apsukresni! s tautiečius į mūsų 
šalį padedant jiems apsimokėti kelio
nę, tampresnių ryšių užmezgimui. 
Trūksta mums geresnių ryšių visokių 
žinių pasikeitimui - perdavimui. Tas 
viskas skamba komplikuočiau už 
nuėjimą į svečių koncertą. Bet tai yra 
bendradarbiavimas, kokio reikia mūsų 
kraštui dabar. Laikas būtų sustoti 
save apgaudinėti apie patriotiškam 
darbui tinkamo jaunimo atsiradimą 
kažkada ir kažkur. Dabar jo neturime, 
o įvykiai nelaukia. Belieka vyresniai 
kartai sukaupti savo paskutines jėgas 
ir pulti į prasmingą krašto gelbėjimo 
darbą. Tokios istorinės progos gali 
nepasikartoti. Užtat privalom kuo 
greičiau ją išnaudoti.

Demonstracijos ir reikalavimai mū
sų kaimyninėse respublikose rodo, kad 
tautos valios pareiškimui, kuris nu
skamba per pasaulį, proga yra. Tik jos 
išnaudojimą reiktų pagilinti.

Nepamirškim, kad "tas nevertas 
laisvės, kas negina jos". Pridėkim: ne 
vien gražiais žodžiais, bet ir darbais.

D r. Jonas Kunca

U L Y J. E
susitarti dėl strateginių branduolinių 
ginklų sumažinimo, toks susidraugavi
mas gal ir buvo šio viršūnių susitikimo 
svarbiausias pasiekimas.

Žmogaus teisių trūkumo Sovietų 
Sąjungoje klausimą prezidentas kėlė 
pakartotinai, kas Gorbačiovui nelabai 
patiko. Tuo pačiu Reaganas kelis 
kartus gyrė Gorbačiovo "glasnost" ir 
ragino visus jį remti. Sovietų televizi- 

isl. 2 

ja vis dėlto, nežiūrint "glasnost”, kai 
kuriuos Reagano pasakymus cenzūra
vo, ypač tuos, kurie lietė religijos 
laisvę ir žmogaus teises.

Kovos Kremliaus viduje tebesitęsia, 
ypač po to nepaprasto interviu, kurį 
davė britų televizijai Jelcinas, paša
lintas Maskvos komunistų partijos 
vadas ir Gorbačiovo "glasnost" šali
ninkas. Jis apkaltino Ligačiovą "glas
nost" trukdymu.

Keli disidentai, tame tarpe ir iš 
Pabaltijo valstybių, buvo atvažiavę į 
Maskvą susitikti su Reaganu, bet 
ukrainiečių grupę pakelyje KGB 
išretino, išvariusi iš traukinio šešis 
Ukrainos katalikų atstovus. Ukrainos 
katalikų bažnyčia iki šiol veikia 
slaptai.

AFGANISTANO SUKILĖLIAI 
UŽIMA MIESTUS

Sovietų kariuomenei besitraukiant 
iš Afganistano, sukilėliai Mujahideen 
vieną po kito užima pasienio miestus, 
nors sovietų karių jie dabar neliečia. 
Tuose miestuose sukilėliai randa gana 
daug karo ginklų ir šaudmenų. Sunku 
suprasti, kodėl besitraukianti Afga
nistano kariuomenė juos palieka. Kai 
kas mano, kad tai daroma apgalvotai.

IRANUI PRADĖJO NESISEKTI

Irakas atgavo savo prarastas žemes 
prie Basros ir Faw pusiasalio. Irano 
vadai susirūpino krašto padėtimi. Per 
karinį pertvarkymą ajatola Rafsan
jani, kuris yra ir parlamento pirminin
kas, buvo paskirtas vyriausiu karo 
vadu ir tikimasi, kad reikalai karo 
lauke su Iraku pagerės. Irano nepasi
sekimai, dideli žmonių nuostoliai, 
manoma, buvo todėl, kad mažai 
treniruotus jaunuolius siuųtė į karo 
lauką su ajatolų pažadu, kad žuvę 
karo lauke nueis į dangų, kuo 
kareiviai giliai tikėjo.

Tuo tarpų JAV karo vadas. Persijos 
įlankoje, gen. Crist, įspėjo, kad Iranas 
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BALTIC HOLOCAUST
In June this year the Baltic people of Australia are 
remembering the Baltic Holocaust — the first of many 
infamous mass deportations of Estonians, Latvians ano 
Lithuanians from their homelands to Soviet slave labor and 
extermination camps, in June 1941. Some 60,000 innocent 
people from all walks of life were brutally taken from their 
homes in the night of June 13,14,1941. Men, women and 
children starved in cattle trucks en route to Siberia. Many 
died of cold and disease in the Gulag archipelago.
The first deportations were carried out by the Soviet Union at 
a time when the Soviets were still allies of the Nazis.
Winston Churchill wrote at the time: “We have never 
recognised the 1941 frontiers of Russia. They were acquired 
by acts of aggression and shameful collusion with Hitler. The 
transfer of the people of the Baltic States to Soviet Russia 
against their will is contrary to all the principles we are 
fighting this war and would dishonour our cause...” 
Yet the cause was repeatedly dishonoured by the Soviet 
Union after it became an ally of the western democracies. 
The mass deportations of Baltic people were resumed by the 
Soviet Union in 1945 and continued unabated until 1950 and , 
to a lesser extent until 1958. During that time 170,000 
Estonians, 220,000 Latvians and 370,000 Lithuanians, or 
12% of the total Baltic population, were deported or 
executed. These crimes against humanity were perpetrated 
well after the Nuremberg Tribunal where the Soviet Union, 
together with western powers, sat in judgment for war 
crimes of the vanquished. Why were the war crimes 
committed by the Soviet Union not judged at Nuremberg? 
Lest we forget!
Commemoration of these events will be held at the Adelaide 
Town Hall at 3.00 p.m. on Sunday, the 12 June 1988.
The Baltic communities in South Australia.
(Authorised by E. Heinpuu. E. Voitkuns and J Stačiūnus)

rengia naują pastovią bazę, iš kurios 
galėtų leisti kiniečių pagamintas 
"Silkworm" raketas į laivus, plaukian
čius per Hormuz sąsiaurį.

BRITŲ DARBO PARTIJA 
GINČIJASI

Britanijos Darbo Partija, tris kartus 
pralaimėjusi rinkimus, keičia savo 
programą, kad geriau prisitaikytų prie 
pasikeitusių aplinkybių. Bet ne visi su 
tuo sutinka. Vadovybę iš Neil Kinnock 
nori paveržti kairių pažiūrų Tony 
Benn, o į vado padėjėjo vietą siūlosi 
net du kandidatai: Eric Heffer ir John 
Prescot. Kinnockas yr<i kaltinamas 
pard avęs socialistinę ' programą c' ir 
pasidaręs Thatcher šalininku, kadangi 
jis paneigė nuo seniai priimtą socialis
tinį nusistatymą dėl besąlyginio bran
duolinių ginklų panaikinimo.

Rinkiminė kova vyksta neseniai 
sudarytoje Liberalų ir Socialdemo
kratų partijoje, kur du kandidatai 
Beith ir Ashdown siūlosi būti išrinkti 
naujos partijos vadais. Atrodo, kad tik 
Thatcher neturi konkurentų, todėl 
konservatoriai tikisi laimėti įr ketvir 
tuosius rinkimus..> ':•! CMS

"GLASNOST” KRYŽKELĖJE

Net ir KGB nesusivokia, kas daryti 
per vis dažniau įvykstančias demons
tracijas, susirinkimus ir pan. Paskuti
nis to nesusivokimo pavyzdys buvo 
atsisakymas išduoti vizą Kestono 
Koledžo direktoriui, kunigui Bor
deaux, nežiūrint to, kad jis Rusijoje 
jau prieš tai lankėsi devynis kartus. 
Apie šį įvykį plačiai paskelbė Vakarų 
spauda. Po to jis ir jo žmona gavo vizą 
ir jau yra Rusijoje, didelės delegacijos 
tarpe, paminėti 1000-čio metines nuo 
krikščionybės įvedimo. Ukrainiečių 
ortodoksai sako, kad minėjimas turėtų 
būti ne Maskvoje, bėt Kijeve, kadangi 
Ukrainos ortodoksai, pirmieji priėmė 
kri^ion^ęV.'ė.J Z %.
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Aiast.vt»Ii.jo« Baltų Tcirybos praneši m;is

Pažymėtini sekantys punktai iš 
paskutinių 3 mėnesių AB Tarybos 
veiklos: -■

1. Įvykių Pabaltijo kraštuose stebė
jimas.
Įvykių raida Pabaltyje yra nepapras
tai įdomi. Ateinančios žinios dažnai 
prieštarauja viena kitai ir padėtis 
nuolas keičiasi. Šių įvykių interpreta
cija iš pabaltiečių taško, tilpo "Baltic 
Bulletin” birželio mėnesio numeryje. 
Šis Baltų Tarybos leidinys yra 
siuntinėjamas parlamentarams ir vie
šosios opinijos formuotojams.

Ribotą vėliausio numerio egzemp
liorių skaičių galima gauti veltui per 
V. Patašių, c/o Lithuanian Club, 16 
East Terrace, Bankstpwn.

2. Sutartis tarp Australijos ir 
S.S.S. R. dėl tarpusavio asmeniškų 
kontaktų. Baltų Taryba bando gauti 
šios sutarties tekstą, kad galėtų 
Išgvildenti jos implikacijas. Ši sutartis 
mums galėtų būti naudinga dėl laisvo 
susižinojimo su Pabaltijo valstybėmis 
ir savo artimaisiais.

3. Karo nusikaltimų įstatymo pa
taisymai.
Vyriausybė vėl atidėjo diskusijas

LIETU VI 1J
R UPESČI U

Jtvu*aris Janušaitis

Lietuvių Bendruomenė šiais metais 
gyvena didžiaisiais rūpesčiais.
Šių metų pavasarį JAV LB rinko Kil
tąją Tarybą. Rinkimai jau praeitis. 
Vyriausioji Rinkimų komisija spaudoje 
paskelbė rinkimų duomenis. IŠ duome
nų galima dalinai spręsti ir apie LB 
dabartinį stovį. Iš jų matyti, kad į 
JAV LB XIl-tąją Tarybą kandidatų 
nestokota. Kandidatavo senieji LB 
darbuotojai, o taip pat į rinkimus išėjo 
ir daug naujų, jaunesnių“ veidų. 
Balsavimai vyko slaptu, demokratišku 
būdu tiesiogiai rinkiminėse būstinėse 
ir paštu. Balsavimai atlikti dešimtyje 
LB apygardų. į naują LB Tarybą buvo 
išrinkta 60 Tarybos narių iš kurių 
daugiausia balsų gavusių 50 atstovų - 
į PLB seimą, vykstantį Kanadoje, 
Toronte, birželio 28-30 d.d.

Šiuose rinkmuose visose apygardose 
balsavo 6.546 asmenys. 1985 m. 
renkant JAV LB XI-tąją Tarybą 
balsavo 6.801 asmuo. Taigi šių metų 
rinkimuose dalyvavo mažiau tik 255 
asmenimis. Turint galvoje, kad LB 
gyvenime ir dabar tebesireiškia vy
resnioji karta, toks sumažėjimas dėl 
amžinybėn išeinančių visai natūralūs 
reiškinys. <

Kaip minėjau, į šią Tarybą kandi
datavo daug jaunų ir vyresniosios 
kartos bendruomenininkų. Kas cha
rakteringa, dauguma jų rinkimuose 
laimėjo, nugalėdami nemažą skaičių 
kandidatavusių žinomų bendruomeni
ninkų. Svarstant rinkimus, kai kas 
galvoja, kad toks pakitimas galįs būti 
LB nelabai naudingas. Neva jaunieji 
Tarybos nariai dar teturį mažesnę 
patirtį LB veikloje. Praktika yra 
anksčiau parodžiusi, kad išrinkti 
jaunieji Tarybos nariai ne visada 

įnoriai lankosi Tarybos sesijose, nesi- 
jungia savose apylinkėse į LB veiklą.

Taigi naujoji XII-toji LB Taryba 
rudenį susirinks savo pirmajai sesijai. 
Bus labai įdomu, kas paims JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko vairą. Tai 
labai svarbas postas, galįs vienaip ar 
kitaip pakreipti JAV LB veiklą. 
Neatrodo, kad dabartiniai LB šulai, 
sėdėję aukštesniuose postuose beno
rės juos užimti prie naujosios Tarybos.

Tačiau vis tiek reikėtų jau dabar 
rūpintis, kad naujoji Taryba būtų 
aktyvi, ryžtinga, ateitų su naujais 
veidais, su naujomis idėjomis bei 

senate, tikėdamasi gauti opozicijos 
pritarimą įstatymui, padarius keletą 
nuolaidų. Baltų Tarybos atstovai 
balandžio mėnesio pabaigoje nuvyko į 
Canberrą išdėstyti savo pažiūras 
Australijos Demokratų partijos sena
toriams. Taip pat išsiųsti laiškai 
N.D.P. senatorei J. Valentine bei 
vyriausybės senatoriams. Iš šių parla
mentarų .dauguma Australijos Demo
kratų bei visi ALP senatoriai palaiko 
dabartinį įstatymo projektą. Baltų 
Taryba vėl imsis intensyvios akcijos, 
debatams artėjant. Jie numatomi 
rugsėjo mėnesį, ar net vėliau.

4. Baltų Diena Canberroje.
Baltų Taryba ir Baltų Bendruomenių 
vadovai vėl susitiks Canberroje šių 
metų rugpjūčio 30- 31 dienomis. 
Numatyti savitarpio pasitarimi bei 
vizitas pas vadovaujančius vyriausy
bės ir opozicijos asmenis.

Suvažiavimas pasibaigs priėmimu 
naujuose parlamento rūmuose Pabal
tijo valstybių Nepriklausomybių pa
skelbimo 70-to jubiliejaus proga.

L. Cox
Lietuvių Baltų Tarybos atstovų vardu 

BE N l) R u o tvte: Nčs 
MET AI

naujais LB darbais. Jaunieji Tarybos 
nariai turėtų įsisąmoninti, kad jie 
neša didelę atsakomybę prieš juos 
rinkusius, už juos balsavusius ir turėtų 
jungtis savose apylinkėse, apygardose 
į visokeriopą LB veiklą. Nors kai kur 
išrinktieji Tarybos nariai jau dabar 
dirba apylinkėse.

Tad ir laukiame, ką atneš LB 
naujieji darbininkai ir kurtink kreips 
LB veiklos vairą. O darbų plotmė 
plati, tik reikia gerų darbininkų. Q 
jų, atseit, turėsime išrinkę jaunes
niųjų žmonių Tarybą.

Šį reportažą rašau PLB Seimo 
išvakarėse. Taigi netrukus sulėks iš 
viso laisvojo pasaulio į Torontą, 
Pasaulio lietuvių seiman apie 140-150 
atstovų. Atstovai atsiveš savo kraštų 
rūpesčius, veiklos apžvalgas, ieškos 
kelių į sėkmingesnę kultūrinę, visuo 
meninę ir politinę veiklą. Pasaulio 
lietuvių seimas išrinks ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininką 4- 
5 metams, patvirtins pirmininko 
sudarytą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybą.

Dabartinis PLB Valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantus dirbo du 
terminus. Dirbo kaip išmanė, sugebėjo 
ir kiek jam padėjo jo valdybos nariai 
bei kitų kraštų valdybos.

Vytautas Kamantus 
PLB valdybos pirmininkas

Sekant PLB veiklą negalima nugin 
čyti gerų, naudingų, atliktų darbų ir 
pagalbos kitiems kraštams. Žinoma, 
PLB valdyba rūpinosi Lituanistikos 
katedra, specialiu fondu ir kiek buvo 
įmanoma, padėjo kitų kraštų ben
druomenėms.

Dabartinis PLB pirmininkas, aišku, 
nebekandidatuos trečiam terminui.

"SŪKURYS” VYKSTA KAN AL) O N

Sydnejaus tautinių šokių grupės "Sūkurys" šokėjai pasiruošę tinkamai 
reprezentuoti Australiją Tautinių šokių Šventėje Kanadoje.
Sėdi iš kairės: Elaine Žukauskaitė, Kristina Virgeningaitė, Virginija Coxaite. 
Kristina Coxaitė, Regina Coxaite, Marina Coxaite, Lana Stasiūnaitytė, 
Vivianne Ladygaitė.
Stovi iš kairės: Robertas Sirutis, Raimondas Stasiūnaitis , Danny Kalėda. 
Danny Siutz, Nigel Toutson, Danius Homas, Gary Siutz, Jonas Pečiulis.

Seimas išrinks naują pirmininką. O tai 
labai svarbu, kas atsisės į PLB 
pirmininko kėdę. Reikia manyti, kad 
PLB seimas šaltai, realiai pažvelgs į 
ateitį, į LB plačiuosius užmojus, visas 
gyvenimo sritis, neišskiriant ir politi 
kos. Po nuoseklių, šaltų ir rimtų 
svarstymų, atstovai parinks PLB 
naują pirmininką bei valdybą ir į jų 
rankas atiduos LB vairą, keturiems- 
penkeriems metams.

0 gal PLB "aukščiausioji valdžia" 
PLB valdyba iškeliaus iš JAV į kitą 
kraštą ar kontinentą. Gal ir būtų 
neblogai, gal kiek keistųsi veiksnių 
nuotaikos, gal kituose kraštuose 
atsirastų entuziazmo pajudinti LB 
šakotą veiklą naujomis kryptimis. Na, 

■kol šis reportažas pasirodys "Mūsų 

Toli nuo tėvynės, toli nuo Baltijos 
jūros, už didžiulių kalnų ir plačiausių 
vandenynų vis dar skamba broliškų 
Pabaltijo tautų melodingos liaudies 
dainos, kurios per amžius primins 
žmonėms, kad ir mūsų tautų liaudies 
menas ir dvasinė kultūra yra milžiniš
ka ir nesilpnėjanti jėga patriotinių 
jausmų išlaikymui.

Taip. Mes baltai galime didžiuotis 
savo skambiomis dainų melodijomis, 
kurios plačiai ir vaizdžiai kalba apie 
praeitį, dabartį ir ateitį ir, kurios yra 
skirtingos savo skambesiu, išraiška ir 
prasme. Mes galime didžiuotis savo 
chorais, kurie meniškai, įvairiais 
balsais ir harmoningai giliai jaudina 
klausytojus ir keičia jų nuotaikas.

Melbourne, kaip estai, taip latviai ir 
lietuviai, jau seniai turime tradiciją, 
kas antri metai, organizuoti bendrus 
damų koncertus, kurie iki šiol, 
turėdavo labai gerą pasisekimą, per 
tokius koncertus galėjome ne tik 
klausytis Baltijos jūros "šlamėjimo" ir 
kiekvienos tautos skirtingais tauti
niais rūbais ir dainininkų veidų 
bruožais. Be to, kiekvienais metais, 
visi trys chorai išmoksta po dvi naujas 
kiekvienos tautos dainas, kurios yra 
dainuojamos kartu jungtiniame chore.

Tokie dvimetiniai jungtinių chorų 
koncertai neleidžia mums užmiršti, 
______________________________"Mūsų

Pastogėje", tikėkime, kad per laisvąjį 
pasaulį bus nuskubėjusi žinia apie 
naujos PLB valdžios gimimą. Tik iš 
anksto linkime, kad ją sudarytų 
darbingi, sumanūs, kūrybingi, LB idėja 
gyvenantys žmonės. Tad ir PLB 
vežimas riedės sėkmės keliu.

Kaip matome, šie metai - Lietuvių 
Bendruomenės naujų rūpesčių metai. 
Keisis vadai, keisis planai, tik tikslai - 
Lietuvai laisvės, gyvastingumo ir 
kūrybingumo išeivijai, darnaus sugy
venimo ir našių darbų siekimas lieka 
nekintantys, svarbūs, būtini.

O visa tai įpareigoja Kraštų ir 
Pasaulio LB valdybas sąžiningai 
atlikti jiems patikėtas pareigas. Tada 
ir išeivijos rytojus šviesesnis.

kad esame, to paties likimo, trys 
broliškos tautos, nors ir kalbme 
skirtingomis kalbomis ir gyvename 
pagal skirtingus papročius, bet broliš
kas artumas šildo mūsų draugystės 
jausmus.

Šį kartą, tokį koncertą ruošia 
Melbourno latvių mišrus choras, liepos 
mėnesio 17 dieną, 3 čią valandą po 
pietų, Latvių namuose, 3 Dickens St., 
Elwoixi.

Savo atsilankymu į šį koncertą 
parodykime latviams ir estams, kad 
mes tikrai esame dideli liaudies dainų 
mėgėjai ir gerbiame savo chorus, 
kurie per metų metus mums vis 
primena,iš kur esame atėję ir kas mes 
esame. Noriu tikėti, kad mūsų poetas 
Bernardas Brazdžionis nesuklydo savo 
gražiame eilėraštyje, sakydamas:

"Tu viena mane vilioji ir gyvent 
šauki viena
Nenumirštančio pasaulio 
nenumirštanti daina - 
Kad žydėtum, kad skambėtum, 
tartum dieviška daina 
Stebuklingojo pasaulio 
stebuklinga daina."

Leonas Baltrūnas ■ ---.-.V .
—
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Skaitytojai pasisako
TRYS SAVAITĖS PAVERGTOJE 

LIETUVOJE

"Liaudie, tik tada laimingai gyven 
si. kai /maskoliai nevaldys!". Nuo 
kartuvių taip sušuko prieš pat savo 
mirtį Konstantinas Kalinauskas, vie
nas iš 1863 Lietuvos sukilimo vadų.

Tie patys Kalinausko žodžiai tebe
galioja ir šiandien. Nežiūrint "Glas
nost" ir kitų saldžių žodelių, Lietuva 

mūsų brangi tėvynė tebėra 
pavergta svetimųjų. Rusai, bei jų 
padlaižiai, bando mūsų akis apdumti, 
keisdami, "Gimtojo krašto" turklį ir 
sugrąžindami dalelę kalinių iš nelais
vės. Bet jis neatitraukė nei vieno 
tanko iš Lietuvos žemės. Karo 
lėktuvų eskadrilės ir tolimųjų atstu
mų šaudmenys, teberiogso okupuotoje 
tėvynėje. Tūkstančiai rusų kolonistų 
tebegyvena, kaip inkstai taukuose.

Vilniuje ir visoje Lietuvoje.
Taigi, nepamirškime nei vienai 

minutei, kad Lietuvos padėtis esmėje 
yra nepasikeitusi: svetimtaučiai - 
rusai su didelės kariuomenės pagalba, 
tebelaiko Lietuvą okupuotą.

Mūsų pareiga yra kartoti šį faktą 
laisvajam pasauliui; kalbėti už tuos, 
kurie patys negali už save kalbėti - 
tai yra, už mūsų tautos brolius 
pavergtoje tėvynėje. -

Prie šios tragiškos tikrovės visai 
nesiderina "M.P.” tęsiniais spausdi
namas Ed. Cinzo "Trys savaitės 
Lietuvoje".

Jei žmogus taip susižavėjęs tėvynės" 
vyriausiu okupantu Gorbačiovu ir 16 
padlaižiais, tegul jis rašo i "Pravdą", o 
ne į išeivių spaudą. Bet koks mūsų 
pataikavimas okupantui ir jo pavaldi
niams, yra save žeminantis ir skaudus 

tiems, kurie savo veiksmais tėvynėje 
nuolat rizikuoja laisvės netekimu.

"Europos Lietuvyje", kur tas pat 
Cinzas paskelbė tas pačias "Tris 
savaites"...", redakcija bent pridėjo 
tokį įspėjimą: "Autoriaus rodomas 
prielankumas "Tėviškės" dabarti
niams pareigūnams, kaip Kazakevi
čiui, Sakalauskui, Petroniu! ir kitiems, 
yra grynai asmeniškas ir nepakeičia 
fakto, kad jie yra okupanto vietininkai 
ir aukšti KGB pareigūnai".

Giedrė Kaladienė

L T E T IJ V A

Nežinomo autoriaus eilėraštis iš 
okupuotos Lietuvos

Lietuva - tai laukai, iį*' kalneliai, 
Lietuva - tai žibutės laukuos, 
Lietuva - žydrios akys seselių 
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros.

Lietuva - gandro lizdas sodyboj,.
Lietuva - ajarai ežeruos. - * 
Lietuva - žalių rūtų darželis 
Ir sena motinėlė languos.

Lietuva - tai takeli?* razetų, 
Dobilienoj kamanė darbšti, , / - 
Lietuva - šienpjoviai- gale sodo. 
Jų daina ir liūdna ir skaudi.

Lietuva - tai bažnyčios ir kryžiai, 
Lietuva - tai tėvelio malda, 
Lietuva - vaikų pulkas prie gryčios 
Ir varpų šventės ryto aidai.

Lietuva - tai sniūtkėlfš pįrie kdlio,'1

Tęsinys J
Lietingame popietyje Stasys Ka- 

šauskas nuveža pas rašytojus, Rašy
tojų gatvėje. Maldonis kažkur išvykęs, 
Pociaus nesimato, kitiems pirmukart 
delną spaudžiu. Pokalbiui vadovaujan
tis sena, gal jau ir savo atgyvenusia 
tvarka: klausimai ir atsakymai. 
Girgždiname sunkų vežimą, visi 
įsikabinę mandagių banalybių skver
nus. Ateina Raimondas Kašauskas. 
Londono džentelmeno išvaizdos ir 
manierų Raimondas pagaliau išjudina 
vežimą pakalnėn. Kelintą kartą ban
dau pagauti J. Avyžių, bet vis 
nesiseka. Nuošaliai gyvena rašytojas, 
nemėgsta šurmulių, kažkas panašaus į 
Levą Tolstojų. Sako, kad pats ir trobą 
pasistatė, pats rūbą, valgį gaminasi. 
Gal ir ne pasakos, kurioje viešnagėje 
užklupsiu Pranašą prie jo kalno. 
Kalbant apie Avyžių, galvon smelkia
si irf A.’ ■ Krasnovas. Prisimenu kaip 
drąsiai jis pakilo už Avyžiaus "Cha- 
melono spalvas”, kurios braižė akis
Lietuvos "raudoniems bajorams" (ma
no žodynu šukuojant prieš plauką, o 
Lietuvos periodikoje šita klasė vadi
nama "Biurokratija", taigi kažkokiu 
beveidžiu anonimu, kad, ginkdie, 
neužsiminus apie visus mitus, dogmas, 
varžtus ir slenksčius, dabar pasku
bomis, švelnia letenėle užkasinėjančią 
partiją) degino aukštose kėdėse 
įsigyvenusias sėdynes. Šių metų 
vasario mėnesio "Pergalėje" Krasno
vas vėl atkiša tvirtą petį Avyžiui, itin 
palankiai vertina jo "Sodybų tuštė- 
jimo metų" .trečią knygą. Ak, kaip 
gauto;: stabus ir mitologiją apie 
pokario laikotarpį Krasnovas! Subti
liai, Žinoma, prilaikydamas kūjį, kad 
savos . rankos nesutriuškintų. Taip, 
rašo Krasnovas, Avyžius teisingai, 
atvirai ir nuoširdžiai pasakoja apie 
•‘'saldintą pokarį. Būtų galima paci-
tuoti ir Avyžių, ir Krasnovą, bet čia 
jau rimtesnių vyrų žaidimai, pagaliau 
ir ne šio rašinio siužete. t

Filologijos fakultete prie stalo 
susėdame, simpatiška ponia Buke- 
lienė, Kazakevičius ir mano nedrąsa. 
Prieš mus - gal trys šimtai studentų. 
Atėjo ir filologijos "rabinai" Galinis, 
Juršėnas, Kubilius. Klausimai žodžiu 
ir rašteliais. Studentai labai jau rimti. 
Klausimai irgi. Pasakoju apie išeivijos' 
kultūrinę veiklą, Belgijos ir Prancūzi
jos literatūrines naujoves. Nedaug ir 
težinau,' gyvenu užkampyje, ' bet 
vistiek bandau perteikti apytikrį 
vaizdą. Reikėjo papasakoti apie save, 
ką esu parašęs, kur spausdinta, ką 
rašiau ir rašysiu. Universiteto kieme 
susibūrė studentai žemaičiai. Pasišne
kėjome dounininkų ir dūnininkų tar
mėmis. Atsisveikinau su Žemaitijos 
atžalynu. Išdygsta Rita: skubam į
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RYS SAVAITES L.
taksį ir - o pero n!

Apsilankius pas mylistą Sakalauską, 
anas ir pasiūlė: gal teatrinį pageida
vimą turi? Je, sakau, liksiu dėkingas 
už operą. Taip paprastai ir patekau į 
"Normos" premjerą. Tiek ir teišmanau 
apie vokalinį meną, nėr ko gudrauti 
visokiais susižavėjimais ir niuansais, 
patiko ir viskas. Vaidyba puiki. Vieną 
išpeikiau: geležim apkaustytas, o 
skraido kaip balerina. Rita juokėsi,1 
prikaišiojo: visi žemaičiai priekabingi, 
o tu ir grabe gulėdamas pykši, kad 
negerai litaniją gieda.

Prie operos laukia taksi. Vykstame 
pas puseserę Genutę. Aptarus ryto
jaus programą, atsisveikinu su Rita ir 
krentu fotelin: viešbutin nebegrįšiu; ’ 
Genute, išsimiegosiu pas tave iki 
soties. Velnią tu išsimiegosi, atėjo 
vaikystės bičiuliai ir apsėdo ratuku.’" 
Gal nuvargęs, gal mes kitą diėhą? 
Šypsosi, glosto žvilgsniais - nešima 
tėm nuo Rietavo laikų. Pasišnekėjom.
Perkratėm jaunystės džiaugsmų, 
skausmelių, kilnių svajonių ir kava
lieriškų nuodėmių krepšį. Genutės 
svečių kambaryje nurijau keturis 
aspirinus ir kritau lovon. Trečią 
valandą ryto. Kiekvieną sykį panašiai, 
bet saldus nuovargis, gimtoji žemė 
gaivina.

Prisėda "Literatūros ir meno" 
redakcijoje. Prie staliuko su kava 
Drilinga, Gusčius, Krivickas, Katke
vičius ir Raguotis. Pokalbiui vado
vauja Krivickas. Apie vadovavimą 
nereiktų šnekėti, Krivickas keičia 
kryptis, laikas nuo laiko pasako ir savo 
nuomonę apie žmones ir daiktus. Taip 
sklandžiai niekur neteko, jauti, kad 
vaikinas palieka kiekvienam apsi
spręsti kas svarbu, įdomu ir kas ne. Jo 
straipsniuose "Lit. ir mene” apie 
Ameriką žymiai mažiau tolerancijos.
Po penkių metų žurnalisto darbo 
Niujorke grįždamas Lietuvos, parsi
vežė ir didelį kapitalistinės Amerikos 
šiukšlių krepšį. Žinoma, Amerikoje 
šiukšlynų netrūksta, tikriausiai nera
sime krašto, kur jų nėra, tačiau yra ir 
sveikų, gal net sektinų dalykų, 
kuriuos žurnalistas kažkodėl pamirš
ta. Permąsčius bičiulystę su Krivicku, 
prisimena viešnagė prieš dešimtmetį...

******

Naujas "Tėviškės" pirmininkas pa
kvietė Lietuvon. Atvykau su Žiulieta. 
Reikia gi parodyti mūsų gražuolę 
Lietuvą prancūzei, tegul pasidžiaugia 
jos miškais ir kloniais, senutėliu 
Vilnium, mielais lietuviais ir mylimais 
žemaičiais. Po kalbų ir vaišių su 
giminėmis, atvykstame į "Tėviškę".

Tada generolą Karvelį pakeitė gene
rolas, Petronis, o Kazakevičiui nuto

ETUVOJE

lūs, dešine Alacho ranka tapo Sigitas 
Krivickas. Su Krivicku suartėjome 
kelionėse po Lietuvą, net susibičiulia 
vome. Paskui - ir ko mūsų gyvenime 
nepasitaiko! - po kelių metų vėl 
susitikome Niujorke. Taigi sėdime 
Petronio kabinete, girkšnojame kavą 
su konjaku, deriname viešnagės žings
nelius. įeina aukštas, dailaus veido 
seniokas. Tėviškėnai pagarbiai atsis
toja. Seniokas pasisveikina ir sakys: 
sužinojau, kad atvykai, Cinzai ir 
atėjau pasižiūrėti, kaip atrodai. Kalba 
telšiškių tarme. Plepame apie mūsų 
mylimą Žemaitiją, o galvoje tvinkčio
ja: kur mačiau, kada sutikau? Niekaip 
ne atkasu! Svečias išgėrė stikliuką, 
nuplovė kava ir atsisveikino. Prieš 
išeidamas, pakvietė: aplankyk kurį 
vakarą, ū- aš knygas rašau, kalbų tūros ir meno" numeryje kolega 
nepritrūksime. Sigitas hUstebdt nėėft^6’Sigitas atpasakojo pokalbį: Kėlių 
pažinai? Ne, sakau, matytas, bet valandų pašnekesnio nesugrūsi į 
nesusigraibau atmintyje. Pagalvok, puslapį, reikia atrinkti, persijoti 
juokėsi vaikinas, pagalvok ir prisimin- žurnalistinės etikos ir estetikos sietu.
si. Pagalvojau ir prisiminiau. Baigian Dailus Sigito stilius, jumoras šmaikš 
tis viešnagei, skambina Sigitas: pa- tus, bet sietas senas. Ne tik senas, bet 
žadėjai aplankyti telšiškį, vykstame?; ir tankiai supintas, taip tankiai, kad iš 
Telšiškis.> Žinomas žmogus LietuvOjfeį,to, kas vėtyta ir mėtyta, gero ragaišio 
bet. naujas' vairuotojas ir jo kolega neiškepsi. Bent mano skoniui žinoma.
niekaip neranda gatvės. Pagaliau 
sustojame prie kuklaus dviaukščio 
namuko. Telšiškis sodina, vaišina 
"Martini", bando prancūziškai susi
kalbėti su Žiulieta. Pasirašau jam 
"Raudonojo arklio vasarą", jis savo 
"Tarp dviejų pasaulių". Atsisveiki- 
nant: važinėdamas po .svietą, gal periodikoje grūdasi straipsniai (už
sutinki mano jaunystės draugelį X? Je, tokius Josifo Baisiojo atilizmo. laikais
sakau, gyvena Šveicarijoje, neseniai būtųišgrūdębaltų meškųkaiminystėn,^. 
mačiau Lietuviškųjų studijų savąi< >, iki grabo) ir vis: .smarkiau, ^yĮrčiau. 
tėję. Perduok mano linkėjimus. .Tokia kapokim prietarus-.ir s^agnųcijas. Ko. , 
buvo netikėta ir trumpa pažintis su negero ir Lietuvoje susiskirstys į- 
žemaičiu, kuris , ieškojo Lietuvai pažangiečius ir atžagareiviu?. Čia ir
saulės. 0 jo bičiuliui X, sutikęs , dedu tašką, kitus sudėliojau laiške 
Savaitėje, linkėjimus perdaviau. Paty- Sigitui. >•. r ? < ■.
lintais, pasivedęs, šonan. Nustebo 
žmogus, tik šyptelėjo įr, atsuko kulnis. 
Tačiau, Savaitei pasibaigus, pasivedė 
nuošaliu ir sušnabždėjo: jeigu vėl. 
suseisi, sakyk, kad dėkoju ir siunčiu 
savo linkėjimus. Ir šitaip būna, 
galvojau, viešai draskotės akis, o kai- 
izmų cerberiai nemato, kiekvienas 
savoj kalvarijoj šiltus prisiminimus 
glostot. Abu jau iškeliavę į protėvių 
saulėtos medžioklės slėnį, taikiai 
girkšnoja midutį karčiamoje: šalia 
kelio.

Kaip sakyta, miela ir jauku "Lite
ratūros ir meno" redakcijoje. Ratuko 
ašis - Lietuvos ir išeivijos rašytojai, jų 
kūryba. Visi pripažįsta, kad laikas 
atkasti senokai :palaidotą Lietuvos 
istorinį romaną.- Pasveikinu kūrybos 
kapinyne jau triūsiantį Drilingą, ir 
išeivija domisi,, laukia pragiedrulių, 
sakau. Kalbant apie išeivijos rašytojų

Ed; Cinzas 
galimybes Lietuvoje;/ pasitiesia Škė
mos "Balta drobule*; Čją filologo ir/ 
mano nuomonės nebesušiglaudžia; jis" 
itin palankiai vertina "Drobulę", bet 
Lietuvoje reiktų leisti tik atskirus 
gabalus. Kadangi kiti pokalbininkai 
nepasišiaušė, taigi galvoja panašiai. 
Jau minėjau, kad iki pačiupinėjamo 
persitvarkymo dar toli, prireiks kro
vos metelių ir kūrybinei demokratijai. 
Maskvoje sako, leis visus Pasternako 
raštus, o Vilniuje tik galvoja apie 
cirkoncizija pagoniu mirusiam Škėmai. 
(Sąžiningumas reikalauja paskelbti, 
kad mano darbeliai Lietuvoje be 
pataisų ’ m?'^braukymų).'Bėję','korek
torė paprašė keisti du žodžius ir 
viskas. \

Praėjusių metų lapkričio 28 ” Litera-

Vienur Sigitas užaštrino, kitur, švel- 
nutėliai nulenkė; vienur nukirpo, kitur 
prisiuvo gražų lopelį. Visi žinom - jau 
ir Nazareto Stalius žinojo - kad nauji 
lopai seno rūbo nepuošia. Sakyčiau, 
kad ir nebetinka persitvarkymo ir 
demokratėjimo madai. Dabar Lietuvos

Tolvaizdžio rūmuose antrą kartą. 
Šįsyk su Kazakevičium. Pasišnekėjom 
apie mano darbelius, ateities planus., 
dabartinę rašliavą. . ....

Saulėtą dieną lankau . Vilniaus 
apylinkes. Vėl su Kazakevičium. 
Sukame ratukus a^ie./.y^lraų^. Pro 
Jeruzalę, ligoninių
miestelį Santariškes. Pasidžiaugiu vy
kusiai restauruotais. Verkių rūmais - 
Mokslininkų namais. Žalieji ežerai. 
Baltupiai Naujuoju keliu Šeškinėn 
Antrojon. Kertam Ukmergės plentą.

- Modernus prekybos centras, monoli
tiniai daugiaaukščiai. Justiniškės ir 
statomi Pašilaičiai. Kazakevičius pa
sakoja, aiškina. Gražėja mūsų Lietu
va. Žinoma,.toli jai iki Belgijos, bet 
dirbama atsiraičius. rankoves. Dieve 
jiems padėk!

■ (Bus daugiau)
' u. • • jsfv .■
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Kiekviena žaizda palieka niekada 
neišnykstantį randą. Kuomet į jį 
bepažvelgsi, visuomet jis tau išgy
ventą skausmą primins.

Žaizdas ir jų padarinius išgyvena 
ne tik pavieniai žmonės, bet dažnai ir 
visa tauta. Tautai padarytos žaizdos 
yra kur kas gilesnės, tuo pačiu ir 
skaudesnės.: Jos sunkiai gyja ir dar 
sunkiau pamirštamos. Tokią neužgy
domą žaizdą yra padarę lietuvių 
tautai bolševikai 1941 m. birželio 
mėnes| .pradėję mūsų tautos genocidą, 
per kėlias dienas išgabenę Sibiro 
kančioms ir sunaikinimui keliasdešimt 
tūkstančių nekaltų žmonių. Tai buvo 
tik pradžia suplanuoto tautos naiki
nimo, kuris keliomis trėmimų bango 
mis iš Lietuvos išplėšė virš pusės 
milijono taikių gyventojų ir drastiškai 
sumažino hėturalų tautos augimą. 
Keitėsi sovietiniai vadai ir jų tautų 
naikinimo metodai, bet išliko tikslas 
surusinti pavergtąsias tautas. Mūsų 
laisvajame pasaulyje gyvenančių, pa
reiga neužmiršti tautos kančių ir 
neatlaidžiai ‘ liudyti, kas jaukia bet 
kurios tautas, atsidurusios bolševiki
nėje vergijoje.

Šiais metais sukanka trisdešimt 
septyneri metai nuo anų tragiškų 
įvykių. Pietų Australijos Baltų Tary
ba kiekvienais metais surengia viešą 
pirmųjų masinių trėmimų minėjimą. 
Toks minėjimas buvo suruoštas ir 
šiemet. Jis įvyko Adelaidės miesto 
rotušės salėje. Minėjimas ruošiamas ne 
vien tik pabaltiečiams. į jį būna 
pakviečiami ir atsilanko žymūs aus- 
tralų visuomenės veikėjai ir politikai.

Minėjimas buvo pradėtas prie aus1 
tralų žuvusių karių paminklo vainiko

aWIEILaVIIIDIEJIIE
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Skautai, jaunimas ir vietos lietuviai pasiruošę demonstracijai 
Jaunimas apsirengęs juodais rūbais, iš kairės: D. Baltutytė, A. Milen, A. 
Baltutytė. A. Palupąs, A. Dunda, A. Pocius, D. Pociūtė ir A. Paškevičiūtė.

sugiedojo "Advance Australia Fair" ir 
„"Requiem" žuvusioms prisiminti. Mi

nėjimą atidarė Baltų Tarybos pirmi
ninkė Maret Kneebone. Pagrindinis 
kalbėtojas senatorius Baden Teague 
labai kompetetingai nušvietė pabal- 
tiečių siekimus atgauti savoms tėvy
nėms nepriklausomybę, kurią Sovietų 
Sąjunga, vesdama grobuonišką impe
rialistinę politiką, 1940 metais panai
kino. Kalbėtojas pasirodė gerai susi
pažinęs su pabaltiečių ir jų tėvynių 
istorija, klausytojų buvo šiltai pri
imtas.

Ilze R adzins paskaitė estų ir latvių 
poetinės, kūrybos. Po pertraukos 
celistas Janis Laurs pagrojo A. . 
Kalnins ir V. Bastiks kūrinius. Estų 

padėjimų. Iš čia dalyviai nuvyko į mišrus choras padainavo dvi dainas. Iš 
rotušės salę, kurią užpildė apie Melbourne atvykęs solistas J. Rūbas 
tūk^n^s žffięnjų; padainavo porą,, dainų. Jis taip pat

į šalę buvo įneštos visų trijų talkino "Litnme " chorui, pirmą kartą 
Pabaltijo ' aul ų ir Australijos vėliavos, išpildant jauno kompozitoriaus iš 
Jungtinis visų trijų tautų choras Kanados E. Stankevičiaus sukurtos SB

MUSŲ SKAUTAI
TELKIAMOS LĖŠOS

Šiais mėtais rugpjūčio 14-24 d.d.
JAV įvyks 7~toji Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tautinė stovykla. Ji vyksta 
kas dešimti metai ir yra ruošiama 
tautiniu 'mastu, t.y. įjungiant ir

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Jungtinės Amerikos Valstybės ken
čia nuo nepaprastos sausros. Vanduo 
Mississippi upėje yra tiek nusekęs, kad 
neįmanoma plaukti didesniais laivais. 

| Panaši sausra yra buvusi tik prieš 50 
metų. . ,

ę Daug mokslininkų mano, kad sausrą 
iššaukė "šiltadaržio efektas" - saulės 

| energija nebeišspinduliuoja atgal į) 
§ erdvę dėl anglies dvideginio sluoksnių 
§ erdvėje. Modernios pramonės ir miškų- 
§ mažėjimo dėka vis daugiau anglies 

dvideginio koncentruojasi atmosfe
roje.

Australijos mink oris pirmininkas 
R. Hawke apsilankė JAV, susitik
damas su prezidentu R. Reagan bei 
abiem kandidatais į sekančio prezi
dento postą.G. Bush ir M. Dukakis. R. -

§ Hawke taip pat pasakė kalbą bendroje 
§ abiejų JAV kongreso rūmų Sesijoje.. 
| Pagrindinis Australijos min. pirmi-. 
§ ninko kelionės tikslas buvo: įtikinti 
| amerikiečius, kad jų žemės ūkio 
| produktų subsidijų politika daro 
? didžiulę žalą Australijos ekonominiam 
r gerbūviui, atimdama tradicines

australų eksporto rinkas.
Š •
§ Vokiečių žurnalo "Stem" praneši- 
§ mu, vokiečių archeologas dr. Wolf- 
§ gang Gockel iššifravo senųjų Centri- 
§ nės Amerikos gyventojų majų raštą.
I ’' ' *
? Aštuonerius metus besitęsiąs karas 
s tarp Irano ir Irako pradeda krypti 

pastarosios valstybės naudai, šį mė- 
nesi Irakas atsiėmė strategines Maj-

kantatos dalį "Kryžių žemė". Solistui 
ir chorui akomponavo N. Masiulytė- 
Stapleton. Ši kantata buvo specialiai 
sukurta krikščionybės įvedimo Lietu
voje 600 metų sukakčiai. Pirmą kartą 
ji buvo išpildyta Toronte, Kanadoje.

Latvių mišrus choras taip pat 
padainavo porą dainų. Tačiau di
džiausią įspūdį paliko jungtinis choras, 
sugiedojęs visų trijų Pabaltijo Tautų 
Himnus, kurie skambėjo taip didingai.

Bendrai šis trėmimų minėjimas buvo 
gerai suorganizuotas ir pravestas. V os 
įžengus į rotušės patalpas, atvykusieji 
buvo sutikti jaunuolių, apsirengusių 
juodais rūbais, išblyškusiais veidais ir 
kiekvienas ant krūtinės turėjo dešimt 
tūkstantines skaitlines, vaizduojan-‘§ non salas* prarastas 1985 m. vasario 
čias tremtinių skaičius. Jie sustojo ant § mėn., tuo pašalindamas bet kokią 
kiekvienos laiptų pakopos pakeliui į § grėsmę Basros uostui.

IO1,salę,,^.._ { ........3W . ui- ■
1 minėjimą atsilankė ir žymus būrys ? Kanada paskelbė ištremianti 17 * 

aukštų australų svečių. | sovietų diplomatų, apkaltintų šnipi-
? nėjimu. Diplomatėli bandė išgauti 

karines ir pramonines paslaptis bei
| verbuoti agentus Kanados policijoje. 
| Nenusileisdami, sovietai tuoj re- 
Į vanšavosi, 
įj diplomatų.

ištremdami eilę Kanados

dirba išsijuosęs, reikia nustatyti 
stovyklos mokestį, programą ir šimtai 
kitų darbų atlikti. Komitetas taip pat 
įsipareigojo sutelkti, kiek įmanoma 
daugiau lėšų, kad jaunus stovyklau

kviečiant visus Lietuvos Skautų tojus neapsunkinus aukštais stovyklos 
Sąjungos narius. - mokesčiais. Komitetas- kreipėsi į

Australijos lietuviai skautai suruošė- lietuviškas organizacijas, prašydamas 
šeštąjąTairtinę^stovyklą iūTS metais, ••paremti Tautinę stovyklą. Vilniaus 
G ill weifPark betėvėje, netoli Melr tuntas suruošė subatvakarį, kurin 
bourno. Stovykloje dalyvavo gražus atvyko net rajono vadas sk. V. 
būrys iietūVftį skautų. Vien tik iš ’^Vaitkus. Subatvakaris atnešė apie 
užjūrių atvyko virš 100. Dar • ir $800 pelno. Visas pelnas paskirtas 

~ šiandien ne'vieno širdyje liko gražūs ir 'mūsų Tautinei stovyklai. Lėšas sutiko 
jausmingi tos stovyklos prisiminimai, telkti dr. S. Pacevičienė. Ji jau surinko 
kurie vargu ar kada nors visiškai vertingų ' fantų loterijai, kuri bus 

išnyks: 1 .L.'-. • pravesta> Australijos' mastu. Visas
Stovykla Vyko gražioje, miškingoje ' loterijos pelnas skiriamas Tautinei 

stovyklai. Mielai laukiame paramos ir 
iš pavienių mūsų bendruomenės narių.

Loterijai fantus paaukojo:
1. G. Patupas - Trijų dienų atostogas,

vietovėje, buvo gerai suorganizuota. 
Stovykloje dalyvavę išsivežė gražius 
įspūdžius.

VII--toje Tautinėje stovykloje JAV s
Austrah jdš^skėūtūš atstovaus tiktai, su pilnu išlaikymu Eucloje, W.t
keli mūsų' skautai. Brangi kelionė ir 2. Dailininkė Br. Mockūnienė - savo 
mokslo metų vidurys daug kam tapybos paveikslą.
neleidžia šioje stovykloje dalyvauti. 3. "Flag Inns" motelių kompanija - 
Nėra abejonės, kad, kaip ir kiekviena ^vienos dienos apsigyvenimą, bet 
Tautinė stovykla, taip ir ši, bus gerai, kuriame "Flag Inn" motelyje Austra- 
p ar u oš ta, vertinga skautybės ir skau- . Ii joje. <■ '
tavimo dalis. Bet Australijos skautai 
nenusiminkite! VII-tosios Tautinės 
stovyklos tęsinys, jei taip galima 
pavadinti, ruošiamas Adelaidėje, gra
žioje Mylor vietovėje, 1989 sausio 2- ' 6. 
10 dienomis.

Stovyklos vietovė jau užsakyta, 
specialiai stovyklai ruošti komitetas

4. Skulptorė I. Pocienė - A. Kudirkos
paveikslą. ’ .>
5. Adelaidės Lietuvių rankdarbių 
būrelis r lėlę tautiniais rūbais.

Dr. S. Pacevičienė - gražiai
išaugintą orchidėją.
7. J. Maželienė - savo kūrybos 
keramikos darbą.

—i - —h

§ Pasaulio
§ nešė apie
§ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, reika- 
§ laujant laisvės kraštams. Ypač didelė 
? demonstracija įvyko Rygoje, kur 
£ susibūrė 100 000 žmonių minia.

Vilniuje 10 000 žmonių susirinkę 
įį reikalavo, kad lietuviai delegatai į 
§ komunistų partijos konferenciją Mas- 
§ kvoje birželio pabaigoje išsikovotų 
§ daugiau savistovumo Lietuvai, ypač

spauda ir televizija pra- 
didžiules demonstracijas8. Adelaidės Lietuvių Sąjungos J. J. 

Bačiūno vardo biblioteka - lietuvišką 
knygą 35 dolerių vertės.
9. Veteranų skautų dovana - įvairių 
rūšių vyno "krepšys".

Bilietai jau yra išsiuntinėti visiems 4 J 
skautų tuntams arba jų vadovams, j 
Visus mūsų bendruomenės narius 
kviečiame įsigyti loterijos bilietus. 
Jūsų parama sutelks mūsų jaunimą į 
stovyklą, kurioje bus ugdomas lietu | 
viSkas sąmoningumas ir skautu lėno-uūSTitUTOkate k

; istorijos srityse. Reikalauta ir gelbėti šioje stovykloje bus stengiamasi musų & ... ,. . /, . . * , . _ .į naikinamą Lietuvos gamtą.jaunąją kartą, panaudojant pramogi- § •
nes skautiškas priemones, supažin- § 
dinti su mūsų krašto istorija, lavinti § 
lietuvių kalboje ir įkvėpti ryžto J 
kovoje už tautos laisvę.

Norintieji šią stovyklą tiesioginiai 
paremti, prašomi paramą siųsti 7- 
tosios Tautinės stovyklos rengimo | veržimus*^**......... r* —
komiteto narei dr. S. Pacevičienei: k . •
IS,8*"*“ JV J“"','??'1116' !' ? 1’ Komunistinė Afganistano vyriau 
5081. arba Adelaides Vilemus tunto a atsiėmė -

? sukilėlių. Tačiau laisvės kovotojai 
| sudavė skaudų smūgį sovietų pajė- 
| goms, Kabulo aerodrome sunaikindami 

aštuonis moderniausius sovietų bom- 
bonešius. ,

TASS žuilų agentūra birželio 15 d. 
pranešė, kad lietuviai nacionalistai 
Vilniuje bandė "perimti" eiseną, 

. pagerbiančią Stalino aukas.
' § Komunistų partija Latvijoje parei- 

§ kalavo slopinti nacionalizmo prasi

tuntininkei: D. Baltutis. 1 Belinda St., 
Evandale, S. A. 5069.

7-tosios Tautinės Stovyklos
Australijoje Rengimo Komitetas

Nors dabar vyksta vidurio mokslo 
metų egzaminai, bet Adelaidės Vil
niaus tunto skautai, pasikvietę j talkų 
jaunimą, dalyvavo Birželio išvežimų 
demonstracijoje ir minėjime.

Po egzaminų, vėl prasidės sueigos ir . jžmonių. 
kiti skautiški užsiėmimai. V. B. ? j

§ Turkijoje netoli nuo Juodosios juros 
§ uosto Trapezundo, lietaus paplauta 
§ kalno atšlaitė palaidojo virš 300
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KREPŠINIS

Kuala Lumpur mieste (vykusiame 
moterų krepšinio Olimpiados atranki
niame turnyre Australijos reprezen
tacinė rinktinė iškovojo teisę daly
vauti artėjančiose Olimpinėse žaidy
nėse Seoule, Pietų Korėjoje.

Šiame turnyre dalyvavo aštuonių 
valstybių moterų krepšinio rinktinės. 
Lenkijos ir Italijos komandos užėmu
sios paskutines vietas, teisę dalyvauti 
Olimpiadoje prarado.

FUTBOLAS
Europos taurės futbolo turnyras dėl 

taurės ir čempionų titulo, sukėlė 
rūpesčių net vyriausybėms. Finalinių 
rungtynių metu policija nepajėgė 
sutramdyti riaušes keliančių futbolo 
sirgąlių fanatikų. Rungtynių metu 
padaryta daug žalos. Sukeltose muš
tynėse sužeisti žiūrovai, šimtai areš
tuotų.

Dėl teisės žaisti finale kovojo 
Vakarų Vokietija, Italija, Olandija ir 
Sov. Sąjunga. Sov. Sąjunga rezultatu 
2:1 nugalėjusi Italiją pateko ( finalą.

Antrose priešfinalinėse rungtynėse
IflIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIiiltlItlIlIlIlIlIltlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIHIlIlIlIlHlltlIlIlIHIfllllliiiiiiillIlIlHlllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIir

AUKOS

Po $100 - Dr. K. Bredikytė Whan - 
Vic., J., M. ir E. K rup ai -N.S.W., J. 
Rapkauskas -Vic.

I*o $50 - F. Brėdikis - Vic., M. ir D. 
Šumskai -N.S.W.. A. ir B. Sumilai - 
Vic., Geelongo A.L.B. Moterų draugi
ja.

Po $30 Geelongo A.L.B. valdyba, 
J. ir J. Janavičiai -N.S.W.

Po $20 - V. Aukštiejus - Vic., M. ir 
F. Andrikoniai Vic., F. Bunza Vic., 
V. Leitonas - Vic., A. Miliauskas - 
Vic.

Po $10 O. Dargvainytė Vic., A. 
Jaučiauskienė - Vic., B. Jankuvienė - 
Vic., M. Obeliūnas Vic., O. Šrederis 
- Vic., S. šutas(sen.) - Vic.,

” S U K U K YB ” Dft K OJ A

i*

"Sūkurys" nuoširdžiai dėkoja vi
siems tautiečiams, kurie taip nuošir 
džiai ir pastoviai rėmė jaunimo 
pastangas atstovauti Australiją Tau 
tinių Šokių Šventėje Hamiltone, 
Kanadoje.

Joninių vakaras buvo paskutinis 
"Sūkurio" parengimas prieš išvykstant 
į Kanadą, skirtas lietuviškų papročių 
prisiminimui ir palaikymui.

Dėkojame visiems atėjusiems dran 
ge padainuoti ir pašokti, linksmai 
praleisti vakarą.

Reiškiame nuoširdžią padėką auko
jusiems: Aleknaitei $100, J. ir P. 
Pullinen - $100, D. ir D. Bieri - $40, P.

i 

susitiko Vakarų. Vokietija ir Olandija. 
Rezultatu 2:1 laimėjo olandai. Tą 
dieną Olandijos sostinės Amsterdamo 
gatvės buvo pilnos džiūgaujančių 
gyventojų. Istorinis laimėjimas - 
pirmasis 32 metų laikotarpyje. Puikus 
revanšas po olandų pralaimėjimo 
vokiačiams dar 1974 metais Muenche 
ne. kada finale tokiu pačiu rezultatu 
buvo pralaimėta siekiant Europos 
čempiono titulo.

Olandijos - Sov. Sąjungos susitiki 
mas. Ir nors po olandų pergalės prieš 
vokiečius, vistiek buvo turima nedaug 
vilčių, susitikimas baigėsi 2:0 vėl 
Olandijos futbolininkų naudai! Kaip 
rūpestingai bebūtų sovietų treneris 
paruošęs savo žaidėjus, trisdešimt 
trečioje susitikimo minutėje olandas 
Rudd Gullit (mušė nepakartojamo 
grožio įvartį. O 54-oje minutėje 
Marco van Hasten galutinai pražudė 
rusų viltis laimėti ir užtikrino pirmąjį 
tarptautinį Olandijos futbolininkų 
laimėjimą.

Taigi, džiaugiamės kartu šia perga
le su Europos futbolo čempionais 
olandais. Rungtynės vyko Vakarų 
Vokietijoje. Muenchene.

C.Vaicekauskiene Vid., A. Žvirblie
nė -Vic., A. Žvirblis - Vic., anonimas 
- Vic.

Po $5 - F. Adamsons Vic., J. 
Kašdailis - Vic., J. Manikauskas - 
Vic., A. Mykolaitienė - Vic., Norvy- 
dienė - Vic., J. Palavikienė - Vic., P. 
Podėnas Vic., L. Valodka Vic.

Po $2 - K. Geralavičius - Vic.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 

"Australian Lithuanian Bicentennial 
Gift" Lithuanian Club Ltd, P. 0. Box 

205, Bankstown N.S.W. 2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys aukoms telkti

Donieiienei - $20, J. Muščinskienei 
$20, A. ir 0. Leveriams - $20, V. ir J. 
Ramanauskams $25.

Dėkojame taip pat, už suaukotą 
turtingą loteriją: , B. Amber, E. 
Badauskienęi, 0. Baravykienei, A. 
Jablonskienei,J. Šidlauskienei, V. 
Simanavičienei ir šokėjų mamytėms. 
V. Stanevičienei dėkojame už Žagarė 
liūs.

Džiaugiamės iš Australijos Lietuvių 
Fondo gavę 2000 dolerių paramą. 
Pažadame stengtis kuo gražiau repre
zentuoti Australiją. Dar kartą nuošir
dus lietuviškas ačiū visiems.

"Sūkurio" valdyba ir jaunimas

ADELAIDĖJE
’ AMO YEN U"

Tarp gausių lietuvių organizacijų 
Adelaidėje veikia ir LKV s-gos 
"Ramovės" skyrius, kuris buvo įsteig
tas 1951.6.10. Tad šiais metais skyrius 
švenčia savo veiklos 37 metų sukaktį. 
Šią neeilinę sukaktį skyriaus valdyba 
pasistengė deramai paminėti

Birželio 4 d. "Ramovės" skyriui 
skirta radijo valanda. Birželio 5 d. 
pagerbiant mirusius ramovėmis, padė
tas vainikas prie Lietuvos žemės 
paminklo, 11 vai. atnašaujamos šv. 
Mišios už mirusius skyriaus narius.

Iškilmingi sukaktuviniai pietūs vyko 
Lietuvių namuose. Visiems susėdus 
aplink stalus, skyriaus pirmininkas V. 
Vosylius kreipėsi į susirinkusius, 
pasveikinęs šios neeilinės šventės 
proga. Kai buvo steigiamas "Ramo
vės" skyrius, nedaug kam atėjo į 
galvą, kad ši organizacija taip ilgai 
išsilaikys. 0 ji ne tik išsilaikė, bet 
metų bėgyje iškopė bene į gausiausią 
"Ramovės" skyrių visoje išeivijoje.

1981 metais skyriuje buvo 94 nariai. 
Ir jeigu narių skaičius šiuo metu 
sumažėjęs, tai tik dėl to, kad nemaža 
ramovėnų baigė šios žemės kelionę 
negrįžtamai mus palikę.

Tylos minute prisiminti šiais metais 
mirę skyriaus nariai Č. Zamoiskis ir J. 
Zakarevičius.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiifiiiii

" D Al N O B” c: Tl ORO ŽI N1 O S

• Džiaugiamės mūsų bendruomene, 
kuri mūsų darbą įvertina, įvairiomis 
progomis finansiniai chorą remia.
•"Dainos" choro ruoštos dainų 

p ės proga, negalėdami dalyvauti 
atsiuntė aukas po $30 J. ir V. 
šliteriai, po $20 O. ir V. Jonušai, M. 
Šidlauskienė ir $4 D. Staugirdienė.
• Mirus choristės Elytės Nagienės 
mamai ir "Dainos" choro pirmininko 
Prano N agio uošvei Onai Kyzelie- 
nei, jos atminimui vietoj gėlių 
"Dainos" chorui aukojo po $40 - V. 
Juzėnienė, E. ir D. Bartkevičiai, po 
$20 - B. ir T. Amber, V. ir B. Barkai, 
D: Bogušienė, J. ir D. Daubarai, V. ir 
A. Skeiviai, J. ir D. Staugirdai, P. ir V.

vi e t oj a ėli u
pagerbdami A. A. Valeriją K ačerauskienę 

po $20 aukojo "Mūsų Pastogei" A. ir V. Dumskiai A. ir S. Blandžiai.
A. ir E. Eskirtų šeima

Pagerbdami A.. A. BENEDIKTĄ ZABIELĄ 
Australijos Lietuvių Fondui aukojo po $20 - J. ir E. Balčiūnai (820), J. ir S. 
Meiliūnai (862) ir Melb. K. V. S. RAMOVĖ (440), po $10 - V. ir G. Ališauskai 
(610), J. Kvietelaitis (68), F. Sodaitis (213), E. Šeikienė (55), V. ir B. Vaitkai 
(125) ir J. Vingrlenė (390), $5 - J. Žitkevičienė (10).

pa dėk a
Besigydant Blacktown ligoninėje nepamiršusiems lankiusiems su 

gėlėmis, dovanomis ir kortelėmis bei skambinusiems telefonu esu 
nuoširdžiausiai dėkinga H. ir V. Zduobams. A. ir V. Jarams, L 
Galinaitienei, M. ir V. Vilkyčiams, J. ir S. Šatkauskams, 0. ir A. 
Leveriams. J. ir T. Wronski, A. Marušinskienei, E. Stasiūnaitienei, E. 
Virdžiantienei. A. Lingei,V. švirinui, M. Jasevičiui, A. Zigaitienei, A. 
Savickienei, iš Melbourne S. Steponavičienei ir S. Grybienei.

Marija Koliavienė

baūEka

Visų mums pareikštos užuojautos dėl
A. A.

VYTAUTO L A E) Y O O S

mirties, mūsų didžiojoje liūdesio valandoje buvo didelis pastiprinimas.
Visiems esame nepaprastai dėkingi ir niekuomet neužmiršime.

Taip pat, dėkojame už aukas \netoje gėlių: N.S.W. Council of 
Cancer, "Mūsų Pastogei" ir kitiems.

Ladygų šeimos

S ve įsr rriS
Kun. J. Petraitis paskaitė invoka- 

ciją ir palaimino vaišių stalus. 
Ramovėnus pasveikino ir palinkėjo 
sėkmės bendruomenės valdybos pirmi 
ninkas J. Stačiūnas, kuris paprašė 
pakelti tostą. Buvo sugiedota "Valio 
Ilgiausių metų...". Šia proga prista
tyti brandaus. amžiaus sulaukę sky
riaus nariai ir apdovanoti tokiai 
progai pritaikytais adresais.

Pietuose dalyvavo apie-du šimtus 
asmenų. Tai beveik visa mūsų 
aktyvioji bendruomenė. Po pietų sekė 
meninė dalis. "Nemuno dukros" pa
dainavo tris dainas, akomponuojant 
Nemirai Stapleton. N. Skidzevičius 
padeklamavo F. Kiršos "Pakeikime 
taures". Buvo ir turtinga loterija, po 
jos skubinom prie specialiai padeng
tų stalų su pyragais ir kava. Ilgokai 
užtruko pasivaišinitnai ir pašnekesiai 
apie ramovėnus, kurie be reklamos 
sugebėjo atlikti nemaža tautinių 
įsipareigojimų ir sukaupti bei išdalinti 
žymias lėšų sumas mūsų išeivijos 
įvairioms institucijoms. Tikimės, kad 
ramovėnai ir ateityje rankų nenuleis, 
ir kaip visuomet, išliks veikliausia 
organizacija Adelaidės lietuvių ben
druomenėje.

B. S.

Žitkauskai, po $10 J. Buksaiiienė, 
A. ir V. Jakštai, M. Petronis, V. 
Šneideris ir V. Vosylius.
• Esame dėkingi nuoširdiems tautie
čiams suprantantiems mūsų reikalus ir 
rūpesčius besiruošiant kelionei į 
Dainų šventę Adelaidėje.
• Užjaučiame liūdesio valandose Ely
tę ir Praną Nagms Kurie ’Dainos" 
oharui pašventė ne vienus gyvenimo 
metus ir atidavė ne mažą jo dalį choru 
reikalams ir dainai.
• Užjaučiame choro veteraną, cho
ristą Vytautą Stasiūnaitį jo švogeriui 
Wollongonge mirus

A. Kramilius
"Dainos" choro vice-pirmininkas

Dosniam tautinių institucijų rėmėjui

A. A.
A I, !•' O NS U I V E JM C L O \7 t J I

staiga mirus, liūdintį brolį Viktorą ir jo žmoną Jadvygą, buvusius 
ilgamečius Bibliotekos bendradarbius, nuoširdžiai užjaučia drauge 
Ii ūd ėdami

Bibliotekos tarnautojai
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MŪSŲ MIRUSIEJI
A. JUOZAS KLURSA

A. A. ONA K Y Z ELI E N fe NĖNIŪTĖ

Maža Geelongo lietuvių kolonija 
neteko dar vieno mūsų tautiečio. 
Gegužės mėnesio 25 dienų, savo 
namuose, sulaukęs 77 metų amžiaus 
staiga mirė Juozas Klupšas.

Į amžiną poilsi vietos lietuviai 
Juozą Klupšų palydėjo gegužės 30 
dieną. Mišias atnašavo kunigas dr. P. 
Dauknys šv. Jono .bažnyčioje. Prie 
kapo Geelongo Apylinkės ir Lietu
vių^ Sąjungos h vardu su velioniu 
atsisveikino-/J. -Gailius.

Velionis gimė ir užaugo Joniškyje. 
Iki išvykimo i Vakarus dirbo Šiaulių 
"Maisto" bendrovėje. Atvykęs į Au 
straliją buvo paskirtas darbamsTas- 
manijon.ir ten išgyveno iki išėjimo i 
pensiją. Savo poilsio dienas norėdamas 
praleisti kartu su tautiečiais, atsikėlė 
į Gėelongą, įsigijo namus netoli 
lietuvių klubo. Buvo visų mėgiamas. 
Rudens baliuje visi matėme Juozą 

• ; td Lięiibai'/ h p.
u.ijjii- .A.. A.

, .AUĘ RI J A K A C e R AUSKI E NĖ

Birželio mėnesio 13 dieną, vėžio
ligos iškankinka mirė Valerija Kače- 
rauskienė - Butauskaitė.

Gimė prieš 73 metus Kybartuose, 
geležinkeliečio šeimoje. Kybartuose 
užaugo, baigė vidurinį mokslą ir dirbo 
telegrafe.

Karo metais, artinantis frontui 
moterys su vaikais buvo evakuotos į 
Vokietiją vyrus dar paliekant dar
bams. Taip Valerijos motina atsiskyrė 
nuo vyro ir šeima jo daugiau 
nebematė. ■•*■!>,. ir< ■ ;n.: ,-njsr’-

1950 metais Valerija su mama 
atvyko į Australiją. Darbo sutartį 
teko atlikti Sale mieste, čia gyveno ir 
brolis Jonas. Čia Valerija susipažino 
su- Romu Kačerausku. Sukūrė šeimą -ir 
apsigyveno Melbourne.

Sale lietuvių Valerija nepamiršo ir 
visą gyvenimą lankė, visada atvažiuo
davo į didesnius parengimus, aukojo 
loterijoms. Nors jau ir sunkiai 
sirgdama, atvyko paskutinį kartą lyg 
ir atsisveikinti norėdama.

Valerija buvo ramaus būdo, niekada 
nesiveržė į jokias pirmaujančias 
vietas. Dar tais sunkiaisiais kūrimosi 
laikais išgirdusi, kad vienoje šeimoje 
liko trys našlaitės, vieną iš jų 9 
metukų Veroniką paėmė savo globon. 
Leido į mokyklą, rengė, mylėjo. Ir 
kaip šiandien pati Veronika sako 
"Geresnių tėvelių negalima būtų 
rasti".

Birželio 16 dieną kun. dr. P. 
Dauknys atnašavo šv. Mišias. Nors 
diena labai šalta, į paskutinę kelionę

VALERIJAI K A C E R A US KI E NEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Romui, dukrai Veronikai, žentui 
Dovydui, anūkei Krystal ir visoms giminėms Lietuvoje broliui Stasiui.

Sale seniūnijos lietuviai

linksmą ir gerai nusiteikusį draugų 
tarpe. ^ u

Liūdesyje liko žmona Vera. Kartu 
Geelongo lietuviai neteko malonaus 
tautiečio. •

Mielas Juozeli, ilsėkis ramybėje toli
nuo gimtinės, nuo pamiltų Šiaulių.

Juozas Gąilius

Valeriją Kačerauskienę palydėti susi
rinko daug žmonių iš Tasmanijos, 
Sale, Melbourno. Tai tie, kuriems per 
40 metų su Valerija teko gyventi, 
draugauti.

Skaitymus skaitė V. Zdanavičius, 
atsisveikinimo žodį prie karsto tarė E.
Eskirtienė užberdama žiupsnelį Lie 
tuvos žemės.

Valerija pasirinko Springvale kre 
matoriumą ir kun. dr. P. Daukniui 
atskaičius paskutines maldas, buvo 
sugiedota - "Marija, Marija".

Ilsėkis ramybėje, Valerija, su savo 
mama ir broliu Jonu.

Šermenims visi buvo pakviesti į 
namus kur velionę prisiminė malda.

E. Eskirtienė

Mirė 1988 metų birželio mėn. 10 d. 
Gosford ligoninėje.
Nuvežta į ligoninę birželio mėn. 7 d. 
ištikus insultui (kraujo išsiliejimas ant 
smegenų), neatgavus sąmonės, trijų 
dukterų, sūnaus, marčios ir anūkų 
akivaizdoje užbaigė gyvenimo kelionę 
sulaukus 83 metų amžiaus. Iki 
paskutinės dienos buvo aktyvi ir 
energinga.

Ji gimė 1904 metais spalio mėn. 12 
d., Zapyškio valsčiuje, Kluoniškių 
kaime. Augo trijų brolių draugystėje. 
Sunkių pirmojo pasaulinio karo metų 
užgrūdinta, lankiusi vietinę pradinę 
mokyklą, keletą metų mokėsi siuvėjos 
amato. Šį darbą pamėgo, juo paleng 
vindavo šeimos pragyvenimo sąlygas 
atvykus ir į Australiją. Net ir 
paskutines gyvenimo dienas praleido 
besiūdama dukroms ir jų draugėms.

Dar jauna būdama* įsijungė į 
Zapyškio parapijos chorą. 1928 metais 
ištekėjo už Adolfo Kyzelio.

Rusams okupavus Lietuvą, pasi 
traukė į Vokietiją ir ten pragyveno 
visų karo laikotarpį. Išaugino tris 
dukteris Eleną, Albiną, Johaną ir sūnų 
Zigmantą. Karui pasibaigus, 1949 
metais su šeima atvyko į Australiją. 
Po darbo prievolės apsigyveno Syd- 
nejuje, kur ilgą laiką ir gyveno. Vyras 
mirė 1966 metais.

Velionė aukojosi šeimai, mylėjo 
anūkus. Okupuotoje Lietuvoje buvo 
sušaudyti du Kyzelienės broliai, 
daugelis giminių buvo pasmerkti 
Sibiro kančioms. Ji ypatingai sielojosi 
dėl Lietuvoje ir Sibire likusių. Su 
vaikų pagalba visą gyvenimą siunti
niais rėmė ten palikusius.

Ji buvo jautri visiems lietuviškiems 
reikalams ir pagal išgales rėmė 
visokeriopą veiklą. Gaila, kad staigi

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS
JĖZAUS VIENUMAS SU TĖVU

į savo mokytinius Jėzus pasakė: 
"Aš ir Tėvas esame vienas." (Jono. 
10:30) Šitas pareiškimas buvo klai
dingai aiškinamas, nes buvo bandoma 
įrodyti, kad Jėzus ir jo Tėvas esą 
vienas ir tas pat asmuo. Mes manome 
kad visi sutiks, kad yra ir kitokios 
rūšies vienumas, šalę asmens pana
šumo. Septynioliktame Jono Evange 
lijos skyriuje pasakyta, kad Jėzus 
meldėsi dėl savo bažnyčios vienumo. 
Savo maldoje jis prašo savo Tėvo 
atvesti jo bažnyčią į tokią pat 
vienybę, kokia buvo tarp jo ir jo Tėvo. 
Aišku kad čia kalbama apie valios ir 
tikslo vienumą.

Taigi, tokioje pat prasmėje šitie 
Jėzaus žodžiai reiškia, kad jis ir jo 
Tėvas yra viena Tą patvirtina 
daugelios Jėzaus kalbos Savo tarny
bos metu jis atkartotinai sakydavo, 
kad jis neatėjo daryti savi valios, bet 
valios savo Dangiškojo Tėvo, kurs jį 
siuntė. Kai Jėzus buvo paduotas 
išjuokimui, sugėdinimui ir mirčiai, jis

mirtis neleido jai pasakyti savo 
paskutinio sudiev nei vaikams, nei 
giminėms, nei draugams.

Birželio mėn. 14 d. laidojimo biuro 
koplyčioje buvo sukalbėtas rožančius, 
pravedant prel. P. Butkui pagelbstint 
J. A. Jūragiui. Rytojaus dieną, prel. P. 
Butkui susirgus, laidotuvių gedulingas 
mišias Lidcombe bažnyčioje atlaikė ir 
pamokslą pasakė, o taip pat atliko 
laidojimo apeigas kapuose australų 
kunigas Rev. Shannagan. Vargonais 
grojo A. Kramilius. Giedoti susirinko 
daug esamų ir buvusių choristų. Mišių 
aukų nešė velionės dukterys ir sūnus. 
Maldas skaitė žentas Pr. Nagys. 
Kapuose karstą nuleidus į žemę, 
šeimos nariai ir artimieji atsisveikino 
su įnirusiąja įmesdami į duobę po 
kamelijos žiedą iš pačios velionės 
darželio. Kapuose atsisveikinimo žodį 
artimųjų vardu tarė J. A. Jūragis, 
choro vardu - A. Kramilius. Tiek 
bažnyčioje tiek kapuose dalyvavo 
apie 200 žmonių. Laidojimo apeigos 
buvo baigtos Tautos Himnu.

Šeimos vardu velionės žentas Pr.
Nagys padėkojo kunigui, tarusiems 
atsisveikinimo žodžius ir visiems 
atsilankiusiems į laidotuves, pakvietė 
šermenims į Lietuvių namus, p. n.

prašėsavo Tėvo, kad, jei galima, nuo 
jo tą taurę. "Tačiau tebūnie ne mano 
valia, bet tavo," jis pasakė. (Luko 
22:42: Mato 26:39; Jono 5:30; 6:38) 
Dievo Tėvo valia visuomet turėjo 
žymiausią vietą mūsų Viešpaties 
gyvenime. Todėl jis tikrai galėjo 
pasakyti: "Aš ir mano Tėvas esame 
viena."

Dėl tos pačios priežasties Jėzus 
taip pat teisingai galėjo sakyti: "Kas 
mane mato, mato ir Tėvą." (Jono. 
14:9) Kad šitie Jėzaus žodžiai 
nereiškia, kad tie, kurie matė jį, taip 
pat aktualiai matė Jehovą, aiškiai 
parodo daugelis Senojo ir Naujojo 
Testamento pareiškimų, nes pasaky
ta, kad nevienas negali pažiūrėti į 
Dievų ir išlikti gyvas (2 Moz. 33:20; 1 
Tim. 6:16; 1:17; Jono 1:18) Jei tie. 
kurie matė Jėzų, būtų aktualiai matę 
Dievą, tai reikštų kad Dievas, visatos 
Kūrėjas yra žmoginė esybė. Jėzus 
reiškė kad jo gyvenimas ir tarnavimas 
apreiškė Tėvų tiems, kurie turėjo 
matančias akis, dvasinį supratimą.

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

A. A.
v ONAI KYZELIENEI 

•%*** « i.-■» i.
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukroms Elenai, Albinai, 
Johanai, sūnui Zigmui, jų šeimoms ir artimiesiems, ir kartu liūdime.

Lotte ir Vladas Šneideriai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Pereito "M.P." numerio straipsnyje 
"Lietuviška radijo valandėlė" buvo 
padaryta klaida - vietoje Vytenis 
šliteris turi būti Vytenis Šliogeris. Už 
klaidą autorė atsiprašo.

Agnė Lukšytė

TALKOS PASKOLOS - PIGESAĖS !

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

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

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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m a c i j a
paskaitė tikrus , pergyventus atsitiki
mus Lietuvoje kaip žiauriai rusai 
elgėsi su mūsų žmonėmis. Baigdamas

„ L.KrįįS."1’Ramovė" Adelaidės sky- 
' riaųs valdyba, rengia

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ 
Liepos 16 d.. 9 vai. Lietuvių radijo 
valanda skiriama šios tragedijos 
paminėjimui.
Liepos 17 d., 10.30 vai. vėliavų 
pakėlimas lietuvių namų sodelyje, 
10.45 vai. šv. Kazimiero bažnyčios 
aikštėje, 11 vai. pamaldos šv. Kazi
miero bažnyčioje. Už Dariaus ir 
Girėno vėles aukojama šv. Mišių auka, 
2 valandų po pietų minėjimas Lietuvių 
namuose.

Po minėjimo, pagerbimas žuvusių 
lakūnų, padedant vainikus prie pa
minklo ir vėliavų nuleidimas . Ramo 
venai su skyriaus vėliava dalyvauja 
vėliavų pakėlime ir bažnyčioje.

"Ramovės" valdyba kviečia tautie
čius, ypatingai jaunųjų kartų, daly
vauti šiame minėjime. Savo dalyva
vimu mes atiduosime pagarbą musų 
tautos didvyriams.

L.K.V.S. "Ramovė" valdyba

GEELONGE
Birželio išvežimų minėjimas Gee- 

longe įvyko birželio 19 d. pradedant 
šv. Mišiomis šv. Jono bažnyčioje 
Nortrh Geelong. Mišias atnašavo 
kunigas J. Petrauskas, dalyvaujant 
organizacijoms, Melbourno DLK Vy
tenio šaulių kuopai, vietos "Vyčio" 
klubo sportininkams, "Šatrijos" tunto 
skautams, visi uniformuoti su savo 
vėliavomis, o prie tautinės vėliavos 
palydų atliko Geelongo šauliai Lip 
čiai.

Paskaitų skaitė S. Šutas (tėvas) ir 
A. Beniulis. Aukas atnešė Vaičekaus
kai. Mišių metu jas atnašaujančiam 
kunigui patarnavo jaunasis Edis Sta- 
rinskas. Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu.

Tuoj po pamaldų visi nuvykome į 
Geelongo lietuvių bendruomenės na
mus, kur mūsų laukė bendruomenės 
moterų draugijos moterys su paruoš
tais užkandžiais. Visiems sušilus 
pradėjome minėjimų, kurį atidarė A LB 
Geelongo Apylinkės valdybos pirmi 
ninkas 0. Schrederis kviesdamas 
šaulius garbės sargybai prie vėliavų. 
Tos dienos invokacijai pakvietė kuni
gų Juozų Petrauskų.

Nukankintus, nekaltai ištremtus į 
Sibiru tėvus, seseris ir brolius pager 
bėme atsistojimu ir tylos minute. 
Paskaitai skaityti pakviestas svečias 
šaulys Bartaška iš Melton. Paskaita 
buvo labai gerai paruošta ir minėjimo 
dalyvių atidžiai išklausyta. Toliau 
sekė meninė dalis. R. Skerienė 
papasakojo apie savo pačios iškentė
tus laikus Rusijos lageriuose ir 
paskaitė Vyt. Kastyčio eilėraštį 
"Tremtinio grįžimas". P. Čerakavi- 
čienė padeklamavo specialiai tai 
dienai pritaikytų savos kūrybos poezi
ją. Visų klausutojų širdis taip pat 
sujaudino L. Bungardos deklamavi
mas. Šaulys Lipkevičius iš Melbourno 

minėjimų pirmininkas 0. Schrederis 
padėkojo Moterų Draugijos moterims 
už pietų paruošimą ir visiems atsilan
kiusiems į šį minėjimų. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu. Vėliau buvo 
pasivaišinta pietumis ir skaniais 
pyragais. Minėjimas praėjo puikioje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

0. Schrederis

SYDNEJUJE
Kaip anksčiau, taip ir šiais metais 

Sydnejaus Apylinkės valdyba praves 
padėvėtų rūbų rinkliavų Punsko 
lietuviams. Tautiečiai maloniai pra
šomi atliekamus rūbus palaikyti iki šio 
vajaus pradžios, kurio data bus 
paskelbta vėliau.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Liepos 2.1 dienų, ketvirtadienį 12 
vai. Sydnejaus pensininkai ruošia 
ŽIEMOS POPIETĘ Lietuvių klube 
Bankstowne.

Programoje, pensininkų meninės 
pajėgos, loterija. Visi svečiai bus 
pavaišinti piet-umis ir gėrimais. įėji
mas visiems $8. Kviečiame pensininkų 
klubo narius ir visus tautiečius.

Pensininkų klubo valdyba

MELBOURNE
Pranešame, kad liepos mėn. 10 d., 

sekmadienį 2 vai. p.p. Melbourno 
Lietuvių namuose Bendruomenės sa
lėje įvyksta metinis LKVS-gos "Ra
movės" narių susirinkimas.

Darbotvarkė: Susirinkimo atida
rymas, prezidiumo kvietimas -■ rin
kimai, mandatų omisijos rinkimai, 
praeito susirinkimo protokolo skaity 
mas, skyriaus valdybos pirmininko 
pranešimas, kasininko pranešimas, 
revizijos komisijos pranešimas, disku
sijos dėl pranešimų, jų tvirtinimas, 
naujos skyriaus valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai, einamieji reikalai, 
klausimai - sumanymai, susirinkimo 
uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. 
Nurodytu laiku nesusirinkus reikia 
mam skaičiui, už pusės vai. šaukiamas 
susirinkimas bus skaitomas teisėtu, 
nežiūrint dalyvaujančių narių skai
čiaus.

LKVS-gos "Ramovė" 
Melbourno skyriaus valdyba

ATIDARYMAS

Melbourno Lietuvių draugija 
(Lithuanian Friendly Society) liepos 
10, sekmadienį kviečia visus Melbour
no lietuvius į savo įstaigos atidarymų 
Melbourno lietuvių namuose.

Atidarynias vyks viršutiniame Lie 
tuvių namų fojė. Jaunimas išpildys 
muzikinę interliudijų, bus vaišinamasi 
vynu ir sūriu.

Kviečiame visus dalyvauti ir susi
pažinti su draugijos veikla ir vado-

Lietuvių draugija

HOBARTE
Šių metų birželio mėnesio septy

nioliktą dienų dar kartą paminėjome 
baisiųjų įvykių sukaktį - 1940 m. 
birželio 14 dienos trėmimus.

Penktų valandų vakare, prie St. 
Joseph bažnyčios su žvakutėmis 
susirinkome budėjimui. Be vėjo vakaro 
ore, trys vėliavos perrištos juodais 
kaspinais karojo nejudėdamos, lyg 
susimąsčiusios liūdesy, daugelio žva
kučių skaidrios liepsnelės mirgėjo prie 
šaligatvio. Šaltoje naktyje praeivių, 
atrodė, buvo mažiau. į bažnytines 
apeigas susirinko gražus būrelis atei
vių nuo Baltijos jūros ir nemažai 
australų.

Šiais metais matėsi daugiau politi
kų: - Hon. N. C. K. Evers ministeris 
Tasmanijos valdžioj, Duncan Kerr 
MH A. F. M. Bladel Tasmanijos 
parlamento opozicijos atstovė, buvęs 
Federalinio parlamento atstovas ir 
ministeris M. Hodgeman ir keletas 
gerai žinomų viesuomenininkų aus
tralų.

Trumpos bet įspūdingos apeigos 
buvo pravestos penkių tikybų kunigų. 
Visi jie nepagailėjo gražių žodžių 
kenčiančioms Pabaltijo tautoms. Pasi
gedome a.a. arkivyskupo Guilford 
Young, kuris kasmet šiame minėjime 
atsilankydavo, tikimės, kad ir šį kartų 
meldėsi už mūsų tėvynę jau ;>rie 
paties Dievo, o čia žemėje jį 
atstovavo monsinior Green. Ypatingai 
gražiai skambėjo Jūratės Kantvilaitės 
giedamos psalmės. Apeigas baigėme 
sugiedodami visų trijų Tautų Himnus.

Po apeigų HELLP organizacijos 
nariai, šio minėjimo rengėjai, visus 
pavaišino kavute ir užkandžiais, 
Turėjome progos pasikalbėti su mūsų 

parlamento atstovais ir perduoti jiems 
naujienas iš Lietuvos.

TOKIOS TOKELĖS
Birželio mėnesio 10 dieną Hilde

gard ir Bonifacas Šikšniai atšventė 
keturiasdešimtą vedybų jubiliejų. Jie 
abu yra ilgamečiai bendruomenės 
darbuotojai. Bonifacas išbuvo kasi
ninku net septyniolika metų, Hilde 
gard prisidėjo darbu prie mūsų 
parengimų kaip tikra lietuvė. Hobarto 
lietuviai H. ir B. Šikšniams linki ilgų 
ir laimingų metų.

Elena ir Kazys Paškevičiai, pilni 
įspūdžių, sugrįžo iš kelionės po 
didžiąją salą šiaurėje nuo Tasmanijos. 
Aplankė sūnus Brisbane, apžiūrėjo 
Expo 88, pasidairė Sydnejuje, susipa
žino su naujais parlamento rūmais 
Canberroj, paviešėjo Melbourne, o 
dabar jau vėl įsijungė į bendruomenės 
ir asmeninius darbus.

D r. Gintaras Kantvilas tarnybos 
reikalais išvyko į Sydnejų. Ten išbus 
apie tris mėnesius.

S. Augustavičius

A TSI E.I EPKI T E

"Mūsų Pastogės" redakcijon atėjo 
laiškas su 30, - dolerių pinigine pašto 
perlaida, Nr. 267888 išrašyta 16. 6. 
1988, kurioje nėra nurodyta siuntėjo 
pavardė. Ant voko taip pat nėra 
nurodyta nei siuntėjo adreso, nei 
pavardės, N. Zelandijoje.

Prašome atsiliepti nežinomų siuntė
ją- M.P. administracija

Mūsų Pastogė 1

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo* administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200

’ Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $25 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zelandijoje oro paštu $40 Užsienyje oro paštu $55

"Mūsų Pastogė" Nr. 26 1988. 7. 4 pusi. 8 ' ■?-

''■ ■''V ■ ■ ■

8


	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0001
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0002
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0003
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0004
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0005
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0006
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0007
	1988-07-04-MUSU-PASTOGE_0008

