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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
PAŠALINTI TRYS SEIMO NARIAI

Lietuvos Seimo sprendimas paleisti 
Vilniaus savivaldybę ir pastatyti 
vietoj jos valdžios paskirtą adminis
tratorių, sutapo su perorganizuotos 
Vyriausios rinkimų komisijos nutarimu 
atimti trims opozicijos Seimo nariams 
mandatus ir atiduoti juos trims LDDP 
atstovams, keis pakėlė LDDP bloko 
Seime skaičių iki 74. Tas sukėlė 
smarkų Seimo opozicijos pasiprieši
nimą.

Kaip pranešė balandžio 6 d. 
"Lietuvos rytas", Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) susirinko baianažio 5 
dienos posėdžiui, kuriame turėjo 
priimti nutarimą dėl galutinių Seimo 
rinkimų rezultatų Šakių, Pajūrio ir 
Baltijos rinkimų apygardose, bet 
sprendimą atidėjo ir išsiskirstė. Dien
raščio žinutėje nurodoma, kad VRK 
Litvinas prieš posėdį buvo susitikęs su

kardinolą V. Sladkevičių bei vyskupų 
konferenciją. Šiuo laišku Lietuvos 
Bažnyčios vadovų dėmesys atkrei
piamas į tebesitęsiančius Lietuvos 
Konstitucijos pažeidimus, mėginimus 
paleisti LDDP nepavaldžias savival
dybes, pastangas įsigalėti masinėse 
informacijos priemonėse bei jas kon
troliuoti.

Visa tai inicijuoja vis daugiau 
įtakos darąs LDDP veiklai senosios 
kompartijos branduolys, sakoma opo
zicijos laiške. Teigiama, jog preziden
tas tampąs asmenų marionete ir 
negina Konstitucijos bei demokrati
jos. Laiškas baigiamas prašymu pa
naudoti visą Jo Eminencijos kardinolo 
ir vyskupų įtaką Lietuvos vadovybei, 
kad ji sustabdytų totalitarinės san
tvarkos įsitvirtinimą Lietuvoje, kuris 
vykdomas šventojo Tėvo vizito Lietu
voje išvakarėse.

prezidentu Brazausku, opozicijos ly
deriu Landsbergiu ir kitais suinte
resuotais asmenimis. Pasak "Lietuvos

LDDP SUVAŽIAVIMAS
Šeštadienį, balandžio 17 d. Vilniuje

ryto", prezidentas paprašęs komisijos 
nepriimti sprendimo, kol jis apsisprę-

įvyko trečiasis Lietuvos demokratinės 
darbo partijos suvažiavimas, kurio

siąs, ar paremti Tėvynės santaros 
kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl 
Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo

priimtuose dokumentuose akcentuo
jama, jog ši partija tapo modernia, 
parlamentine socialdemokratų parti-
ja. Suvažiavimas kreipėsi į Socialistų 

sprendusi, jog iki prezidento apsi—' internacionalą, prašydamas priimti 
sprendimo posėdžiauti netikslinga.

konstitucingumo, todėl VRK nu-

LDDP į šią organizaciją. Tam prieši-
Nors prezidento apsisprendimas 

nebuvo vėliau viešai pagarsintas, 
tačiau rezultatyvus VRK posėdis 
sekančiu savaitę, pakeitęs politinių 
jėgų santykį Seime LDDP naudai, lei
džia daryti prielaidą, jog prezidentas 
apsisprendė neparemti opozicijos 
kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

Opozicijos reakcija buvo greita ir 
labai aštri. Penkios Seimo frakcijos 
padarė pareiškimą, kuriame VRK 
sprendimą įvertino kaip neteisėtą ir 
šiurkščiai pažeidžiantį Lietuvos Res
publikos Konstituciją. Seimo opozici
jos atstovo spaudai išplatintoje 
informacijoje šis žingsnis vertinamas 
kaip "Seimo daugumos provokacija, 
kuria užsimota, be Konstitucinio 
Teismo išvados, pakeisti Seimo sudėtį, 
aštrinti politinę padėtį ir tuo budu 
nukreipti žmonių dėmesį nuo LDDP 
nesugebėjimo tęsėt! priešrinkiminius 
pažadus.

Opozicija pareiškia, jog atsakomy
bė už Konstitucijos laužymus bei 
valdžios įgaliojimų viršijimą tenka ne 
kolektyvinius sprendimus priėmusioms 
institucijoms, bet konkretiems parei
gūnams ir asmenims, organizavusiems 
šį, politinius teismus primenantį, 
procesą. Opozicija įspėja, jog valsty
bės pareigūnų ir tarnautojų veiksmai, 
kuriais siekiama antikonstituciniu bu
du pakeisti Seimo sudėtį atimant 
mandatus, yra nusikalstami ir anks
čiau ar vėliau, užtrauks Lietuvos 
įstatymais nustatytą atsakomybę.

OPOZICIJOS LAIŠKAS 
KARDINOLUI

Opozicijos lyderis V. Landsbergis 
bei Tėvynės santaros frakcijų pirmi
ninkai - P. Katilius, B. Gajauskas, S.

naši Lietuvos Socialdemokratų parti
ja.

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius buvo suvažiavimo išrink
tas LDDP lyderiu. Už jo kandidatūrą 
balsavo absoliuti dauguma suvažia
vimo delegatų. Spaudos konferen
cijoje Šleževičius pareiškė, kad jo 
supratimu partija, kuri laimėjo rinki
mus, turi imtis atsakomybės už savo 
rinkiminės programos realizavimą. A. 
Šleževičiaus nuomone, pagrindinis 
partijos uždavinys yra Lietuvos eko
nominės padėties stabilizavimas ir 
rinkos ekonomikos tolesnis vystymas. 
Naujasis partijos vadovas taip pat 
sakė, kad būtina daryti viską, jog butų 
realizuota santarvė Lietuvos visuo
menėje.

A. Šleževičius, kalbėdamas apie 
LDDP pergalės Seimo rinkimuose 
priežastis nurodė, kad žmonės balsavo 
ne tik už partijos programą, bei ir 
prieš ne visada subalansuotą anks
tesnės valdžios reformų politiką. Jis 
pripažino, kad Lietuva yra gerokai 
atsilikusi nuo savo kaimynų latvių ir 
estų ekonominės reformos srityje ir 
žadėjo artimiausiu laiku žengti ryž
tingus žingsnius pirmyn, jog būtų 
galima pasirašyti laisvos prekybos 
sutartį ne tik su Latvija, bet ir su 
Estija.

A. Šleževičius nurodė, kad jau 
gegužės mėnesį bus liberalizuotos 
maisto. produktu kainos, nęs dabar 
Lietuvoje esant pigesnei duonai nei 
Latvijoje, latviams apsimoka šerti 
gyvulius lietuviška duona. Jis taip pat 
pasisakė už Baltijos valstybių sienų 
liberalizavimą, muito tarifų suvieno
dinimą ir atlyginimų bei pensijų 
pakėlimą.

Domicėlė Tarabildienė Lauky '“no raižinys. 1942 m

Gražiausi žodžiai ~ Motinai
Pagarba Motinai - vienas iš gražiausių ir kilniausių žmogaus jausmų. Šiuos 

jausmus savo posmais yra išreiškę poetai, nuoširdžiai apie motinas kalba 
prozaikai. Motinoms atminti, jas pagerbti mes švenčiame Motinos dieną. Tai 
tylios pagarbos ir prisiminimų diena.

Žmogus turi tik vieną motiną, kaip mes turime vieną Žemę, Saulę, tik 
vieną Tėvynę ir vieną gimtąją kalbą. Jeigu gimtoji kalba - mūsų kasdieninė 
duona, jeigu Tėvynė - tėvų ir protėvių kūnas ir kraujas, tai Motina - mūsų 
gyvybės šaltinis, amžinas, neišsenkantis. Priartėti prie jo, pabūti šalia, 
atsigaivinti - visų mūsų pareiga.

Kaip visais, taip ir šiais laikais laukia Motinos, kurios yra šalia mūsų, 
kurios už šimto ar tūkstančio kilometrų nuo mūsų, laukia ir tos, kurios išėjo 
negrįžtamai, kad prisimintume žodžiais ar maldoje prakalbintumėme jas, kad 
ant kapo padėtume gėlių.

Pečeliūnas, T. VideikisirP. Giniotas- 
specialiu laišku kreipėsi į Lietuvos

Nukelta į 2 psl.

MAMA,
tu esi kaip nuojauta, švelni kaip saulėm spindulys, kaip gyvybė esi 

vienintelė, o Mama!
Tavo meilės jausmas vaikams gyvena paliktas amžinybės. Laukimas yra 

tavo duona, o laiką tu skaičiuoji širdimi.
Tavo akys, Mama, visada nukreiptos į kelią, kuriuo į gyvenimo vieškelius 

išklydo Tavo vaikai, tavosios širdies paukščiai.
O kaip mums visiems stiprus namų traukimas, kai ant slenksčio mes 

sutinkame Motinas.
Mama, juk tu esi mūsų visų atmintis, paguoda ir tikrumas. Tu mus lydėjai 

nuo pirmos akimirkos, kai savo garsiu klyksmu pasveikinome pasaulį. Tu 
buvai mūsų mokytoja, kada mes žengėme savo pirmuosius savistovius 
žingsnius, tu į mūsų lūpas įdėjai gimtosios kalbos žodžius. Tu mus išmokei 
mylėti gimtąją žemę, mūsų protėvių ir tėvų apgintą mūsų Tėvynę.

Mama, tu amžinai būsi mūsų atmintis! Tegul Motinos diena visada mums 
būna pati didžiausia šventė, tebūna palaiminti namai, kur mūsų laukia 
Motinos! Lai nevysta žiedai ant išėjusių į Amžinybę Motinų kapo!

P-D.iV.
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LIETUVOS VALDŽIOS BĖDOS
Šiomis dienomis vis labiau ryškėja 

Lietuvos valdžios organų pasimetimas 
ir blaškymasis. Vengiama grumtis su 
svarbiausiomis Lietuvos ūkio proble
momis. Vyriausybė ir Seimo dauguma 
neturi aiškios ūkio pertvarkymo 
programos, rūpinamasi tik mažai 
reikšmingais reikalais, stengiamasi 
sukurti veiksmingumo tikimybę. Bet 
opozicija tylomis nepraleidžia Seimo
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Atkelta iš 1 pusi.

LDDP pirmininko pirmuoju pava
duotoju buvo išrinktas G. Kirkilas, 
pavaduotoju J. Karosas, kuris yra 
LDDP frakcijos Seime lyderis.

KITOS ŽINIOS

* Po karštų debatų Seimas priėmė 
nutarimą paleisti Vilniaus miesto 
tarybą (savivaldybę). LDDP Seimo 
daugumos deputatai kaltino Vilniaus 
savivaldybę neveiksmingumu, ne
sklandumais darbe, korupcija, privati
zavimo taisyklių pažeidimais. Iki 
lapkričio 28 d. numatytų naujų 
savivaldybės rinkimų, sostinės reika
lus tvarkys valdžios paskirtas admi
nistratorius. Taigi, iki šių metų 
gruodžio mėnesio, apie 1/6 Lietuvos 
gyventojų pilietinės teisės bus apri
botos.

Šis Seimo sprendimas sukėlė daug 
protestų. Seimo opoziciją teigia, Kao 
ne visi posėdyje balsavusieji buvo 
įregistruoti ir todėl Seimo nutarimas 
nebuvo paremtas reikiamos daugumos 
- trūko vieno balso tarybos paleidi
mui. Opozicija ketina pateikti kasa
cinį skundą Konstituciniam Teismui. 
Apžvalgininkai pastebi, kad kaiti
nimai statomi Vilniaus savivaldybei 
galėtų būti adresuoti beveik kiekviė- 
nai valdžios institucijai ir butų 
teisingiau prasižengusius individualius 
savivaldybės narius traukti teisinėn 
atsakomybėn, negu paleisti Vilniaus 
gyventojų demokratiškai išrinktą sa
vivaldybę. įtariama, kad tikroji palei
dimo priežstis yra politinė, nes 
daugumą miesto tarybos narių sudarė 
ne LDDP nariai, o kai kurie tarybos 
nutarimai prieštaravo LDDP intere
sams.

♦ Prezidentas A. Brazauskas ir 
Britanijos premjeras J. Major Londone 
tarėsi apie padėtu Lietuvoje bei 
Britanijos ir Lietuvos tarpusavio 
santykius. Premjero Major nuomone, 
šie santykiai gerėja ir sudaro pagrindą 
platesniam bendradarbiavimui. A. 
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daugumos ir Vyriausybės klaidų bei 
Konstitucijos pažeidimų.

Akivaizdus Vyriausybės pasime
timo pavyzdys yra jos reakcija į 
maisto produktų kainų kilimą. Dar 
kovo mėnesį Vyriausybės atstovai 
griežtai paneigė opzicijos tvirtinimus, 
kad veikiai pabrangs maisto produktai 
- net smerkė tokius tvirtinimus kaip 
žmonių gąsdinimą. Kainoms šoktelė-

Brazauskas Lietuvos koresponden
tams sakė, kad buvo tartasi apie rusų 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos, 
galimybę įsteigti bendras įmones ir 
investuoti į Lietuvos pramonę.1 A. 
Brazauskas ir su juo kartu keliavęs 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
R. Visokavičius taip pat susitiko su 
Anglijos banko ir Finansų ministerijos 
pareigūnais ir aptarė Lietuvos finan
sines problemas. Buvo susitikta ir su 
Europos Vystymo ir rekonstrukcijos 
banko vadovais bei su banknotų 
spausdinimo firmos De La Hue, kuri 
prieš karą spausdino Lietuvos pinigus, 
o paskutiniu laiku Lietuvos pasus, 
direktoriumi.

* Lietuvos dienraštis "Respublika" 
praėjusią savaitę išspausdino straipsnį 
apie litų spausdinimo istoriją, remda
masis slaptais Vyriausybės raportais, 
kuriuos dienraščiui pavyko gauti. 
Atidengiama prasta amerikiečių fir
mos spausdintų banknotų kokybė ir 
stoka apsaugos prieš banknotų padir
binėjimą. "Respublikoje" cituojami ir 
Melbourne gyvenančio p. K. Lyniko, 
Lietuvos banko ir Vyriausybės kon
sultanto padarytos lito banknotų 
ekspertyzės rezutatai. Banknotai bu
vo priimti ir parvežti į Lietuvą 
tuometinių Lietuvos banko tarnau
tojų, kurie, matyt, nesugebėjo tinka
mai patikrinti priimamų banknotų 
kokybę. Apie 30 proc. litų banknotų 
teks perspausdinti; dar oficialiai 
nepaskelbtomis žiniomis, tas darbas 
busiąs pavestas anksčiau minėtai 
anglų banknotų spausdinimo firmed.

* Lietuvos ambasada Vašingone 
birželio mėnesį organizuos seminarą 
apie verslo galimybes Respublikoje. 
Ambasados paskelbtame pranešime 
sakoma, kad seminare dalyvaus ame
rikiečių verslininkai, kurie nori susi
pažinti su galimybėmis investuoti į 
Lietuvos ūkį bei investicijas reguliuo
jančiais įstatymais. Bus paaiškintos 
Lietuvos rinkos galimybės, investa
vimo į ūkį tvarka ir valstybės paramos 
programos.

J. Rūbas 

jus, LDDP apkaltino opoziciją provo
kacija.

Vyriausybė su didele reklama 
pranešė, kad ji atleidžia iš pareigų 
Vilniaus mėsos kombinato direktorių 
už mėsos kainų kėlimą. Bet aukštos 
kainos liko ir liks. Ieškodama kaltinin
kų, Vyriausybė sekė savo pirmtakų 
pėdomis. Pernai metų pabaigoje 
premjeras Lubys už kainų kilimą 
kaltino pramonės monopolistus, bet 
konkrečių priemonių sulaikyti kainų 
kilimą nesiėmė. Praėjo tos dienos, kad 
valdžios intervencija turėtų lemiamą 
vaidmenį. Tai, matyt, supranta prem
jeras A. Šleževičius, nes nepaskelbė 
jokių priemonių kontroliuoti kainas, 
tik pasakė, nutraukiamos dotacijos 
duonos gamybai.

Kainų kilimas netikėtai užklupo 
naują premjerą, dar nespėjusį sušildyti 
savo kėdę. Naujausi įstatymai dėl 
kainų liberalizavimo ir santykių su 
Latvija ir Estija leidžia manyti, kad 
bus žengiama liberalesnės ūkio politi
kos linkme. Bet kaip tvirtai Vyriau
sybė galės laikytis šio kurso, ypač jei 
padidės spaudimas iš Parlamento ir 
neturtingų gyventojų sluoksnių?

Artimiausiu laiku numatoma pakelti 
švietimo darbuotojų algas, kai kurių 
žmonių pensijas ir pagerinti jų 
gyvenimo sąlygas. Bet negalima 
patenkinti vienų reikalavimus, nepa
tenkinus kitų, o bet kokie atlyginimų 
pakėlimai skatina infliaciją ir veda 
prie naujų algų ir pensijų pakėlimo 
reikalavimų.

Sukurta nauja politinė problema: 
Vilniaus savivaldybės paleidimas reiš
kia, kad smarkiai susiaurinamos vieno 
šeštadalio Respublikos piliečių teisės. 
Už ką baudžiami sostinės gyventojai, 
kodėl nepaisoma jų per savivaldybės 
rinkimus išreikštos valios? Oficialiai 
skelbiamos priežstys dėl Vilniaus 
miesto tarybos paleidimo vargu ar 
pateisina tokį drastišką sprendimą, 
juo labiau, kad už minimus nusikalti
mus reikia individualiai bausti įsta
tymo pažeidėjus, o ne taikyti kolekty
vinės atsakomybės principą. Nėra 
pagrindo manyti, kad administracinis 
valdymas Iš viršaus bus veiksmingesnis 
ir sąžiningesnis.

Vilniaus tarybos paleidimas pablo
gins jau ir taip įtemptus opozicijos ir 
LDDP santykius, gal net pakenks 
Lietuvos tarptautiniam prestižui. Va
karuose Parlamentai normaliai nepa-

LIETUVIŲ NUOTAIKOS
JurgisJanušaitis

Pasibaigus Lietuvoje Seimo ir 
prezidento rinkimams, rinkimus lai
mėjus buv. komunistų, dabar LDDP 
partijai, išeivijoje, be abejo, kilo daug 
nerimo. Musų bendrinės organizacijos, 
vadovavusios "politikai", tarytum 
"pasimetė". Lietuvą vadavęs VL1KO 
pirmininkas nudūiidėjo su Algirdo 
Brazausko vežimu, Tautos fonaas 
dalina sukauptą kapitalą Lietuvai ir, 
kiek iš spaudos informacijos sužinoma, 
gana neblogiems tikslams. Lietuvių 
fondas, paskyręs Lietuvai milijoną, po 
rinkimų laikosi santūriau, nedaug dar 
teišdalino to milijono. Ir gerai daro. 
Lukterėkime, paspėsime, pagalba 
Lietuvai dar bus reikalinga, tik 
suraskime pačius svarbiausius, remti
nus (ne ponų kelionių) projektus.

Rinkimų rezultatai - tai šių dienų 
išeivijos lietuvių dar vis aktualiausioji 
tema. Šnektelėjo vienas kitas ir už 
Brazauską. Girdi - pažiūrėkime, o gal 
jis tautai atneš gerbūvį, kaip sako ir 
Lietuvoje už jį balsus atidavusieji.

O kai susėdame didesniais būriais 
prie apvalių stalų, prasideda "aukšto
ji politika". Bet ir gerai, kad išeivija 
liko rūpestinga, gyva, besisielojanti, 

leidžia savivaldybių; šis žingsnis gali 
sukelti užsienyje neigiamą reakciją. 
Prezidentas Brazauskas mano kitaip.

Vyriausybės laukia tikrai sunkūs ir 
neišvengiamai nepopuliarus sprendi
mai. Jeigu būtų buvusi lengva išeitis iš 
sunkios krašto padėties, ankstesnės 
Vyriausybės jau būtų ją atradusios. 
Tad nelengva suprasti, kodėl Vyriau
sybė užsiima tokiais reikalais, kaip 
televizijos stoties TV 26 uždarymu. 
Kai kuriems atrodo, kad valdžia nori 
išlaikyti televizijos monopolį savo 
rankose; juk dėl to atsisakoma 
užsienio investicijų ir panaikinami 
ankstesnių vyriausybių nutarimai, kas 
gali sukelti abejonių dėl Lietuvos 
valdžios politikos tęstinumo. Vyriau
sybė aiškina, kad šiuo nutarimu 
stengiamasi susigrąžinti neteisėtai 
įsigyto valdžios turto. Toks paaiškini
mas nėra įtikinantis.

Vienas iš paskutinių premjero 
Lubio nutarimų perleido pramoninin
kų asociacijai didelį pastatą Basana
vičiaus gatvėje. Nežinia, kas keis
čiau: ar tai, kad neturtinga valstybė 
dalina savo turtą, ar tai, kad 
pramonininkai per šią laisvos rinkos 
asociaciją ieško socialistinio pobūdžio 
paramos.

Atsakingi valdžios pareigūnai ren
giasi iškelti Tautybių departamentą iš 
pastato, kurį ketina atiduoti dienraš
čiui "Respublika". Tikrai neįprasta, 
kad valdžia stengiasi valdžios įstaigą 
iškraustyti iš valdžios pastato, kad 
galėtų jį perduoti privatinei ir 
ekonominiai klestinčiai bendrovei. 
Dar blogiau, jei pasitvirtins gandai, 
kad Mokslo Akademijos pastatas 
Gedimino prospekte bus perduotas ne 
Konstituciniam Teismui, bet naujam, 
dar tik steigiamam bankui.

Vilniaus taryba buvo paleista dėl 
privatizavimo taisyklių pažeidimo, 
būtent dėl kelių pastatų perdavimo, 
be aukciono, įvairioms organizaci
joms. Tikimės, kad premjeras nuosek
liai įgyvendins savo nuostatą dėl 
valstybės turto neliečiamumo ir 
įtikins gyventojus, kad visi piliečiai 
lygiai traktuojami ir, kad pasiturin
tiems nebus teikiamos lengvatos, 
įgyvendinant pasiaukojimo reikalau
jančią ūkio stabilizavimo programą.

Kęstutis K. Girnius 
Laisvosios Europos radijas 

18.4.93

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
f .. .. . _ f

beieškanti kokiu budu vis tik ir dabar 
padėti Lietuvai. į šias sritis akyviai 
jungiasi Pasaulio lietuvių bendruo
menė su LB Kraštų valdybomis. 
Amerikoje jaučiamas tų organizacijų 
veiklos pulsas. Planuojame daug, ypač 
ateičiai Lietuvai naudingų darbų. 
LB JAV K V sudėtyje pradėjo veikti 
bandomoji Ekonominių reikalų ta
ryba, "Drauge" turinti savo skiltį. 
Gana įdomiai aptaria pagalbos Lietu
vai ir investavimo galimybes Lietu
voje. Ši Taryba tik informuoja kas yra 
daroma, supažindina su jau investavi
mus padariusiais, su firmomis, gali
mybėmis’, bet konkrečiai nepataria, 
kad daryk taip ar anaip. įdomu yra 
patirti kokiais keliais bandoma inves
tuoti išeivijos kapitalą.

Ypatingai gyvą veiklą vysto Pasau
lio lietuvių bendruomenės valdyba, 
vadovaujama neišsenkančios energijos 
ir sumanumų pirmininko, inž. Broniaus 
Nainio. Jis, berods, tris kartus keliavo 
Lietuvon, lankė Sibirą ir kitas 
respublikas kur gyvena lietuviai, su
sipažino su jų gyvenimų, veikla, 
poreikiais, kokios pagalbos jiems
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TRUMPAI
IŠ VISUR
Balandžio mėnesio pabaigoje eilė 

valstybių pravedė svarbius gyventojų 
atsiklausimus - referendumus.

Brazilijos balsuotojai įtikinančia 
balsų persvara pasisakė už dabartinės 
prezidentinės valdymo sistemos pasi- 
laikymą, atmesdami abu alternaty
vinius pasiūlymus: susigrąžinti mo
narchiją, arba perleisti egzekutyvines 
galias parlamentui ir jo kontroliuoja
mam ministrų kabinetui.

*
Eritrėja referendumu aiškiai pasi

sakė už pilną nepriklausomybę, be 
ryšio su ja iki 1991 metų okupavusia 
Etiopija. Buvusi Italijos kolonija - 
Eritrėja nuo 1952 metų užmezgė 
federacinius ryšius su Etiopija, tačiau 
pastarosios buvo visiškai aneksuota 
1961 metais ir nuo tų metų vedė 
nuolatinę partizaininę "kovą prieš 
okupantus.

*
Italijos gyventojai referendumu 

pasisakė už visą eilę konstitucinių 
reformų, kurių svarbiausia, tai pro
porcingos balsavimo sistemos panaiki
nimas, kas turėtų sumažinti mažų 
partijėlių skaičių parlamente ir stabi
lizuotų ateities vyriausybes. Pasisa
kyta ir prieš politinių partijų finansa
vimą valdžios lėšomis.

♦
Balandžio 25 d. Rusijoje pravesto 

referendumo pirmieji duomenys pa
lankūs prezidentui Boris Jelcinui, 
pasisakant už jo reformas ir suteikiant 
jam moralinį mandatą siekti konstitu
cinių reformų komunistinio režimo 
laikais išrinkto kongreso sąskaita.*

Waco, ’i'exas valstijoje, 51 dieną 
užtrukęs religinės sektos tvirtovės 
apsupimas baigėsi tragiškai. Balan
džio 19 d. federalinė policija bandė 
dujomis priversti tariamą "mesiją" 
David Koreš ir jo pasekėjus kapitu
liuoti. Šie padegė pastatus ir žuvo 
liepsnose, vos keletai išsigelbstint.

LIETUVIŲ NUOTAIKOS ...
Atkelta iš 2 psl.

reikia? Vienas iš didžiųjų PLB darbų 
- išleisti Lietuvos kančių istoriją. 
Darbas pradėtas, tik tenka prašyti 
visokeriopos išeivijos pagalbos, ypač 
lėšomis, nes projektas kainuos dideles 
sumas dolerių.

PLB Visuomeninių reikalų komisi 
jos pirmininkas Rimas Česonis uoliai 
rūpinasi "suporuoti" Lietuvos mies
tus, su Lietuvių bendruomenes apy
linkėmis. Šis glaudus bendradar
biavimas jau praktikuojamas, bet 
norima jį išplėsti. Butų bendradar
biaujama tarpusavyje, teikiant dau
giausiai kultūrinę, visuomeninę pa
galbą, skatinant informaciją, pasikei
čiant pageidavimais ką galėtų duoti 
LB apylinkės savo partneriui, ko 
galima tikėtis iš susigiminiavusio 
miesto Lietuvoje.

Šie glaudus ryšiai prisidės prie 
glaudesnio suartėjimo su Lietuvos 
žmonėmis, o tai pat sudarys galimybę 
perteikti gausią informaciją, liečia
nčią demokratinę santvarką.

Turime gerai veikiančią JAV LB 
Socialinių reikalų tarybą, kuriai 
vadovauja nuostabiai veikli visuo
menininke Birutė Jasaitienė. Ši taryba 
savo veiklą išvystė daugiausiai Čika
goje. Krašto valdybos lėšomis nupirkti 
namai Mąrųuete Parke, įrengtas 
vyresniųjų centras, seklyčia, restora

Tarp 86 žuvusių buvo 17 vaikų. Žuvo s 
8 australų kilmės asmenys.

*
Pietų Afrikos vyriausybės perspėk- s 

tyvos taikingai pereiti į demokratinę. = 
valdymo sistemą susikomplikavo, mi- = 
rus baltųjų konservatorių partijos = 
lyderiui dr. Andries Treurnicht. Štai- J 
ga mirė ir kita Pietų Afrikos įžymybė i 
- buvęs Afrikos Tautinio kongreso Ę 
lyderis Oliver Tambo. ** ?

*
Bosnijos serbai atmetė paskutinį £ 

Jungtinių tautų kompromisinį taikos■ Ę 
projektą, kuris butų sujungęs serbų Ę 
apgyventas sritis Bosnijoje korido- = 
rium. į

Nuo balandžio 26 d. Jungtinės Ė 
tautos pradėjo Serbijai, Montenegro ir E 
Bosnijos serbams taikyti griežtas sank| 
cijas, Serbiją išjungdamos i§ visų = 
tarptautinių organizacijų. Ę

* E
Centrinėje ir šiaurės Bosnijoje Ę 

prasidėjo aršios kovos tarp kroatų ir S 
musulmonų. Kroatų milicija sudegino = 
eilę musulmonų kaimų, išžudydami = 
žfiįones. Ypač žiaurus buvo A'lsnici E 
kaimo, netoli Vitez miesto likimas. Ę 
Kroatai pažadėjo pravesti kaltininkų Ę 
paieškojimą, jie tvirtina, kad žiau- Ę 
rumu pasitaiko ir iš musulmonų pusės. = 
Jungtinių Taut ų pastangomis pravest ų £ 
paliaubų nesilaiko kroatai, haubi- Ė 
comis ir minosvaidžiais apšaudydami | 
musulmonų kaimus. i

* E
Airių teroristinė organizacija su- Ę 

sprogdino vienos tonos bombą Lon- Ę 
dono finansiniame centre, padary- = 
dama virš 2 bilijonų dolerių nuostolių. = 
Teroristams įspėjus policiją apie busi- = 
mą sprogimą, rajonhs buvo dalinai E 
evakuotas. Žuvo tik vienas asmuo, Ę 
žurnalistas fotografas, tačiau daug Ę 
žmonių sužeisti stiklo skeveldromis, s

Popiežius Jonas Paulius 11 pirmą š 
kartą aplankė komunistinio jungo Ę 
atsikračiusią Albaniją,, entuziastiškai S- 
gyventojų priimtas. Jis įšventino = 
keturis naujus vyskupus, atkuriant = 
komunistinio režimo apnaikintą baž- = 
nytinę hierarchiją.

nas, salė, biblioteka, įstaiga.
Stebint ST veiklą, tenka tik 

pasidžiaugti. Čia atliekama daug 
įvairių patarnavimų vyresnio amžiaus 
žmonėms: veltui pristatomas iš ligo
ninės teikiamas maistas, lankomi 
ligoniai, teikiamos kitos reikalingos 
paslaugos, padedama sutvarkyti įvai
rius reikalus susijusius su valstybinė
mis įstaigomis, globojami atvykstan- 
tieji iš Lietuvos, padedama surasti 
darbą, išrūpinama apsigyvenimo leidi
mai, net veltui valgydinama. ST 
globoja "Lietuvos vaikų vilties" 
vaikučius su tėveliais, atvykusius 
Amerikon atlikti sudėtingiausių ope
racijų. Taryba rūpinasi jų kelionėmis, 
aprūpinimu Amerikoje buvimo laiku. 
Tai ypač prasmingas darbas. "Lietu
vos vaikų vilties" padalinys yra kaip 
tik Socialinės tarybos sudėtyje.

Vyresniųjų centre - seklyčioje 
kiekvieną trečiadienį, o tai pat ir 
atskiromis progomis, vyksta labai 
gražus kultūriniai renginiai. Čia 
pravedamos dainų, muzikos popietes, 
skaitomos paskaitos sveikatos ar 
kitais klausimais, koncertuoja net 
žymiąusi iš Lietuvos atvykę solistai, 
muzikantai, ruošiamos išvykos, įvairus 
vaidinimai, kur vaidmenis atlieka 
patys vyresnio amžiaus dalyviai.

Šalia tų darbų ST rūpinasi kaip 
visokeriopai padėti Lietuvai, ypač 
našlaičiams, tremtiniams, invalidams.

Paskutiniu laiku PLB valdybos 
pirmininko Broniaus Nainio ir PLB

NUOMONES IR PASISAKYMAI
KAM PALIKSIME?
APMĄSTYMAI APIE KNYGAS

Australiškos vasaros karštis ir 
geliantys saulės spinduliai neišleidžia 
iš namų. Užsidarinėjame duris ir 
langus, įsijungiame vėsintuvą ir ban
dome šią dusinančią dieną praleisti 
kaip galima jaukiau. Senokai prabėgo 
laikai, kai mes ir vaikai šioje 
pastogėje buvome kartu. Planavimo, 
rūpesčių, džiaugsmo ir gyvumo buvo 
pilni namai. Tad ir klimatinės sąlygos 
ne taip buvo jaučiamos ir pastebimos.

Dabar visur tylu ir tuščia. Visi 
planai įgyvendinti, darbai ir kūrimasis 
užbaigti. V alkai išklydo savais keliais, 
kuria savo gyvenimą ir pas mus 
atsilanko tik kaip išsiilgti ir laukiami 
svečiai. Namuose daug laisvo laiko ir 
erdvės- f

Viename kambaryje pasieniais suri
kiuotos lentynos prikaišytos knygų ir 
kitokios skaitymui medžiagos. Su 
knyga susidraugavau dar ankstyvoje 
vaikystėje. Neatsimenu kuomet ir 
kaip pramokau skaityti. Tik gerai 
atsimenu, kad tėvų namuose visuomet 
būdavo kas paskaityti; tai miestelyje 
pasiskolintų ar įsigytų knygų, tai 
užsiprenumeruotų laikraščių. Skai
čiau, ką ranka pasiekiau, ilgais 
vasarvydžio priebrėkšmiais atsisės
davau ant palanges ir skaitydavau, kol 
galėdavau įžiūrėti raides ar kol mama 
nuvarydavo į lovą, perspedama, kad 
sugadinsiu akis. Gal dėl tos priežas
ties vos per dvidešimt metų persiritęs 
visam likusiam gyvenimui užsidėjau 
akinius. Pergyvenę sukrėtimus tėvy
nėje, išklydome į pasaulį tuščiomis 
rankomis ir pradėjome kurtis svetur. 
Bandėm atstatyti vėl, ką buvome 
praradę, taigi įsitaisėm knygom lenty
ną. į ją dailiai sudėstėm atsivežtas, 
tremtyje išleistas lietuviškas knygas, 
nes nežinojome ar bus galimybė atei
tyje šiame tolimame užkampyje jų 
įsigyti. Abu su žmona buvome ir 
tebesame knygos "sirgaliai". Per visus 
čia nugyventus metus vis neiškęsda- 
vom neužsukę į kioską ir priėję 
išvados, kad be tos knygos negalėsime 
apsieiti.. Vis pirkome, kartais net 
išsimokėjimui, skaitėme, o ką nespė
jome perskaityti, atidėjome laikams, 
kai būsime laisvi nuo darbų. Be to, 
dėjome viltis, kad jos liks vaikams, 
kurie knygų pagalba liks nenutolę nuo 
savųjų šaknų. Nemaža jų gauta iš 
draugų įvairiomis progomis vietoje 
visuotinai priimtos bonkos "stiprio
sios". Atvertęs viršelį pažvelgi i 
jausmingus proginius įrašus ir kartais 
su liūdesiu prisimeni, kad kai kurių 
musų tarpe jau nebėra. Liko tik 
knyga, draugiški linkėjimai, pavardės 
ir nenutrūkęs ryšys su Amžinybėn 
iškeliavusiais.

Besidairant po turimas knygas, 
žvilgsnis visuomet užkliūva už ilgos 
lentynos, kurioje surikiuoti trisdešimt 
septyni solidus tomai "Lietuviškos 

socialinių reikalų komisijos pirmi
ninko dr. Petro Kisieliaus rūpesčiu ir 
pritarimu, įsisteigė dar viena organi
zacija - "Saulutė", kuri padės 
Lietuvos našlaičiams. Pirmininke iš
rinkta Indrė Tijūnėlienė. Šios organi- 
zacijbs tikslas panašus į ST veiklą. Ji 
sieks telkti lėšas ir iš amerikiečių 
firmų, rūpinsis išimtinai tik vaikučiais 
- našlaičiais, o atstovai žada aplanky
ti našlaitynus, susipažinti su tvarka ir 
pagalbos poreikiais.

Tai vis gražus PLB ir JAV LB KV 
darbai, pamirštant politiką. Apie juos 
teks dažniau pasikalbėti;

Enciklopedijos". Tai pati pirmoji 
pilna, lietuvių kalba išleista.enciklo
pedija visoje musų raštijos istorijoje. 
Kas nuostabiausia, kad šios rūšies 
žinyną, "visų knygų knygą" išleido ne 
dvidešimt du metus nepriklausomai 
gyvenusi tauta, kuri daug ko nespėjo 
padaryti, ne penkiasdešimt metų 
tvėrusi komunistinė propaganda, o 
laisvajame pasaulyje atsidūrę lietu
viai, emigrantai. Tai musų visų 
dovana vergijos iškankintai tautai, o 
gal ir dalinis išpirkimas kaltės, kad 
pačiu tragiškiausiu metu palikome 
tėvynę savo likimui, tikėdamiesi 
greitai grįžti.

Kiekvienas daugiatomės enciklo
pedijos išleidimas yra didžiulis finan
sinis ir kultūrinis užsiangažavimas. Šio 
darbo ėmėsi Bostone, JAV gyvenantis 
Juozas Kapočius, kuris kantriai ir 
sėkmingai sutelkė didelį būrį bendra
darbių ir prenumeratorių ir jau 1953 
metais pirmasis " Lietuvių Enciklope
dijos" tomas buvo įteiktas prenu
meratoriams. Enciklopedijos išleidi
mas užbaigtas 1966 metais, išleidus 35 
tomą. Du papildomi tomai buvo išleisti 
vėliau.

Nepastebimai prabėgo keturias
dešimt metų nuo pirmojo tomo 
išleidimo ir dvidešimt septyneri metai, 
kai enciklopedijos leidimas buvo 
sėkmingai užbaigtas. Laiko tėkmėje 
mes greičiausiai ir pamiršome, kokį 
neįkainojamą turtą esame įsigiję ir, 
kai gyvenimo saulėlydis jau čia pat už 
slenksčio, ką manome su šiuo turtu 
daryti, kai jis jau yra peržengęs 
asmeniškos nuosavybės būklę ir ji turi 
likti tautai, kaip jai priklausantis 
turtas. Kodėl?

Štai keletas motyvų. Vyresnioji 
išeivijos karta, kurios pastangomis ir 
lėšomis enciklopedija buvo išleista, 
sparčiai mažėja. Dar už keliolikos 
metų dauguma jau bus iškeliavusi į 
Amžinąją Tėvynę. Jaunesnioji karta, 
iš savo tėvų paveldėjusi šį leidinį, juo 
nesinaudos, nes enciklopedija bus 
"pasenusi", atsilikusi, pripildyta^ su 
skaitytoju dvasinio ryšio neturinčios 
medžiagos. Svarbiausiai - atspaus
dinta lietuvių kalba, kuri mažai kam 
bus "įkandama". Ši enciklopedija taps 
nereikalingas balastas jos paveldė
tojams. Šia proga prisimenu liūdną 
faktą. Simas P. dar DP lageriuose 
rinko visas pasiekiamas lietuviškas 
knygas ir jas atsigabeno j Australiją, 
kiekvienoje jų įrašęs: "Ši knyga yra 
Simo P. nuosavybė. Perskaitęs grą
žink." Kai vieną kartą užsukau jį 

aplankyti - sužinojau, kad jis prieš 
kelias dienas buvo staiga miręs. 
Kieme pastebėjau ugniavietę, kurios 
pelenuose buvo išlikusios kelios apde
gusios knygos. Nuo laužo į žolę 
nuslydęs Maironio "Pavasario balsų". 
lomelis buvo išleistas 1947 m. 
Wurzburge, Bavarijoje. Pagarbiai pa
siėmiau "gyvą" išlikusią šios gėdingos 
inkvizicijos liudininkę ir, įsikišęs į 
užantį, parsinešiau namo. Taip atsi
kratė savo dėdės nenaudingu palikimu 
jo turto paveldėtoja lietuvaitė, iš
tekėjusi už anglo.

Panaši grėsmė yra reali ir "Lietu
viškajai Enciklopedijai”. Ir ne tik jai, 
bet ir eilei kitų kapitalinių leidinių, 
kaip: "Encyclopedia Lituanica"-šeši 
tomai; B. Kviklio "Mūsų Lietuva" - 
keturi tomai; B. Kviklio "Lietuvos 
Bažnyčios" - aštuoni tomai; "LKB 
Kronika” - aštuoni tomai, plius keli 
tomai svetimomis kalbomis; V. Krėvės 
"Raštai" - šeši tomai; P. Naujokaičio 
"Lietuvių literatūros istorija" -
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^SPORTAS
MANT SU LEONU BALTRŪNUATSISVE TNT

LEONAS BALTRŪNAS

Balandžio 20-sios dienos ankstyvą 
rytą savo namuose Melbourne, amži
nuoju miegu užmigo Australijos lietu
vių sporto Tėvas, Leonas Baltrūnas. 
Po turėtos operacijos grįžęs į namus, 
Leonas jautėsi gerai ir net vaikščioti 
jau buvo pradėjęs, tačiau, atrodo, šio 
musų sportinio milžino širdis pavargo 
ir sustojo amžinam pojlsiui. Vos prieš 
kelias savaites, išeidamas į ligoninę 
busimai operacijai, Leonas paskambi
no man, pasidžiaugė žalgiriečių 
krepšininkų gražiu žaidimu, paskutinį 
kartą lietuvius sportininkus priimda
mas savo puikioje rezidencijoje.kurią 
pardavė ir ketino gyventi sunaus 
šeimoje, Ballaratję. Palinkėjęs man 
laimingos kelionės į Lietuvą, liepė 
perduoti geriausius linkėjimus Lietu
vos sportininkams, pridurdamas, kaa 
jeigu sveikata leis, tai tikrai dalyvaus 
sekančiose Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse 1995 metais Lietuvoje. 
Gaila, mietas Leonai, tavo svajones 
nusinešė negailestingoji mirtis.

Lietuvos ir išeivijos sportiniame 
gyvenime Leono Baltrūno vardas yra 
tiosiog iegendarlnis. Jis - musų 
prieškarinės Lietuvos dvigubas Euro
pos čempionas, jis - mokytojas, 
auklėtojas, žurnalistas, sportinio jau
nimo idealas , jis - buvusio Čiurlionio 
ansamblio Vokietijoje administrato
rius, mūsų Dainų švenčių organizato
rius, Melbourne "Varpo" garbės 
narys, Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos buvęs pirmininkas 
ir pirmasis jos Garbės narys, sporto 
švenčių organizatorius ir kt. Tai buvo 
žmogus, pilnas sportinės ir gyvenimiš
kos energijos, kurio dėka dar ir 
šiandien Australijoje, net po 40 -ties 
su viršum metų, taip gražiai veikia 
sportinis gyvenimas, o musų gražią
sias lietuviškas dainas plačiai žino 
australai ir užsieniečiai.

Gimęs Rygoje, lietuvių tėvų šeimo
je, kartu su dviem seserimis, kūnų 
viena gyvena Floridoje, tėvų buvo 
auginamas gilioje lietuviškoje dvasio
je. Rygoje baigęs pradžios mokyklą ir 
lietuvišką gimnaziją, 1934 metais 
įstojo į Karo mokyklą Kaune, kurią 
baigė 10 - joj aspirantų laidoj. Jau nuo 
mažens Rygoje aktyviai dalyvavo 
lietuvių sporto klubo " Vytis" veiklo
je. Baigęs , karo mokyklą, įstojo 
įAukštuosius kūno kultūros kursus 
Kaune, kuriuos baigė 1937 metais ir 
buvo paskirtas į Aukštesniąją techni
kos mokyklą Kaune dėstyti kūno 
kultūrą ir karinį parengimą. Kaune jis 
susipažįsta su dr. Savickiu, kuris buvo 
atvažiavęs iš Amerikos į Lietuvą 
dėstyti krepšinio meną kurso student
ams. Nuo čia ir prasideda L. Baltrūno, 
"Mūsų Pastogė" Nr.18 1993.5.3 t 

kaip krepšininko, karjera.
Būdamas aukšto ūgio ir gabus 

sportininkas, jis greitai buvo pakvies
tas žaisti Lietuvos krepšinio rinkti
nėje ir ruošiasi 1937 metų Europos 
krepšinio pirmenybėms. Su Amerikos 
krepšininkų pagalba, šias pirmenybes 
Rygoje Lietuva laimėjo ir įrodė 
pasauliui savo pranašumą krepšinyje. 
Tai buvo pergalės ir džiaugsmo dienos 
visai Lietuvai. Gi žaidėjai, tuo pačiu 
ir L. Baltrūnas, užsikrovė didelį 
įsipareigojimą sau, nes taip staiga 
išpopuliarėjęs krepšinis reikalavo sau 
mokytojų ir jais tapo rinktinės 
žaidėjai, važinėdami po visą kraštą ir 
mokyklose bei atskiruose klubuose 
mokydami žaisti krepšinį. Neilgai 
trukus L. Baltrūnas tapo Lietuvos 
kamuolio žaidimo s-gos krepšinio ir 
tinklinio sekcijų vadovu, šių sporto 
šakų teisėjų Federacijos pirmininku. 
Jis buvo vienu iš pirmųjų lietuvių, 
tapusių tarptautiniu krepšinio teisėju.

Po laimėtų pirmenybių Europoje, 
buvo gautas Amerikos lietuvių nuo
širdus kvietimas krepšinio rinktinei 
apsilankyti Amerikoje, kur dalyvavo ir 
L. Baltrūnas. Vėliau, kartu su visa 
rinktine jis atstovavo Lietuvą 1939 - 
jų metų Europos krepšinio pirmeny 
bėse Kaune, kur ir vėl Lietuva tapo 
Europos čempione.

Po šių pirmenybų L. Baltrūnas 
Kaune suorganizavo 10 ties pajė 
giausių Lietuvos komandų turnyrą, 
kurį laimėjo jo paties sudaryta Kauno 
teniso klubo komanda.

Pirmosios rusų okupacijos metu, 
Lietuvos .vyrų ir moterų krepšinio 
komandos dalyvavo geriausių sovietų 
Sąjungos 10 -ties ko manu ų1 turnyre, kur 
Lietuvos vyrų ir moterų rinktines 
paruošė ir buvo jų treneriu L. 
Baltrūnas. Vokiečių okupacijos lai
kais Lietuvos sportinis gyvenimas vėl 
buvo sukrėstas, tačiau L. Baltrūnas ir 
kiti sporto vadovai darė viską, kad jis 
visiškai nesužlugtų. Jau antrą kartą 
artėjant sovietams į Lietuvą, jis su 
kitais tūkstančiais lietuvių pasitraukė 
į Vakarus ir, būdamas Berlyne 1944 
metais bei sutikęs daugiau krepši
ninkų, sudaro komandą ir dalyvauja 
Vokietijos krepšinio pirmenybėse, 
žaisdami už vokiečių SGOP klubą, o 
pabaigoje nugalėjo Dancigo rinktinę ir 
laimėjo šias Vokietijos pirmenybes.

Pasibaigus karui, būdamas Čiurlio
nio ansamblio administratoriumi, jis 
įsteigia Ansamblio sporto klubą ir, 
gyvendami taua prancūzų zonoje, jie 
dalyvauja įvairiose pirmenybėse, tap
dami tos zonos krepšinio, tinklinio ir 
lengvosios atletikos nugalėtojais. Jie 
du karus nugalėjo Freiburge ir Baden- 
Baden miestuose viešinčių Prancūzijos 
krepšinio rinktinę, kuri Londono 
olimpiadoje buvo laimėjusi antrą 
vietą. Apie šias rungtynes, prie kurių 
laimėjimo prisidėjo ir tuo metu buvę 
geri krepšininkai broliai Norkai, labai 
plačiai rašė prancūzų spauda. Vokie
tijoje L. Baltrūnas ne vieną kartą 
žaidė ir už musų lietuvių rinktinę, 
atsiekiant gražius tuometinius laimė
jimus.

Prasidėjus didžiajai emigracijai, jis 
gavo visus įgaliojimus iš tuo laiku 
buvusio vyriausio Lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto komiteto pirmi
ninko Valdo Adamkavičiaus - Adam
kaus, įsikūrus čia, pradėti kurti
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lietuviškąją sportinę veiklą. Tą jis 
vėliau labai sąžiningai atliko.

Jo pastangomis įkurtas Melbourno 
" V arpas", jo raginami įsisteigė ir kiti 
didieji musų sporto klubai. Jo inicia
tyva buvo pravesta I-ji mūsų Sporto 
šventė Melbourne. Dabar jų, be 
buvusių Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, priskaičiuojame 42.

1949 metelis Leonas kviečiamas 
treniruoti Viktorijos valstijos krepši
nio rinktinę, kurią treniravo 4 - rius 
metus ir tuo laiku Australijos rinktinė 
buvo stipriausia meistrų komanda, 
nepralaimėjusi nė vienerių rungtynių. 
Jis taip pat treniravo Australijos vyrų 
krepšinio rinktinę tada, kai ji žaidė 
prieš Tolimųjų Rytų Krepšinio meis
trų garsiąją Harlem Globe Trotters 
komandą.

Vėlesniame savo gyvenime L. 
Baltrūnas iš krepšinio perėjo į tinklinį, 
pradžioje žaisdamas pats su "Varpu", 
vėliau pakviestas vadovauti Viktori
jos tinklinio sąjungai. Tinklinį jis labai 
išpopuliarino visoje Viktorijoje, o 
pasitraukus iš pareigų, buvo išrinktas 
pirmuoju garbės nariu iki gyvos 
galvos, iki pensijos jis visą laiką dėstė 
sportą ir fizinį auklėjimą bei sveikatą 
Aukštesniojoje technikos mokykloje 
Melbourne, būdamas Fizinio auklėjimo 
katedros vedėju, ruošdamas progra
mas ir savo žinioje turėdamas kitus 
šios srities mokytojus bei instrukto
rius. Jo mokykla buvo laikoma 
pavyzdine fizinio auklėjimo ir sporto 
srityje, o kiekvienais metais universi
tetų studentai buvo siunčiami čia 
atlikti savo praktiką. Dėstė Fizinio 
auklėjimo teoriją Melbourno. Latrobe ir 
Monash universitetuose ir keliose 
mokytojų seminarijose.

Dar taip nesenai, paskutiniosios 

Aųstjaįijos lietuvių sportinio gyvenimo pradininkui, buvusiam 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkui ir pirmajam 
jos Garbės nariui

A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, visai jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu su visais 
Australijos lietuviais sportininkais liūdime

ALFAS valdyba

A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, mietai Aldonai, sunums, anūKams ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Buvę Australijos ir JAV
čiurlioniečiai

A. t A. Rūtai Kavaliauskaitei-Gray
Staiga mirus, jos mamai Onai, giminėms, draugams ir prieteliams 
reiškiame gilią užuojautą

Sydnejaus lietuvių katalikų kulturos draugija ir 
,b) Sydnejaus ateitininkų arkivyskupo Matulaičio kuopa

A. t A. Rūtai Kavaliauskaitei-Gray
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Onai Kavaliauskienei bei 
artimiesiems ir kartu liūdime

Sydnejaus lietuvių moterų
socialinės globos d-ja

Mirus

A. + A. Juozui Petrašiūnai
reiškiame nuoširdžią užuojautą Janei, vaikams ir anūkams

i.-e .-ml ’•Hk.z! j,:’ J - ’ . roi . Buvę Australijos, ir JAV
■ s.m«.u. jtpt.ę noe,j "Čiurlionio" ansamblio nariai-

A. + A. Dr. Rūtai Kavaliauskaitei
mirus

Jos motinai, Onai Kavaliauskienei ir artimiesiems, gilią užuojautą reiškia ir
drauge liūdi

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

Sporto šventės metu Sydnejuje, mie
lasis mūsų Leonas su pakilia nuotaika 
stebėjo gausų jaunųjų sportininkų 
būrį, dalyvaujantį šioje šventėje, 
džiaugėsi, kad jau trečiosios kartos jo 
pasėta lietuviško sporto sėkla nenu
džiūvo, bet gražiai reprezentuoja jį 
čia, tolimojoje Australijoje. Su tokia 
pakilia nuotaika ir pasididžiavimu 
pasakojo jis svečiams iš Lietuvos apie 
visą musų sportinę veiklą, sunkų 
darbą bei pasišventimą. Jo nuoširdūs 
žodžiai šventes uždaryme dar ilgai 
liks musų atmintyje įrašyti į lietuviš
kas sportines širdis, prisimenant jau jo 
paskutinį pageidavimą, kad lietuviška 
sportinė dvasia ir tautinės musų 
krašto tradicijos butų kuo ilgiau ir 
gražiau išlaikomos čia, kartu nuošird
žiai ir broliškai bendradarbiaujant su 
Tėvynėje esančiais musų broliais 
sportininkais.

Australijos lietuviai, o ypač sporti
ninkai, niekuomet neužmirš Tavęs, 
mielas musų sporto Tėve, Leonai. Tu 
buvai ir busi visuomet tas gražus 
idėjinis ir sportinis pavyzdys ne tik 
sporto aikštelėse, bet ir visame 
gyvenime, o Tavo pasėta lietuviška 
sportinė sėkla tikrai dar ilgus ilgus 
metus čia gražiai žaliuos.

Po labai gražaus ir iškilmingo 
atsisveikinimo bažnyčioje, kur pasku
tinį kartą jam giedojo taip mylėtas ir 
administruotas Dainos ansamblis, da
lyvaujant gausiam skaičiui "Varpo" 
sportininkų bei draugų, Leonas Balt
rūnas buvo palaidotas Melbourne, 
balandžio 26 a.

ilsėkis ramybėje, mielas Leonai ir 
tegul ši tolima, bet po Tėvynes 
artimiausia , Australijos žemė buna 
lengva ir priglaudžia amžinajam 
poilsiui ir ramybei.

Antanas Laukaitis
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BIXDRKUlIXfS DARBŲ BARLOSK
ATSISVEIKINIMAS SU PREL. P. BUTKUM

Per 43 metus Sydnejaus Lietuvių 
katalikų parapija buvo apdovanota 
šviesia, jautrios sielos asmenybe, 
dvasios vadu, draugu, tėvu, visuo
menininku, dainiumi prelatu Petru 
Butkum.

1993 m balandžio 14 d. 7.35 vai. 
ryto St. Joseph's ligoninėje, po ilgos 
vėžio ligos užgeso ši šviesi asmenybė, 
palikdama našlaičiais ne tik Sydne- 
jaus, bet ir visos Australijos lietuvius. 
Ligoninė pasišaukė testamento vyk
dytojus į ligoninę balandžio 13 d. 11 
vai. vakaro, kai prelatas prarado 
sąmonę. Suvažiavo patikėtiniai Anta
nas ir Lėta Kramiliai, Edna ir Albinas 
Giniūnai, Algis Burneikis su dukra 
Jolita. Sukalbėjome Visų Šventųjų 
litaniją ir maldas prie mirštančių. 
Prelatas kovojo su mirtimi ir jai dar 
nepasidavė. Pirmą vai. ryto palikome 
stipriai alsuojantį, bet jau be sąmonės 
ligonį. Ryte 7 vai. vėl skamba 
telefonas iš ligoninės - prelato 
paskutiniai atodūsiai. Skubu ligoninėn. 
Nesuspėju. Randu jau užgesusį. Atei
na ligoninės kapelionas kun. John

Laidotuvėse dalyvavę kadinolas E. Clancy ir vyskupas Paulius Baltakis
Nuotrauka A. Kramiliaus

A. + A. PRELATUI PETRUI BUTKUI ,MBE 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems parapijiečiams ir jo 
giminėms Lietuvoje

Syanėjaus lietuvių choras "Daina"

KAM PALIKSIME?
Atkelta iš 4 psl.

keturi tomai; J. Brazaičio "Raštai" - 
šeši tomai; istoriko Z. Ivinskio 
"Raštai" - keturi tomai ir šimtai kitų 
vertingų knygų, kurias išleido įvairus 
asmenys bei leidyklos ir kurios 
dešimtmečiais tebeguli asmeniškose 
bibliotekėlėse, laukdamos savo ne 
išvengiamo likimo.

Apgailėtina, kad išeivijoje neatsi
rado pajėgaus bibliografo kuris būtų 
suregistravęs išeivijoje išleistas kny
gas ir periodinius leidinius. Dabar 
galime tik spėliotUką per tuos ilgus 
dešimtmečius esame davę lietuvių 
raštijai. Tačiau be abejonės, galime 
didžiuotis, kad šis įnašas tikrai yra 
imponuojantis, atsimenant, kad musų 
išeivija buvo neskaitlinga.

Po Pirmojo Pasaulinio karo, Ameri
kos lietuviai buvo išleidę Vinco 
Kudirkos "Raštų" šešis solidžius 
tomus. į juos buvo sudėti Kudirkos 
raštai ir vertimai iš kitų kalbų. 
Šiandien šių tomų nė su žvake 
nebesurasi. Gal yra kur bibliotekose 
Lietuvoje užsilikę, jei bolševikiniai 
cenzoriai nesunaikino.

Šios padėties akivaizdoje, ką priva- 
lėtumėm daryti? Kol vyresnioji karta 

McMillan, suteikia paskutinius Sakra
mentus, pasimeldžiame angliškai. Au
syse skamba prel. Butkaus dainos 
žodžiai: "Kaip obelis mamyt palinkus, 
galva baltumo jazminų..."

Vykdydami velionio valią, žemiškus 
jo palaikus pavedėme Funerals of 
Distincion direktoriui Garry Frazer, 
kuris kelis kartus lankė velionį 
ligoninėje ir yra artimai susipažinęs su 
lietuviškomis tradicijomis.

Penktadienį, balandžio 23 d. 18.30 
vai. rinkomės Rožiniui į St. Joachim’o 
bažnyčią, kur prie atviro karsto 
pasimeldėme, palikdami po karčią 
ašarą, atsisveikindami su musų dvasi
niu vadovu. Rožinį pravedė kun. 
Povilas Martūzas. Kitas maldas ir 
užuojautos žodį tarė Užsienio lietuvių 
sielovados vadovas, J. E. vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, atskridęs iš 
New York'o. negalėdamas pasilikti 
laidotuvių Mišioms, kun. dr. Pranas 
Dauknys atsisveikino su velioniu 
Melbourne lietuvių parapijos ir L K 
Kultūros draugijos vardu. Sydnejaus 
šaulių vardu kalbėjo St. Pačėsa,

"dar esame čia", turėtumėm pasikal
bėti su musų turto paveldėtojais, kad 
jie nuoširdžiai apsispręstų, ar jie 
suinteresuoti pasilaikyti tėvų ar 
senelių paliktas knygas, ar sutiktų jas 
persiųsti į Lietuvą? Nesvarbu, kam 
Lietuvoje pateks; pavieniams asme
nims, organizacijoms, bibliotekoms ar 
mokykloms. Jos tikriausiai neiškeliaus 
į užsienį, kaip spalvotieji metalai, nes 
tai ~\tiktąilietuviška prekė". Ant 
dovanotų enciklopedijos tomų galė
tume užklijuoti savuosius "ex libris" 
ar užrašyti savo pavardes ir gyvenamą 
kraštą. Tai butų tartum paminklas, 
kad priverstinoje išeivijoje niekuomet 
nepamiršome savo tėvynės ir į ją 
grįžtame bent tokiu pavidalu.

Galime tik įsivaizduoti, kaip di
džiuotųsi mūsų artimieji gavę kom
plektą "Lietuviškosios Enciklope
dijos". O tokių komplektų galėtumėm 
Lietuvon nusiųsti keletą tūkstančių. 
Kiekviena emigracija yra pasmerkta 
sunykimui, bet jos darbai privalo 
išlikti tautai. Ir tai mus įpareigoja.

Gal šiuo klausimu kas nors galėtų 
pasiutyti geresnį sprendimą? Vertėtų 
apie tai viešai padiskutuoti.

B. Straukas 

ramovėnų ir L K Kultūros draugijos 
vardu - A. Vinevičius, Lietuvių klubo 
vardu - pirm. Kęstutis Protas, 
Edvardas Lašaitis - sporto klubo 
"Kovas" vardu ir parapijos savaitgalio 
mokyklos vardu - Juta Šliterienė. Tai 
ilgus metus dirbusi darbšti bitelė, kuri 
su Julija Lašaitiene buvo artimos 
prelato Butkaus talkininkės, ilgus 
metus vadovavusios Parapijos savait
galio mokyklai.

Skirstėmės namo, palikdami baltose 
gėlėse paskendusį, ligos iškankintą 
mūsų mylimo žmogaus prelato Petro 
Butkaus kūną.

Balandžio 25 d., sekmadienis, 
karstas jau uždengtas stovi prie 
altoriaus. Ant jo tautinė trispalvė, o 
ant jos - kunigiška stula ir brevijorius; 
taip reikalavo vietinis klebonas. 
Gražus baltų gėlių kryžius turėjo būti 
padėtas prie prelato Butkaus pastan
gomis pastatyto kryžiaus bažnyčios 
kieme.

Prie karsto garbės sargyboje uni
formuoti skautai ir ramovėnai. į 
Bažnyčią įžengia procesija. Pirmas - 
Sydnejaus arkivyskupas, kardinolas 
Edward Clancy, toliau jo sekretorius 
kun. Paul Hilder. Kardinolą lydi 
monsinjoras John Meany, kunigai 
Norman Grady, Lidcombe klebonas, 
John George, Povilas Martūzas, Juo
zas Petraitis, dr. Alfonsas Savickis ir 
J. E. vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
kuris atlaikė pontifikalines Mišias su 
svečiais kunigais.

Tik įžengus procesijai į bažnyčią, 
beveik "sustoja" širdis. "Dainos" 
choras vad. Birutės Aleknaitės užgie
da prelato Butkaus kompoziciją: 
"Kaip obelis mamyt palinkus..." 
Nepaprastai jautriai "Dainos" choras 
išpildė mėgstamiausią prelato kompo
ziciją, kurios nors ir tylūs garsai 
išplaukę iš gailesčio pilnų širdžių 
pasiekė patį dangų ir kompozitorių.

Lidcombės klebonas Norman Grady 
oficialiai sutiko svečius dvasiškius ir 
pasauliečius dignitorius, jų tarpe 
Lietuvos garbės konsulą dr. A. 
Kabailą, ALB Krašto valdybos pirmi
ninką V. Baltutį, Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirm. V. Jušką, Hon.Bryan 
Vaughan MLC, NSW, parlamento narį, 
Lia Looveer, Pavergtų tautų ir Baltų 
komiteto sekretorę,Brother Rafferty, 
Lewisham kolegijos viršininką, kur 
velionis praleido virš 40 metų, 
būdamas šios kolegijos kapelionu.

Pamokslą pasakė svečias iš New 
Yorko, vyskupas Paulius Baltakis, 
kuris kalbėjo angliškai ir lietuviškai, 
papasakodamas prelato gyvenimo ke
lią ir veiklą. Mišių maldas skaitė dr. 
Ričadras Červinas, Antanas Šarkaus- 
kas, Marina Cox ir Daina Šliterytė.

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTEI 
BESIRUOŠIANT

Nors visus Dainų šventės organiza- 
ciniūs klausimus turėtų tvarkyti 
Pasaulio lietuvių bendruomene, kol 
kas nepavyKo su ja užmegsti jokių 
ryšių, tuo tarpu Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerijai truko tik kelios 
dienos su mumis pradėti susirašinė
jimą.

Aptarti pagrindiniai atvykimo klau
simai ir nakvynė. Mums nežadamas 
ištaigingas komfortas, neapmokamam 
15 dienų apsigyvenimui Lietuvoje, bet 
esame užtikrinti, kad ant grindų tikrai 
neteks miegoti!

"MP" nr.16, A. A. OTILIJOS 
LAPINSKIENĖS nekrologe - biogra
fijoje neįrašytas sakinys: "Šeimos 
trečias sūnus Gustavas Rokas gimė 
1953 .5.20".

Suinteresuotų atsiprašome!

Po pamaldų paskutines atsisveiki
nimo kalbas pasakė Sydnejaus Apylin
kės valdybos pirmininkas V. Juška 
angliškai. Jo kiekvienas žodis buvo 
pasvertas ir apgalvotas, pilnas dėkin
gumo ir tinkamos pagarbos velioniui 
prelatui. Viktoras Baltutis, ALB 
Krašto valdybos pirmininkas Krašto 
valdybos ir Adelaidės lietuvių organi
zacijų vardu pareiškė užuojautą. 
Ilgametis draugas ir nuoširdus parapi
jietis, poetas Juozas Almis Jūragls 
kalbėjo angliškai ir lietuviškai, at
verdamas savo poetiškos sielos gel
mes, mirus dvasios vadui.

Paskutinis prabilo kardinolas Ed
ward Clancy. Jis kalbėjo, kad visi mes 
esame skolingi velioniui prelatui 
Petrui už milžinišką įnašą tarnaujant 
lietuvių bendruomenei, o tuo pačiu ir 
visai Australijai.

Pamaldas filmavo SBS televizija. 
Dėkojame naujienų dep. viršininkams 
Joannai Saviti ir Geoff Pow. (Dalį 
pamaldų transliavo per vakarines 
žinias).

Skamba liūdnas " Requiem" iš 
"Dainos" choristų lūpų. Karstas 
paskutinį kartą apleidžia bažnyčią. 
Sužiba ašaros parapijiečių akyse. 
Sudiev, musų Kunige, šių dienų 
Maironį. Neišgirsime daugiau Tavo 
šiltų paguodos žodžių mūsų nelai
mėse, nebelaiminsi naujų lietuviškų 
šeimų, nebekrikštysi musų naujagi
mių. Širdyse taip sunku. Pasibaigė 
laiminga skausmų ir džiaugsmų era. 
Sudiev, mielas ir brangus Kapelione. 
Susitiksime vieną dieną ir vėl būsime 
kartu.

Po pamaldų testamento vykdytojų 
ir talkininkų pastangomis buvo su
ruošta kukli gedulinga arbatėlė - 
pietūs parapijos salėje. Apgailėtina, 
kad dalis parapijiečių nesiteikė užeiti 
arbatėlėi į salę, nors buvo pakviesti 
visi. Pabendravome kartu su aukštai
siais svečiais, palydėję amžinybėn 
mūsų brangų kapelioną.

A.Kramiiius
* * *

A. A. Prelato P. Butkaus palaikai, 
lydimi vieno iš i testamento vykdytojų - 
Antano Kramiliaus, išvežami į Lietu
vą. Jo karstas bus sutiktas gegužės 10 
d. 14 vai. Vilniaus aerodrome, kur jo 
lauks visa eilė Lietuvos dvasiškių.

A. A. Prelatas P. Butkus bus 
laidojamas gegužės 12 d. 12 vai. 
Nemakščiuose, prie naujai statomos 
bažnyčios.

Visais laidotuvių klausimais Aus
tralijoje rūpinosi testamento vykdy
tojai (trustees): Algis Burneikis, 
Antanas Kramilius, Albinas Giniūnas.

Inf.

Dirigentų pasitarimo Adelaidėje 
metu (vasario mėn.) nuomone, Aus
tralijos lietuvių chorai turėtų Lietu
vai pristatyti musų gerbiamų išeivijos 
kompozitorių kūrybą, tad kaip visos 
Australijos mišrus choras, atliktumėm 
šias dainas: S. Sodeikos "Jūs berne
liai", V. Šimkaus "Aš užmiršau", S. 
Sodeikos "Šiaurės pašvaistė", B. 
Kiverio "Man skamba toliuos", M. 
Kymanto "Lietuva" ir D. Poiikaičio 
"Aš čia gyva."

Noriu pacituoti laiško ištrauką, 
gautą iš Krašto valdybos kultūrinių 
reikalų vedėjo V. Opulskio: "Jūs 
rašote, kad niekas neorganizuoja 
tautinių šokių grupės. Tautinių šokių 
atstovavimu taip pat yra Australijoje 
susidomėta ir tam bus skirtas koordi
natorius ".Tai būtų kaip signalas, visų 
šokių vadovų apmąstymui ir vienin-

Nukelta į 6 psl.
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PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTEI . . ,
Atkelta iš 5 psl.

gam susijungimui, atstovaujant išeivi
jos šokių meną.

Visais Dainų šventės ir bendro 
musų išeivijos talentų koncerto 
klausimais ir pasiūlymais (gal kas 
norėtų prisijungti savo deklamavimu, 
solo, duetu, folkloro grupe) ir t.t. 
prašome rašyti adresu:

Mrs G. Pranauskas, 
4 Lindon St,

East Geelong 3219, VIC

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTE

Iškilmingas Šventės atidarymas 
vyks 1994 metų liepos 8 dieną, Kaune, 
prie Laisvės paminklo ir Nežinomo 
kareivio kapo. Po atidarymo seka 
eitynės j Dainų slėnį, kur ir prasidėtų 
pirmoji dainų diena. Po šventinio 
koncerto Kaune, visi išvyktų į Vilnių, 
kur tuo laiku vyktų Folkloro vakaras 
(Vilniuje, liepos 8 d.), o 9 vai. vakaro, 
visi dalyviai linksmintųsi Kalnų parke 
surengtoje vakaronėje. Čia butų 
sulaukta iš Kauno atvežtoji Dainų 
šventės atidarymo ugnis ir vėliava.

Liepos 9 dieną - Šokių diena. 
Planuojami du koncertai Žalgirio 
stadione. Visi išeivijos šokių kolekty
vai, be bendros programos, galės

pasireikšti atskiroje "Tėviškės Pasto
gė" programoje, kurią sudarinėja 
išeivijos šokių kolektyvų vadovė Rita 
Karazijienė. Visos šokių grupės yra 
kviečiamos įsijungti į bendrą šventės 
šokių repertuaro atlikimą.

Lietuvos ir išeivijos šokių grupėms 
paskirtos trys repertuaro dalys: "Kaip 
aguonėlę sėjo”, "Amžių vėjai" ir 
"Subatvakaris".

Liepos 10 diena prasidėtų iškilmin
gomis mišiomis Vilniaus Arkikated
roje, po kurių butų eitynės iš 
Katedros aikštės i Vingio parką. Taip 
planuojama pradėti antrąją, oaigia- 
mąją dainų dieną. Programą atliktų 
stipriausieji Lietuvos chorai, suskirs
tyti j vaikų, moterų, vyrų ir mišrių 
chorų kategorijas. Pabaigoje visi, 
įskaitant ir išeivijos chorus, dainuotų 
jungtiniame chore, atlikdami šias 
dainas: 1. V. Kudirkos "Tautiška 
giesmė", 2. J. Strplios "Parveski, 
Viešpatie", 3. Č. Sasnausko "Kur bėga 
Šešupė", 4. J. Naujalio "Lietuva 
brangi", 5. S. Šimkaus "Lietuviais 
esame mes gimę" ir 6. L. Abariaus 
"Leiskit į tėvynę".

Dainų dienoje yra skirta 25 - 30 
min. išeivijos chorų pasirodymui.

(Ištrauka iš Kanados laikraščio 
" Tėviškės Ž iburiai.")

PADĖKIME NAŠLAIČIŲ į Lietuvą ir gautus pinigus, kurie bus
BROLIJAI

IV-jų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių metu Lietuvoje, Australijos 
lietuviai krepšininkai savo rungtynes 
žaidė gražiame ir labai vaišingame 
Jurbarko mieste. Per tas kelias

paskelbti spaudoje, nuveš į Jurbarką. 
Tautiečius, ypač krepšininkus ir jų 
vadovus, kurie buvo taip gražiai 
Jurbarke priimti ir prižiūrėti, nuošir
džiai prašome prisidėti savo aukomis.

Aukas prašome siųsti: Mrs M.

PAGERBTA POETE 
ALDONA VEšCICNAITE-JANAVICIENE

žaidynių savaites, Jurbarko lietuviai 
atvėrė australiečiams savo lietuviškas 
širdis ir parodė kaip gražiai ir 
broliškai galima priimti svečius iš 
tolimosios Australijos. Tų malonių 
akimirkų ir nuoširdaus vaišingumo 
negalima šiandien pamiršti. Vienos iš 
priėmimo komiteto rengėjų buvo 
puikios ir visuomet besišypsančios dvi 
ponios, tai Agnutė Jasaitienė ir Irena 
Žebrauskienė. Šiandien, kaip jos rašo 
kovietei Marijai Atkinson, Lietuvoje 
gyvenama sunkiai, tačiau iškovojus 
nepriklausomybę, suvokiant, kad mes 
esme laisvi, reikia patiems iškentėti ir 
išlipti iš ekonominio skurdo, kuris mus 
lydės dar ilgus metus. Jau 4 men. kaip 
musų rajone įsikūrė Našlaičių brolija 
ir ji neturi jokių pragyvenimo šaltinių. 
Mes kreipiamės į musų gerus draugus, 
Australijos lietuvius, gal jus, ar kokia 
labdaros draugija galėtų šią Broliją 
paremti, už ką busime jums labai 
dėkingos. Šios mums pažįstamos 
puikios moterys irgi labai daug padeda 
šiai Brolijai.

Marija Atkinson šią vasarą skrenda

Atkinson vardu, adresu 10 Macųuirie 
Ter., Balmain, 2041, pažymint, kad tai 
skiriama Našlaičių brolijai.

Nuoširdus ačiū visiems.
A. Laukaitis

NAUJA MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO VALDYBA

Pranešame, kad nuo š. m. vasario 
mėn. Dainos saburio valdybą sudaro: 
Pirmininkė - Danutė Lymkienė; 
Sekretorė - Monika Sodaitiene. 
Iždininkė - Regina Umbražiunienė. 
Ūkvedys - Vincas Lazauskas.

Susirašinėjimus prašome adresuoti: 
Mrs D. Lynikas, 8 Teak Court, 
Doncaster, 3108. Tel.: pirmininkės - 
848 5663. sekretorės - 569 9578.

Dainos sambūrio valdyba.
SIŪLO

Priimsiu šeimą ar kelių žmonių 
grupelę savo sodybon, kuri yra netoli 
Likėnų purvo vonių gydyklų. Duosiu 
maistą, galėsiu pabūti vadovu norin
tiems aplankyti aplinkinius miestelius. 
Rašyti: Julius Bulkauskas, Saločiai, 
Pasvalio raj., Lietuva.

Poetė - rašytoja Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė (priekyje, kairėje) 
Sydnejaus lituanistinių kursų mokinių tarpe (1992).

GEGUŽES MEN. 16 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. p.p. SYDNEJAUS 
MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA KVIEČIA į KULTŪRINĘ

POPIETĘ - PASKAITĄ
PASKAITA įVYKS LIETUVIŲ NAMUOSE BANKSTOWNE, SKAITYS DR. 
A. MAURAGIS.

PO PASKAITOS VAIŠINSIMĖS KAVUTE IR PYRAGAIČIAIS.
SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ

SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS VALDYBA
uiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiQ
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A Latvian Company

ASMENINIAI HUMANITARINĖS 
PAGALBOS SIUNTINIAI Į ESTIJĄ LATVIJĄ 

IRLIETUVĄ

Gauta maloni žinia iš Londono 
tarptautinio biografinio centro Cam
bridge, kad mūsų poetei - pedagogei - 
visuomenininke! Aldonai Veščiūnaitei 
- Janavičienei yra suteiktas 1991 - 
1992 metų Tarptautinės Moters 
titulas, atsižvelgiant į jos įdėtą darbą 
poezijoje, kultūrinėje veikloje bei 
nuolatinį bendradarbiavimą spaudoje.

Jos pavardė taip pat įtraukta į 
Tarptautinę "Kas yra kas tarp 
intelektualų?" ("THE INTERNA
TIONAL WHO'S WHO OF INTE-

LECTUALS") 10 -ją laidą.
Poetė 1941-42 studijavo tapybą 

Vilniaus dailės akademijoje. Vokieti
joje 1948 m. baigė Freiburge veikusią 
meno mokyklą. Emigravo į Australiją. 
Sydnejaus universitete studijavo lite
ratūrą. Mokytojauja gimnazijoje. Ei
lėraščius ir reportažus spausdina 
" D rauge ", " Metmenyse ", " Pasaulio 
lietuvyje", "Mūsų Pastogėje", "Poezi
jos ir prozos lakštuose, "Pradalgėse" 
ir kt. Išleistas eilėraščių rinkinys 
"Žodžiai kaip salos" (1976), "Aidin
čios upės" (1985).

Poetė yra pakviesta į 20 -jį 
tarptautinį Menų ir komunikacijos 
kongresą, kuris įvyks 1993 m. liepos 3 
- 10 dienomis Cambridge, Massa
chusetts, JAV.

A. Veščiūnaitės - Janavičienės 
poezija bus spausdinama Lietuvoje 
leidžiamoje "Poezijos pavasaris ’93" 
knygoje.

B. Ž.
"Mūsų Pastogė" Nr.18 1993.5.3 psl. 6

Kadangi mūsų Humanitarinės pagalbos siuntimas į Latviją buvo 
labai sėkmingas, dabar mes praplečiame savo veiklą aukščiau 
minėtuose kraštuose. Mes siūlome sekančius patarnavimus:

* Asmeninių Humanitarinės pagalbos siuntinių persiuntimą, 
asmeninių daiktų ir viršsvorinio bagažo pristatymą į namus, bet 
kurioje vietoje Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

* Pristatymas jūros arba oro transportu.

* Nuolaidos pensininkams, dideliems siuntiniams arba labdaros 
organizacijų siuntiniams (mokyklų, ligoninių ir pan.).

* Siuntiniai pristatomi į: Melbourną, Perthą, Adelaidėje, Sydnejų, 
Canberrą, Brisbaną , Hobartą, Aucklandą bei Christchurchą ir 
surenkami galutiniame surinkimo centre Melbourne.

* Papildomai siuntiniai surenkami iš Melboumo, Bendigo, Ballarato 
ir Geelongo vietovių.

e

■ - " "c ' 1. ' 2! s

Dėl smulkesnės informacijos, dokumentacijos ir kt. teiraukitės ne =
vėliau kaip iki birželio 4 dienos N. Zelandijoje ir iki birželio 11 dienos =
visur kitur. |

Jeigu paskambinus atsilieptų automatas, palikite savo pranešimą ir 1 
mes susirišime su jumis, arba veiksime pagal jūsų instrukcijas. E

NOBLE HOUSE TRAHING COMPANY PTY LTD |
A.C.N. jS \>2 995 |
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. t A. JUOZAS RAMANAUSKAS - RAMONAS

Balandžio 7 d. Lidcdmbe Nursing 
Home mirė a. a. Juozas Ramanauskas 
- Ramonas, daug pasidarbavęs klube 
Bankstowno lietuvių bendruomenei.

Laidotuvių apeigas atliko Kun. P. 
Martūzas, palaidotas Rookwooao ka
pinių lietuvių sekcijoje balandžio 15 
d. Atsisveikinimo žodį prie kapo tarė: 
Bronius Stašionis, Antanas Kramilius 
ir Aleksandras Mauragis.

Velionis gimė 1904 m. gruodžio 10 
d. Antanavos kaime, Pilviškių parapi 
joje. Tėvas Jurgis, motina Kotrina 
Luobikytė. Lietuvoje paliko du brolius 
ir dvi seseris, tačiau visi mirę. Juozas 
vedė Stasę Jonušaitę ir susilaukė trijų 
sūnų. Visi trys sūnūs mirę, su žmona 
išsiskyrė, ilgą laiką gyveno pats 
vienas. Prieš 20 metų turėjo sunkią 
autokatastrofą ir liko sunkiai sužalo
tas. Nuo to laiko pasitraukė iš 
visuomeninio darbo . Lietuvoje Juozas 
buvo pradinės mokyklos mokytojas, o 
vėliau dirbo mokyklų inspektorium. 
Karo metu pasitraukė į Vokietiją, 
tikėdamas greitai grįžti į Lietuvą, bet 
likimas lėmė, kad atsidūrė Australi
joje ir apsigyveno Sydnejuje su šeima. 
Čia greitai įsijungė į visuomeninį 
darbą, pasižymėjo kaip mokytojas,

A. t A. IEVA MAURAGIENĖ
Balandžio 15 d. Sydnejuje mirė Ieva 

Mauragienė - Januškaitė. Gimė 1888 
m gruodžio 30 d. Panudžių k., 
Šaukėnų vals. Buvo jauniausioji duktė 
Januškų šeimoje, turėjo seserį Sofiją 
ir brolį Antaną. Sulaukusi 20 - ties 
metų ištekėjo už Antano Mauragio ir 
persikėlė gyventi į Kelmę. Č ta 
susilaukė sunaus Aleksandro ir dviejų 
dukrelių. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu teko palikti ■ Lietuvą ir apsigy . 
venti Latvijoje, vyrą paėmė į kariuo
menę, paliko viena su trim mažais 
vaikučiais. Čia teko pakelti didelį 
vargą. Epidemijai siaučiant, mirė 
mergaitės, sirgo ir sūnūs. Vyras grįžo 
iš kariuomenes, revoliucijos metu teko 
pabadauti. 1919 m. pasikinkę arkliuką 
grįžo į Lietuvą. Vyras iš kariuomenės 
grįžo jau nesveikas, tad jai teko visi 
sunkieji darbai. Susilaukė dukrelės, 
kuri 1937 m. mirė džiova. Vyras mirė 
1927 m. ir ji viena, be jokios pagalbos 
iš šalies rūpinosi savo vaikų šviesa, 
nenutraukė jų mokslo, o savo sunkiai 
uždirbtus pinigus siuntė jiems padėda
ma. Tik 1937 m. palengvėjo jos 
gyvenimas, kada persikėlė gyventi pas 
sūnų, bet ir vėl Antrasis pasaulinis 
karas atnešė naujus rūpesčius ir 
vargus. Sūnūs su savo šeima tvirtai 

organizatorius, aktyvus lietuvių ben
druomenės narys, organizavo ir vado
vavo Dainavos namų statybai. Tuo 
metu vyko arši kova tarp Sydnejaus 
apylinkės ir Bankstowno. dėl bendruo
menės namų statybos, būtent, kokius 
namus statysime. Juozas pasižymėjo 
tvirtu charakteriu ir sumanumu. Jam 
vadovaujant bankstauniškiai pirmieji 
įsigijo namus, kuriuos su didelėm 
iškilmėm pakrikštijo "Dainava", įkūrė 
mokyklą ir įvairiems kultūriniams ir 
tautiniams reikalams ugdyti patogias 
patalpas.

Tai buvo principingo ir kieto 
charakterio žmogus. Jei jis ką dirbo, 
dirbo iš visos širdies, nesigailėjo nei 
savo triūso, nei pinigų, nuo to ne 
kartą nukentėjo net jo paties šeima, 
galiausiai jis ją prarado - iširo-ir dėl to 
labai daug kentėjo.

Autokatastrofa jį pribaigė, bet jis, 
kaip invalidas, dar labai ilgai gyveno 
pats vienas, kaip koks atgailautojas. 
Du jo sūnūs mirė netikėta mirtimi, o 
žmona ištekėjo už kito. Pasilikęs 
vienas su sunkiais savo išgyvenimais ir 
kančiomis, kantriai nešė savo vargą 
iki pat mirties, nesistengdamas jo 
sumažinti. Gyvendamas asketišKą gy
venimą, visas savo santaupas atidavė 
Lietuvai, kurią taip karštai mylėjo ir 
ilgėjosi, bet nebeįstengė aplankyti.

Mielas Juozai, buk laimingas grįžęs į 
savo dangiško Tėvo šviesius Namus. 
Mirties baimė po Kristaus turėjo 
išnykti iš krikščionių gyvenimo. Kris
tus nušvietė ir savo mirtimi ant 
kryžiaus patvirtino begalinę Dievo 
Tėvo meilę ir gailestingumą kiek
vienam vaikui, net ir sunui palaidūnui, 
tad nėra ko mums mirties bijoti ir 
nuogąstauti, juk einame pas savo 
dangiškąjį Tėvą. Greitai, greitai ir 
mes paseksime Tave, Juozai, nes 
esame vieno dangiško maloningo 
Dievo Tėvo vaikai, tad iki malonaus 
susitikimo... Aleksandras Mauragis

nutarė Mamos nepalikti ir jai teko 
tremtinės likimas - atsidurti Australi
joje.

Nuo jaunų dienų pasižymėjo gera 
sveikata, pamaldumu, mėgo sunkų 
fizinį darbą ir kaimo gyvenimo stilių.

Balandžio 19 d. kun. P. Martūzas Šv.
Jochimo bažnyčioje, Lidcombėje, at
laikė šv. Mišias, tarė atsisveikinimo 
žoaį ir palaidojo Rookwoodo kapų 
lietuvių sekcijoje. /

Po sunkaus gyvenimo ir darbų 
ilsėkis; dangiško Tėvo malonėje!

A. M.

Vizgirdaite, dirbo įstaigoje. Karo 
metu jis su žmona Ona ir vaikais 
Virgilijum ir Dovile (mirė 1991 m.) 
pasitraukė į Vokietiją. Čia gyvenant 
gimė antras sūnus Alvydas.

1948 m. Jonas su broliu Petru 
atvyko Australijon ir dirbo Woome- 
roj, S A. Šeima atvyko 1949 m. ir 
įsikūrė Adelaidėje.

A. t A. DANUTĖ MATIKULIENĖ
A. A. Danutė Matikulienė mirė 

kovo 30 d. Adelaidės Royal ligoninėje, 
būnama 68 m. amžiaus.

Velionė buvo gimusi Vilkaviškyje. 
Turėjo seserį Stasę Sunkumaitienę, 
mirusią 1991 m. Adelaidėje; jaunylis 
brolis mirė Lietuvoje. Karo metu abi 
seserys atvyko Vokietijon. Danutė 
Vokietijoje ištekėjo už Alekso Mati- 
kuio 1945 m.

(-J. N. P.-J
A. t A. PETRĄ GRINIŲ PRISIMENANT

susitikimas buvo mielas ir gražus: 
džiaugėmės praeities prisiminimais, 
plepėjom ne tik mudu, bet ir musų 
žmonos, kurios puikiai sutiko ir 
juokavo, kaip senos draugės. Nuo tada 
jau žinojom, kad Prano ir Aldonos 
namuose busime visada laukiami ir

iš velykinio Musų Pastogės" nu
merio patyriau apie Prano Griniaus 
mirtį. Jau seniai žinojau, kad jis buvo 
vejamas negailestingos ligos, bet 
kažkaip jam vis pavykdavo nuo tos 
nemalonios grėsmės pabėgti ar ją 
apgauti. Tik paskutiniame savo laiške, 
pasikeičiant kalėdiniais sveikinimais, 
visada optimistas Pranas lyg ir 
nusiskundė, kad liga jau lipa ant 
kulnų, vis sunkiau ir sunkiau nuo jos 
kvapo pabėgti. Todėl žinia apie jo 
mirtį nebuvo perkūno trenksmas iš 
giedro dangaus, tačiau nemažiau 
skaudi ir liūdna. Pagalvojau, kodėl jau 
dabar, kodėl nepalaukė dar truputį. 
Pagalvojau ir apie p. Aldoną, Prano 
gyvenimo ištikimą draugę, apie jos 
skausmą ir liūdesį, kuris turėjo būti 
daugelį kartų didesnis.

Su velioniu buvome tame pačiame 
kurse karo mokykloje, 1 - je kadro 
kdHūrrtf^kuopoje. Girdėjom tų pačių 
viršininkų komandas, trypėme tų 
pačių’ koridorių ir kazematų grindis, 
drebinom tų pačių skverų žvyrą, kai 
"pakelta koja" gerbdavom aukštesnio 
kurso kariūnus... Pažinojau tada 
Praną, kaip šaunų kavalierių, draus
mingą kariūną, pirmaujantį užsiėmimų 
aikštelėje, klasėje teorinių pamokų 
metu ar lauko pratimuose Aukštosios 
Panemunės kalvose. Tada ir buvome 
pilni užsidegimo tarnauti tėvynės 
labui.

Gyvenimas - karo audra ir tremtis 
išskyrė mūsų kelius ir tik po daugelio 
metų jau čia, Australijoje, vienų 
Lietuvių dienų metu (rodos 1978- 
siais) vėl susitikome. Tas atsitiktinis

PADĖKA ' . . • - * •> 
jinai,. . , . . ; ■Mano mylimam vyrui Pranui Griniui mirus, reiškiu Visiems 

nuoširdžią padėką, kurie mums sunkioje valandoje padėjo, išreiškė 
užuojautą raštu ar žodžiu ir dalyvavo laidotuvėse

Giliam liūdesy Aldona Griniuvienė 
su šeima

PADĖKA
Gerb. dr. Vingiliui, už suteiktą a. a. Pranui Griniui medicininę 

priežiūrą ir pagalbą jo sunkioje ir ilgoje ligoje, tariame lietuvišką 
AČIŪ!

A. Griniuvienė ir šeima

Velionis palaidotas kovo 29 d. 
Gedulingas Mišias atlaikė ir į amžino 
poilsio vietą Centenial kapinėse 
palydėjo kun. J. Petraitis. Liko gedėti 
žmona Ona bei sūnūs Virgilijus ir 
Alvydas.

ILSĖKIS RAMYBĖJE!
(-J. N. P.-)

Matikulai į Australiją atvyko 1950 
m. Pradžioje apsigyveno Woodslaes 
stovykloje, vėliau Lobethalyje, S A, 
galutinai įsikurdami Beverley, SA.

Laidotuves įvyko balandžio 2 d. 
Gedulingas Mišias atlaikė ir į Chelten
ham kapines palydėjo kun. J. Petraitis. 
Liko liūdi vyras Aleksas ir trys sūnūs: 
Petras, Edas ir Danielius su šeimomis.

ILSĖKIS RAMYBĖJE!

pavaišinti.
Nedaug mūsiškio kurso beliko šiame 

pasaulyje. Didelė dalis prapuolė 
Norilsko ir kituose gulaguose, gal koks 
trečdalis žuvo Rytuose po svetimomis 
vėliavomis, daug krito kaip partiza
nai, gindami savo žemę nuo priešų. 
Likučiai buvo išmėtyti ir išbarstyti į 
visus keturis vėjus. Kai kas iš jų 
sunyko'be laiko, iškankinti nostalgijos 
ar neužtarnautos kaltės jausmo. 
Dabar gi atėjo laikas, kai ir tie 
laimingieji, kurie išgelbėdami gyvybes 
praplaukė "Skyllas ir Charibdės", 
pradeda lankyti savo draugus, atsi
sveikindami ir ruošdamiesi paskutinei 
kelionei.

Velykų metu buvo atvykęs kurso 
draugas, sunaus krikšto tėvas, Vytas 
Plukas iš Santa Momcos, Caiifornijoje, 
kad, jo žodžiais tariant, paskutinį 
kartą atsisveikintų...

Prislėgtomis širdimis ir nuliūdę 
prisiminėm taip pat ir Praną, kuris 
savo "Odisėją" jau užbaigė... kažin 
kiek dar uolų mums teks praplaukti, 
kol pasieksime savo uostą?... Visi 
Prano ginklo draugai tariame jam "iki 
pasimatymo", kol kur nors Tenai vėl 
susitiksim, susi bursim vėl į kuopą...

Aleksandras K. iš Bobarto, 
Tasmanijoje

A. + A. JONAS UŽUBALIS
A. A. Jonas Užubalis mirė Kovo 24 

d. Glenside Cedar Medical Centre, 
Pietų Australijoje, 88 m. amžiaus. 
Velionis buvo gimęs ūkininko šeimoje, 

Biržų apskr. Baigęs Biržų gimnaziją, 
stojo karo mokyklon, kurią baigė vyr. 
leitenanto laipsniu. Grįžęs į civilinį 
gyvenimą sukurė šeimą su Ona

A. t A. An gelei Tamošiūnienei
mirus, jos sunui Jonui, anūkėms Kitai ir Angelei, ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

•Regina ir Vytas Pumpučiai
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K-TO „PAGALBA LIETUVAI“ PRANEŠIMAS
Pranešame siunčiančių siuntinius i 

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

Siuntinių dėžes i Lietuvių namus 
būtina pristatyti gegužės 8 dieną nuo 
7.30 vai. ryto iki 11.30 vai. ryto, 
(ne vakaro, kaip buvo skelbta).

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

A. Kramilius
Komiteto "Parama Lietuvai" 

vardu

PRANEŠIMAS SBS REIKALU
Sydnėjaus Savaitgalio mokykla maloniai 

visus kviečia į
SBS Australijos radijo tinklų pro

jekto darbų programa vykdoma spar
čiai. Šiuo metu visose valstijų 
sostinėse rengiami pasitarimai su 
etninėmis visuomenėmis. Pasitari- 

Talka vlrimlnėtus procentus gali keisti 
metų bėgyje atsižvelgiant ( bankų Ir 

finansinių (stalgų siūlomus procentus.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į Talkos įstaigas

Adelaide 362 7377
Melbourne 328 3466 
Sydney 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ 
TALKAIS 

KREDITO DRAUGIJA

orams vadovauja SBS stoties radijo 
skyriaus viršininkas, p. Quang Luu. 
Kartu dalyvauja ir SBS vadovybės 
pirmininkas Sir Nicholas Shehadie bei 
vyriausias direktorius p. Malcolm 
Long.

Sydnejuje pasitarimas su visuomene 
vyks trečiadienį, 12 gegužės, 6.00 vai. 
vakaro Latvių bendruomenės salėje, 
32 Parnell St, Strathfield.

Butų naudinga dalyvauti Šiame 
pasitarime ir pateikti savo pasiūlymus 
musų Bendruomenės radijo klausytojų 
vardu. Ten pareikštos nuomonės turės 
įtakos lietuviškų radijo valandėlės 
laikui, pobūdžiui , trukmei.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti 
šiame pasitarime.

V. š.

„MEDICINOS“ ŽURNALUI 
REIKALINGA PAGALBA

"Medicinos" žurnalas yra vieninte
lis Lietuvoje recenzuojamas mėnesinis 
medicinos mokslo ir praktikos leidi
nys. 1992 m., dėl trukumo finansinių - 
techninių priemonių, teišėjo 4 nume
riai. 1993 m. išeis 12 mėnesinių 
numerių.

Australijos lietuviai gydytojai kvie
čiami remti šį žurnalą finansiniai, o 
taip pat savo rašiniais.

Žurnalo prenumerata 1993 m. 
kainuoja US $ 36.00 (ar atitinkamai 
kita valiuta). Užsiprenumeravę žur
nalą šiems metams jį gausite nuo metų 
pradžios.

Adresas: Žurnalo "Medicina" re
dakcija, P.O. Box 1011, 3007 Kaunas, 
Lithuania. (Eax'as ir tel. (370-7) 73- 
36-07).

Inf.

-i

MOnNOS DIENOS MINĖJIMĄ
kuris įvyks gegužės 2 d., 2:30 vaL p. p., 

Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Rengėjai

PRANEŠIMAS
TALKOS NARIAMS

Nuo 1993 geg. 1d. galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Sąnkallos minimumas $500

Metiniai - 6.5%
nuo liepos 1 Iki 30 birželio

6 mėn. - 5.5%
nuo Įdėjimo dienon

3 men. - 5.25%
nuo (dėjimo dienos

Terminui suėjus, pinigus Ir palūkanas galima 
ISlmtl ar pervesti į kitą aųskaitą. Jei klientas 
nepraneša dėl pinigų IJėmlmo. sąskaita 
automalMkal pervedama naujam terminui. 
Pinigus IS terminuotų Indėlių galima ISlinll 
terminui dar nenuėjus. Tuo atveju mokama 
Uk pusė vlrimlnėlų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + - 5%

$1000-$4999 - 4%
$200 - $999 - 3%
iki $199 - 2%

- 6.5%
- 9%
-9.25%

Paskolos:
Term, iki 1-12-93 

viri $20.000
Pirmųjų namų

IklS 120.000
Su turto užstatu

įkl$120.000
Su dokumentų užst.12%

Iki $25.000
Su garantuotoiais- 14%

Hkl $10.000 J ISA/
Asmeninės - 14%

Iki $5.000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

SMORGASBORD |
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 9 vai. p. p. 1
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 8 vai. p. p. į

■

Sporto klubo „Kovas“ j
METINIS BALIUS I

Įvyks 22.5.1993 7:30 vai. vakaro į
Lietuvių lęlube, Bankstowne I

Turgus - sekmadienį, 30 gegužės 2:30 vai. p. p. |
ATVYKITE - NESIGAILĖSITE; I

Jūsų laukia puikūs laimikiai. J
I

__________________________________________ I

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ, 
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 adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

!
■ ii NAUJOS ORO KELIONIŲ KAINOS 
\ Į VILNIŲ

I LOT LENKŲ ORO LINUOS
$ 1850 asmeniui (gegužio mėnesį)..

t .ČEKOSLOVAKŲ ORO LINUOS
d $ 1790 asmeniui (1-15 gegužio).
v Specialios oro kelionių kainos skrendant LUFTHANSA
\ - Vokiečių oro linijom,
i Skandinavų oro linijom, FINN AIR ir kitom

X Taip pat gaunamos specialios kainos keliaujant aplink pasaulį.
X Atsikvieskite savo giminaičius į Australiją - prašykite mūsų specialių 
d oro kelionių kainų, kurios dabar gaunamos.

į GATEWAY TRAVEL
) g—, JPTY.LTD.
k 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135
X Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237
X Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
X BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI
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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 Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90

8


	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0004
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0005
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0006
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0007
	1993-05-03-MUSU-PASTOGE_0008

