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L. Tulaba

Lietuva ir pasaulyje pasisklaidę 
lietuviai žinią apie lietuvio kardinolo 
paskyrimą sutiko su dideliu džiaugs
mu. Šią žinią paskelbė popiežius Jonas 
Paulius II gegužės 29 dieną iškilmingų 
apeigų metu Šv. Petro bazilikoje. 
Naujasis kardinolas lietuvis yra vys
kupas Vincentas Sladkevičius, Kaišia
dorių vyskupijos apaštalinis admini
stratorius, ilgus metus buvęs inter
nuotas Radviliškio Nemunėlyje.

Jeigu lietuviai sulaukę naujo savojo 
kardinolo džiūgauja, tai Kremlius 
vyskupo V. Sladkevičiaus paskyrimą 
kardinolu sutiko su neslepiamu susier
zinimu. Į iškilmes Romoje teleido 
vykti tik su vienu palydovu, būtent 
vyskupu V. Michelevičium. Normaliai 
naujus kardinolus į iškilmes atlydi 
gausus būrys tikinčiųjų ir dvasiškių. 
Be to, kardinolas turėjo sunkumų 
pasiekti Romą. Tegavo bilietą skridi
mui ne j Romą, o į Milaną, nesudarant 
galimybių iš Milano pasiekti Romą. 
Laimingu būdu Milano kardinolas 
Martini paglobojo ir surado galimybes 
italų lėktuvu nors ir pavėluotai 
pasiekti Romą.

Aerodrome naująjį kardinolą pasiti
ko grupė Romoje gyvenančių lietuvių 
dvasiškių ir pasauliečių: Naujoje - 
kardinolo pagerbti ir dalyvauti iškil
mėse į Romą atvyko VLIK O pirminin
kas dr. K. Bobelis, Lietuvos Vyčių 
atstovai prof. dr. J. Stukas su žmona 
Loreta, Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovė Ingrida Bub
lienė, Laisvosios Europos radijo lietu
viškosios dalies direktorius dr. J. K. 
Čeginskas, vyskupas P. Baltakis, 
vyskupas A. Deksnys ir visa eilė 
kunigų, kurių daugelis buvo mokslo 
draugai. Dalyvavo taip pat St. 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto.

Iškilmėse Vatikane kardinolą Slad
kevičių lydėjo ir visaip jam padėjo 
prelatas Audrys Bačkis, prelatas A.

KARDINOLAS 
VINCENTAS SLADKEVIČIUS
Bartkus ir visa kolegijos vadovybė. Be to, kolegija naujojo kardinolo 
garbei surengė vaišes, kurių metu buvo pasakyt a sveikinimo kalbų ir 
įteikta dovanų. Iškilmėse dalyvavo ir visaip talkino arkivyskupas P. 
Marcinkus ir arkivyskupas Ch. Salatka.

Prelato A. Bačkio rūpesčiu ir pastangomis mūsų kardinolas buvo 
išskirtinai pagerbtas tiek viešosios konsistorijos eigoje, tiek 
oficialiuose sveikinimuose, tiek Vatikano sode surengtame 
priėmime. Sveikino įvairių kraštų kardinolai, vyskupai, ir dvasiškiai 
administratoriai, ministrai ir valstybininkai. Nepasirodė tik nė. 
viena^sovietinių kraštų atstovas, nei kuris nors iš žurnalistų, nors 
grupė spaudos darbuotojų tuo metu lankėsi Romoje ir net buvo 
priimti Vatikane. Dėl to nėra nei ko stebėtis, nei apgailestauti.

Šeštadienį, liepos 2 dieną kardinolą V. Sladkevičių su grupe

lietuvių privačioje audiencijoje priė
mė Šv. Tėvas. Audiencija vyko pačioje 
puošniausioje sala del Trono salėje. 
Šv. Tėvas pasveikino kardinolą ir 
susirinkusiuosius trumpa kalba itališ
kai ir lietuviškai ir pabrėžė, kad 
kardinolo paskyrimas yra dovana 
Lietuvai. Ši dovana suteikta Marijos 
metais ir ji iš tiesų yra Dievo Motinos 
dovana kraštui, kuris ją myli ir kurį ji 
myli ir laimina iš Aušros Vartų kaip 
Gailestingumo Motina.

Sekmadienį, liepos 3 dieną kardino
las Sladkevičius atlaikė šv. Mišias 
ryte, Vatikano radijo stotyje. Jos buvo 
perduotos oro bangomis į Lietuvą. Tą 
pačią dieną vakare kardinolas V. 
Sladkevičius iškilmingomis apeigomis 
parėmė jam skirtą, kaip kiekvienam 
kardinolui, bažnyčią Romoje. Prie 
bažnyčios durų pasitiko Romos kardi
nolo vikaro pagalbininkas vyskupas 
Riva ir parapijos klebonas. Koncele- 
bravo vyskupas Riva, vyskupas V. 
Michelevičius, prelatas A. Bačkis, 
prelatas A. Bartkus, Marijonų gene
rolas kunigas D. Petraitis ir būrys kitų 
kunigų. Šv. Mišių pradžioje kardinolą 
pasveikino klebonas ir perskaitė 
iškilmingą paskyrimo raštą - bulla. Po 
evangelijos italų kalba pasakė trum
pą, bet turiningą pamokslą. Pamokslo 
tekstas ištisai perduotas spaudai. 
Prieš palaiminimą prabilo vyskupas 
Riva. Po liturginių apeigų parapijos 
salėje vyko vaišės.

Romoje kardinolas Sladkevičius su 
savo palydovu vyskupu V. Michelevi
čium gyveno Villa Lituania. Buvo 
kruopščioje prelato A. BartKuir 
visos kolegijos vadovybės globoje. 
Vatikane visu kuo rūpinosi ir visame 
kame padėjo nenuilstantis prelatas A. 
Bačkis.

Trečiadienį, liepos 6 dieną kardino
las V. Sladkevičius su savo palydovu 
grįžo į Lietuvą. Jį palydėjo visų mūsų 
meilė ir karštos maldos, kad grįžęs 
galėtų sėkmingai ir netrukdomas 
vadovauti Bažnyčiai mūsų brangioje 
tėvynėje.

I N DU A

Indijos sostinės rajone ir keliuose 
kituose miestuose prasidėjo choleros 
epidemija, o sveikatos apsaugos 
tarnybos nėra tinkamai pasiruošusios 
kovai su šia liga ir savo dispozicijoj 
neturi pakankamo kiekio skiepą.

Remiantis paskutinėmis spaudos 
žiniomis, vien tiktai New Dehli rajone 
per keletą paskutinių dienų, nuo 
epidemijos mirė 400 žmonių, o 
susirgimo atvejų užregistruota net 
keliasdešimt tūkstančių. Medicinos 
darbuotojai Indijoje skaito, kad viena 
iš pagrindinių epidemijos kilimo prie
žasčių yra blogas šiukšlių ir maisto 
atliekų pašalinimas iš miesto.

Prisiėmęs sau dalinę atsakomybę už 
blogą šiukšlių išvežimo tarnybos 
darbą iš savo pareigų atsistatydino 
New Dehli vicegubernatorius Ch. L. 
Kapur.

PAŠAU LYJE
VT T. TSTI LTS

Vilniuje, Žvėryne, Neries krante 
prie naujojo tilto, atkastas reliktinis 
XV-XVI a. akmuo, kuriame gerai 
išsilaikę iškalti Gediminaičių stulpai. 
Tomas Juzeliūnas ir Giedrius Gapšys 
praneša, jog Konservatorijos studen
tai ir dėstytojai surinko lėšų ir 
perdavė Kultūros fondui, kad būtų 
pasirūpinta akmenį išsaugoti, pasta
tyti parinktoje vietoje.

Vilniuje, Lietuvos kultūros fondo 
saėje, atidaryta kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus dailės kūrinių kolek
cijos paroda.

BOLI VIJA

Bolivijos sukilėlių grupė pasivadi
nusi Simon Bolivar Command vardu 
mėgino nužudyti Amerikos generalinį 
sekretorių George Shultz.
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Jam vykstant iš aerodromo, mašino
je sprogo laiku nustatytos bombos. 
Sprogimas padarė žalos keturioms 
mašinoms, laimei nei aukų, nei 
sužeistų nebuvo.

Kaip buvo planuota, G. Shultz su 
žmona nuvyko į susitikimą su Bolivijos 
prezidentu Victor Par Estenssoro. 
Vėliau G. Shultz pareiškė, kad jis 
nemano, jog šis pasikėsinimas buvo 
nukreiptas prieš Ameriką, vienok toks 
elgesys nėra nei demokratiškas, nei 
tinkamas civilizuotam pasauliui.

K A U N AS

Lietuvoje numatyta pastatyti dau
giau paminklų lietuvių tautai nusipel
niusiems žmonėms: K. Donelaičiui, M. 
K. Čiurlioniui, J. Basanavičiui, V. 

Mykolaičiui - Putinui, S. Dariui ir S. 
Girėnui, J. Tumui - Vaižgantui - 
Kaune, Vydūnui - Šilutėje, S. Dau
kantui - Skuode.

Numatoma taip pat Kaune atstatyti 
Vinco Grybo sukurtus ir rusų kareivių
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nugriautus Vytauto jo Didžiojo ir 
Vinco Kudirkos paminklus, ir J. Zikaro 
"Laisvės" skulptūrą, kuri stovėjo 
Karo muziejaus sodelyje.

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų 
planuoja įamžinti garsių savo žemie
čių atminimą: Šilalės - D. Poškos, 
Varėnos - V. Krėvės - Mickevičiaus ir 
kt.

MASK VA

Brežnevo žentas Juri Charbanov, 
kuris praėjusiais metais buvo areštuo
tas ir kurio teismas prasidės rugsėjo 
mėnesį, gali būti nuteistas mirties 
bausme už nuolatinį kyšių ėmimą. Jis 
bus teisiamas su kitais aštuoniais savo 
bendrais. Jo žmona G alma, Brežnevo 
duktė, yra kaltinama neteisėtu dei
mantų išvežimu į užsienį, per savo 
kontaktus su sovietų valstybiniu 
cirku, su kuriuo ji dažnai važinėdavo į 
užsienį. Galinai ir visiems kitiems 
giminaičiams buvo atimta pensija ir 
kitos privilegijos.
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MŪSTJ TĖVYNE

Tiems, kuriems teko gyventi ar 
tarnauti Kaune, Šiauliuose ar kitame 
didesniame Lietuvos mieste, dar gali 
prisiminti tą vasaros laiko norą, nors 
keletui dienų išsprukti kur nors prie 
upelio, ežero ar pušynėlio, pailsėti, 
pakvėpuoti tyru oru ar saulutėje 
pasikaitinti. Ir beveik kiekvienas iš 
mūsų turėjo nenumaldomai didelį 
troškimą, nors kartą savo gyvenime 
nuvykti į dainose ir legendose 
išgarsintą Palangą, panardyti sūriame 
Baltijos vandenyje, pasivartyti balta
me, kaip sidabras, minkštame, kaip 
pūkas pajūrio smėlyje. Kadangi rug
pjūtyje Palanga mus viliojo svaiginan
čiu pušelių kvapu, vandeniu šilčiausiu 
, gal todėl rugpjūtyje ir grįžta galvon 
prisiminimai surišti su šiuo metų 
mėnesiu.

Mūsų Palanga randasi prie Baltijos 
jūros, 25 kilometrai į šiaurę nuo 
Klaipėdos ir yra mūsų didžiausia bei 
mėgstamiausia atostogų, poilsio vie
ta. Istorikai mini, kad dar prieš Kristų 
, 2-3 tūkstantmetyje, ten jau buvo 
žmonių gyventa. 0 nuo 12 šimtmečio 
jau aiškiai minima, kaip didokas žvejų 
kaimas.

Legendos sako, kad ten kur dabar 
yra Birutės kalnas, kažkada stovėjusi 
mūsų prabočių stabmeldžių maldykla. 
Toje vietoje Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Kęstutis ir sutikęs Birutę, 
maldykloje šventą ugnį saugančią. Iš

PRISI ME N ANT 

pirmo žvilgsnio ji jam taip patikusi, 
kad pagrobęs ją ir savo žmona 
padaręs. Nežinia kiek tose legendose 
yra tiesos, tik tikrai yra žinomas 
istorinis faktas, jog Birutė buvo 
Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio žmo

na. Tai yra buvę keturioliktame šios 
eros amžiuje.

Daugybę kartų Palanga kryžiuočių 
ir kalavijuočių ordinų buvo nuo mūsų 
atplėšta ir vėl atkariauta. Kadangi 
netoliese esanti Klaipėda kiek ilgiau 
išbuvo grobikų vokiečių rankose, tai 
Palanga iki 18 šimtmečio skaitėsi 
pačiu svarbiausiu mūsų uostu. Per ją ir 
šalia buvusį Šventosios uostą, amžiais 
vyko prekyba su Anglija, Olandija, 
Švedija ir kitomis valstybėmis. Istori
kai tvirtina, kad jau nuo 17 šimtmečio 
pabaigos, Palangoje netgi buvusi 
Anglijos prekybos atstovybė. Tačiau 
18 šimtmečio pradžioje Švedijos 
armija Palangos uostą sunaikino, nuo 
tada ji nebeteko savo reikšmės 
prekybai ir laivų susisiekimui.

Kaip vasaros poilsio vieta, Palanga 
ypatingai pagražėjo nuo 19 šimtme
čio. Nepaprastai gražus pajūris su 
puikiu smėliu, kvepiančiais pušynais 
kvietė ten kiekvieną ir visiems žadėjo 
saulę, vandenį, svaiginantį pušų 
kvapą, iš jūros vandens jodu prisodrin
tą orą, kas buvo kiekvienam geriau, 
kaip geriausias gydytojas.

Einant maudytis jūron, reikėdavo

Kristaus statula grafo Tiškevičiaus rūmų parke Palangoje. Statulos papėdėje 
ilsisi šio straipsnio autorius J. Krupavičius su žmona Marta ir dukrele Astrida.

preiti milžinišką grafo Tiškevičiaus 
rūmų parką, kuriame botanikai augino 
virš 200 rūšių įvairiausių augalų. 
Rūmuose buvo turtingas Baltijos 
aukso - gintaro muziejus. O parke, 
prieš rūmus, visų akį ramino gražiau
sia mūsų tėvynėje Kristaus statula. 
Tai ir buvo tame parke visų 
mėgiamiausia vieta - jos pavėsyje 
pailsėti ar atminčiai prie jos nusifoto
grafuoti. Ar ji ten dar tebestovi tokia 
pati savo ištiestomis rankomis siun
čianti palaimą žmonijai ir Lietuvai, 
man nežinoma ir ...

Ten toli į jūrą įsibridęs medinis 
tiltas, kurio storus, tvirtus stulpus be 

gailesčio amžinai daužo šėlstančios 
bangos. Ten buvo tvirta tradicija, nuo 
tilto nors keletą kartų savo gyvenime, 
į jūrą besileidžiančią vakaro saulę 
palydėti. Ir sakau, kam nors vieną 
vienintelį kartą teko laimė stebėti, 
kaip tas ugninis saulės kamuolys, prieš 
paskęsdamas jūron, savo paskutiniais 
spinduliais atsisveikindavo, tą žvil
gantį pakraščio smėlį, pušeles Birutės 
kalne, tas mūsų Palangos jau niekada 
nepamirš. Ji pasiliks amžinai atminty
je, taip aiškiai ir romantiškai, kaip ir 
tas, iš Baltijos išplaunamas gintaras.

J. Krupavičius

KO REIKIA MUMS?

Dėkojame "MP." skaitytojui J. G. atsiuntusiam šį straipsnį iškirptą iš 1988
Menas" leidžiamą Lietuvoje. Straipsnį

Redakcija

Visa tai būtų liūdna ir graži 
poezija, bet svarbiau yra nūnai 
pasakyti jiems, kad ir tas.-paskutinis 
žemės lopas po mūsų kojomis nėra 
tvirtas, ir mes pabandysime tvirčiau 
įsispirti į jį, kad gražiai, tauriai ir 
paprastai galėtume gyventi ir mirti, 
jeigu jau taip pasisuks sykiu su visu 
pasauliu su visomis tautomis, kaip 
garbinga tauta, kaip nepanikuojantys 
paskutiniai skęstančios Nojaus arkos 
plaukikai.

Mums yra daugybė šansų išplaukti, 
tiktai reikia susirinkti tai, kas 
priklausė mūsų- seneliams, mūsų 
daiktus ir mūsų žaislus, mūsų vėlia
vas, mūsų knygas, mūsų bažnyčias ir 
visas mūsų relikvijas. Ir tegul mums 
niekas netrukdo. Nes galutinėje 
sąskaitoje visi esam tokie pat vargšai.

O svarbiausia kiekvienam mūsų 
reikia prisiminti, kad mes turime 
nepakartojamas ir nemirtingas, unika
lias sielas. Aš nesakau, kad kiekvienas 
mūsų, išaugintas kaip ateistas ar 
abejingas, cinikas, pragmatikas ar 
nihilistas, nuo rytdienos imtų tikėti į 
Dievą, tačiau viena iš didžiųjų 
priežasčių, kodėl lietuviai šiandien 
tokie baikštūs, skeptiški, pasimetę, 
apatiški, yra ta, kad visi mes išaugome 
šėtono paunksnėje. Tiktai aukštesne, 
nebijokime pasakyti, kosmine žmo
gaus pašauktimi tikint, yra sukrovu
sios žiedus ir išsiskleidusios visos 
pasaulio kultūros, tautos ir civilizaci
jos. Aukštesne, dvasine žmogaus 
prigimtimi tikint, sukurti nemirtingi 
meno kūriniai, pastatytos bažnyčios, 
rūmai, dvarai, tėvų pirkios. Nebijota 
numirti vardan savo tautos. Aukoti ir 
pasiaukoti.

Aukštesnį ir tauresnį pradą privalo
me įžiūrėti gamtoj, kad galėtume ją 
apginti. Ar svetima tai moderniajai 
civilizacijai, XX a. technokratijai ir 
būsimam ateities kompiuterių ir 
superlaidumo amžiui? Toli gražu ne. 
Mūsų nelaimė, kad tai, kas sukurtai ir 
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m. liepos 30 d. laikraščio "Literatūrair 
siūlome skaitytojų dėmesiui.

Kolei kas netikėkite tais, kurie jau 
persitvarkė ir visomis išgalėmis ragina 
persitvarkyti jus; netikėkite tais, 
kurie ragina paspartinti ar sulėtinti 
persitvarkymą, nes savaime lietuvių 
kalboje tasai žodis neturi jokio 
turinio. Kolei kas beveik jokio turinio 
į jį neįliejome, todėl, ko gero, sąjūdis 
čia tinkamesnis žodis. Taip, iš tiesų 
esama sąjūdžio, esama ir dar bus daug 
gražių kultūrinių ekonominių, tauti
nių programų, tačiau ir jomis netikė
kite, nes pernelyg daug jų savo 
gyvenime girdėjote, pernelyg jomis 
tikėjote. Visą jūsų gyvenimą sudarė 
savotiška antrinė tikrovė, kitaip 
sakant, tikrovės, realybės fetišizaci- 
ja. Ta fetišizacija, tas nepaprastai 
išsiplėtęs kosminis fantomas tebėra 
užgožęs jums realų pasaulį. Galingo
mis manifestacijomis mes turime 
sukrėsti Lietuvos biurokratiją kiek
viename žingsnyje, - galbūt tada jinai 
atsikvošės. Bet galvokite ir apie 
kitką. Tada bus kitaip.

Pradėkime nuo to, kad kiekvienas iš 
mūsų turime (ar neturime) didesnį ar 
mažesnį butą, namus, stogą viršum 
galvos, kampą ar kiemą, į kurį 
turėsime grįžti šįvakar arba rytoj - 
pas savo tėvus, brolius ir seseris, 
vaikus, artimuosius. Ką pasakysite 
jiems, ką pasakysite tiems, kurie 
atgulė amžino poilsio šiandien, vakar 
ar užvakar, kurie guli šventoje 
lietuviškoje žemėje ir dar toliau, 
visuose pasviečiuose, Jakutijoj ir 
Udmurtijoj, netoli Arkties rato ir čia 
pat, neteisingai sušaudyti tamsiuos ir 
klaidžiuos Vilniaus kiemuos ir pusrū- 
siuos.

Ką pasakysite jiems?
Tai, kad esam viena iš seniausių 

tautų? Kad turėjome didžiulę valsty
bę ir nepajėgėme jos išsaugoti. Kad 
išgyvenome begalę tautinių išniekini
mų, okupacijų, sukilimų, tremčių ir 
prisikėlimų? Ar taip reikia kalbėtis su 
gyvais ir su mirusiais?
"Mūsų Pastogė" Nr.32 1988.8.15 pusi. 

kuriama Lietuvoj, yra neskoningas, 
nešvarus monstras. Monstras yra 
išgarbintoji mūsų kosmopolitinė ar
chitektūra , kolūkinės gyvenvietės, 
monstrai yra mūsų išgarbinti fabrikai 
ir jėgainės, mūsų pačių klebančios, 
amžinai remontuojamos ir nesuremon
tuojamos mašinos. Mums, kaip ir 
daugeliui neteisingai orientuotų Vir, . 
dūrio ir Rytų Europos šalių, gręsia 
groteskinis mišinys iš socializmo ir 
kapitalizmo atliekų.

Kiekviename žingsnyje, kiekvienu 
savo žodžiu ir veiksmu mes turėtume 
siekti, kad mūsų veiksmas, funkcija 
pereitų į plastiką, o plastika į dvasią, 
grožio ir gėrio vienybę.

Tokią civilizacijos perspektyvą re
gėjau Japonijoje, kuri giliu senųjų, 
vidurinių ir naujųjų amžių suderinimu 
man priminė Lietuvą.

Kažkas panašaus galėjo būti sukur
ta artimoj Lietuvai Suomijoj, jeigu jos 
tėvų palikimo, tradicijų, charakterių, 
polinkių unikalumo nebjaurotų nesko
ningas amerikanizmas.

Daug kas svetimo ir grėsmingo 
Lietuvai gali pasikartoti iš sumaitotos 
socialistinės Lenkijos. Didžiai gerb
damas šią tautą, su kuria mus sieja ne 
tik daugelis nuoskaudų, bet ir gražių 
praregėjimų, negaliu ramiai žiūrėti į 
jos dramą, konvulsišką pasimetimą 
dabartyje.

Mes turime ieškoti savo kelio, 
laikytis savų papročių ir tradicijų, 
savo kultūros palikimo, turime dar 
sykį sugrįžti į tvirčiausias iš tvirčiau
sių pilių ir tvirtovių - į lietuviškas 
galvas, kad išsilaikytume ne kaip 
trečiarūšė, o unikali tauta tarp tautų, 
suvereni valstybė tarp tokių pat 
suverenių valstybių.

Ne kartą esu kalbėjęs ir rašęs, kad 
man nepatinka aborigeno statusas, 
kad nenoriu gyventi Lietuvoj kaip 
kokiam zulusų rezervate.

Saugokitės tų, kurie nuolat pabrė
žia, kad esam žemdirbių šalis. Tuo jie 
nori priminti, kad mums nereikalinga 
aukštoji žmogiška sąmonė - savi 
politiniai ir kariniai veikėjai, savi 
įmonių, institutų, susivienijimų direk
toriai, savi lakūnai ir savi šturmanai, 
savi atominių jėgainių specialistai ir 

kosmonautai. Šimtmečiai prieš Ciol- 
kovskį lietuviai turėjo Simanavičių, o 
1933 metais Darių ir Girėną, įrodžiu
sius, kad mes pajėgūs ne vien imti iš 
pasaulio, bet ir duoti jam proto, 
taurumo, jėgos ir garbėm pavyzdžių.

Išvykite iš rimtų ir nerimtų, 
mokytų ir nemokytų mūsų vyrų ir 
.moterų žodyno idiotišką pasiguodimą
- "esam maža tauta"; Nėra mažų ir 
didelių tautų. B. Sruogos pasakymu - 
didelėj tautoj daugiau durnių...

0 jeigu ir maža, jeigu netgi taip, 
šioje pasaulio būsenoje mums tektų 
prisiminti indų pasaką apie pelę- ir 
dramblį... Čia jau ne mano, o mano 
vieno gyvo ar mirusio draugo išmintis
- pelė niekados neįveiks dramblio, 
tačiau lemiamu momentu jinai gali 
įlįsti jam į straublį ir taip pakutenti, 
kad šita išpampusi rupūžė pradės 
baisiai čiaudėti,. •?

Arba japonų išmintis: ar gali 
nupiepęs vyrukas, tarkime, Lietuva, 
įveikti biurokratizmo milžiną? Taip, 
be abejonės, taip, tiktai reikia 
nutaikyti momentą, kada milžinas 
atsistos ant mažojo kojos pirštelio...

Ir dar: jau prieš karą vienas iš 
rimčiausių mūsų istorikų Ignas Jony
nas suformulavo, kam Lietuvai reika
lingas Vilnius. Ar tiktai tam, kad "mes 
be Vilniaus nenurimsim"? Ne, su 
Vilnium mes paveldim Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės kultūrinę 
tradiciją. Ne vien dėl to , kad jis ilgus 
amžius buvo didelės valstybės cen
tras, o dėl to, kad čia yra Europai 
reikšminga architektūra: gotika, ba
rokas, renesansas. Mes turime savo 
antiką ir savo viduramžius. Su Kaunu
- atsiduriame tiktai tokiame statuse 
kaip Estija arba Latvija. Štai kodėl 
Vilnius, O. Milašiaus žodžiais tariant, 
yra šiaurės Atėnai; štai kodėl mūsų 
bičiulis ir bendraamžis vengras E. 
Boitaras gali ramiai atsidusti - "per 
Lietuvos istoriją tegalima natūraliau
siai atsekti ir paaiškinti daugelio 
Vidurio ir Rytų Europos tautų 
istorijas, kadangi tai pilniausias ir 
savičiausias istorinis modelis.”

Nukelta į 5 pusi. "
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ŠVIETI rvlAS

I. Kur vaikai išmoksta kalbėti 
lietuviškai?
II. Kaip mokyti vaikus lietuvių kalbos?

I. Mūsų mokyklose mažėja mokinių 
skaičius. Nemalonu, o ką daryti? 
Deja, šis fenomenas ryškėja visoje 
išeivijoje. Nėra reikalo nagrinėti ir 
"atrajoti" seniai žinomą faktą, kad 
nutautėjimas yra sunkiai pristabdo
mas, kai ryšiai su kraštu yra nutrūkę. 
Išeivijos veiksniai šį dalyką numatė. 
Todėl ir buvo Įsteigta Vasario 16-tos 
gimnazija Vakarų Vokietijoje. Tokių 
gimnazijų svarba yra nenuginčijama, 
atsižvelgiant į kitų tautinių bendruo
menių patyrimą, pavyzdžiui latvių, 
kurie turi gimnaziją Muensteryje.

Dauguma tautiniai nusiteikusio ir 
veiklaus jaunimo Amerikoje (per VI 
P.L.J. kongresą pasitaikė daug progų 
su jais susitikti ir pabendrauti) yra 
lankę, baigę ar net mokytojavę 
Vasario 16-tos gimnazijoje. Jie prisi
pažino, kad gimnazijoje Įgudo geriau 
kalbėti lietuviškai, suprasti ir įsisą
moninti išeivijos siekius: nepriklauso
mybę ir laisvę Lietuvai. Išvykos i 
Lietuvą ir kontaktas su tėvų gimtine 
nepavertė jų komunistais. Anaiptol, 
jie tapo dar karštesniais patriotais. 0 
kur jie išmoko lietuviškai? ŠEIMOJE, 
kalbėdami - su tėveliais ir seneliais 
lietuvių kalba. Mokslas Vasario 16- 
tos gimnazijoje ir viešnagės Lietuvoje 
šj jau turimą žinojimą sustiprino.

Australijoje tik 1975 metais pavyko 
Įtraukti lietuvių kalbą j egzaminuoja
mų dalykų sąrašą. Išlaikius penkis to 
sąrašo dalykus, kandidatas gauna 
brandos atestatą ir teisę Įstoti 1 
universitetą. Tokiu būdu tikėjom gali 
pratęsti lietuvių kalbos mokymąsi, 
kadangi tada dar mažokai jaunimo 
vyko 1 Vasario 16-tos gimnaziją. Iš 
.Pietų Australijos, su viena išimtimi, 
busimieji Vasario 16-tos gimnazijos 
kandidatai, o juos galima suskaičiuoti 
ant pirštų, jau buvo išlaikę valstybi
nius lietuvių kalbos egzaminus. Reikia 
pastebėti, kad Australijoje gyvenan
tiems susidaro nemaža išlaidų leisti 
vaikus mokytis Europoje. O stipendijų 
NĖRA! Tiesa, Australijos Lietuvių 
Fondas finansiniai kiek paremia 
vykstančiuosius, bet tai tik lašas 
jūroje.

Sydnejaus lituanistinių kursų mokiniai. Iš kairės: Povilas Nagulevičius ir 
Aistis Bieri.

Kalbame, kalbame, ieškome prie
žasčių ir pasiteisinimų, kodėl neturi
me to mus pavaduojančio ir lietuviškai 
kalbančio jaunimo. Aišku, kas nors yra 
kaltas. Bet kas? Pirmiausiai kaltina
mos mokyklos ir mokytojai. Mokyklos 
- modemiškos, neturi pakankamai 
mokslo priemonių ir t.t. ir t.t. 
Mokytojai - pasenę, nemoka vaiko 
sudominti ir t.t. ir t.t. Ne, ne jų kaltė!

Kaltė suverčiama ir lietuvių pamo
kų dienai, valandoms. Jei pamokos 
vyksta šiokiadieni, po normalių mo
kyklos ar gimnazijos pamokų - 
negerai! Vaikai pavargę, tėvai negali 
nuvežti i pamokas, per toli, per vėlai, 
per sunku ir t.t. Jei pamokos vyksta 
savaitgaliais - negerai. Vaikai turi 
sportuoti, tėvai apsipirkti, tai laisva
laikis ir t.t. Ne, ne laikas kaltas!

Trečioje vietoje madoje "ezoteri
niai", tariamieji pasiteisinimai:

a. bendruomenės susiskaldymas, tuo 
pačiu ir mokyklų susiskaldymas ir 
vienos ir kitos menkinimas, tėvai 
nežino i kurią mokyklą vaikus leisti, 
nes yra girdėję gandų ir t.t., b. vaike 
nenoras, mokytis lietuvių kalbos, tik 
iš kur tas nenoras iškilo, tėvai 
paprastai teisinasi - nenoriu ir negaliu 
vaiko priversti, c. naudos klausimas - j 
Lietuvą nebegrlšime, tai kam tos 
lietuvių kalbos mokytis, tegu geriau 
mokosi japoniškai, d. pritapimo klau
simas - nenoriu, kad mano vaikas būtų 
pasimetėlis, jis turi būti šio krašto 
pilietis pilna to žodžio prasme, 
e.leidimas i Vasario 16-tos gimnaziją 
- mano sūnus ar duktė nori studijuoti 
universitete. Jis ar ji nori dirbti, o ne 
atostogauti - i Romą, i Lietuvą 
važiuoti... Kokia nauda iš to?

Ne, ir dar kartą ne. Ne šitos iš 
piršto išlaužtos priežastys kaltos! Tai 
kieno kaltė, jei valkas nekalba 
lietuviškai? Kodėl mano vaikai nekal
ba lietuviškai, aš puikiai žinau. Aš su 
jais nekalbėjau lietuviškai! Todėl ir 
kyla klausimas: Kur vaikai išmoksta 
kalbėti lietuviškai? Šeimoje. Jei tėvai, 
seneliai, giminės kalba su vaikais 
lietuviškai, tai ir jis išmoksta. Kodėl? 
Vaikas mokosi iš jam duodamų 
pavyzdžių. Jei vaikui nepakanka 
pavyzdžių ir jų pritaikymo, transfor- 

, macijos ir kaitos, tai nenorėkime, kad 
jis juos pats iš savęs sukurtų. Kaip 
mes gyvendami Lietuvoje, lietuviškoje 
aplinkoje, išmokome gerai kalbėti 
vokiškai, prancūziškai, rusiškai? Šei
moje. Jei mes išaugome galėdami 
kalbėti papildomai dviem ar trim 
svetimomis kalbomis, taip atsitiko 
dėka tėvų, auklių, giminių ir pažįsta
mų, kurie su mumis tomis kalbomis 
kalbėjo.

Išeivijoje jau esame 44 metus, o kai 
kurie jau 48 metus. Auginame trečią 
kartą. Kokie šansai yra mūsų anūkams 
išmokti lietuvių kalbą? Kiek šis 
klausimas liečia Australijos vyriausy
bę - tik mokykitės! Valdžia net 
finansiškai remia etnines mokyklas. O. 
kaip yra su tėvais? Jauni tėveliai 

dažnai turi gerų norų, bet, deja, vien 
to nepakanka. Reikia daug kantrybės

Sydnejaus lituanistinių kursų mokiniai Jolita Burneikytė ir Arūnas Burneikis.
ir ryžto, o daugiausiai pasiaukojimo. 
Tie, kurie matė televizijoje programą 
■"Hot house people" (2 kanalas, liepos 
14, 9.35val. vakare, CST) gerai žii|o, 
kiek pastangų tėvai turi {dėti, kad jų 
vaikai pilnai išnaudotų savo potencia
lūs. Yra dar ir kitas minusas. Išeivijoje 
gimusios kartos lietuvių kalbos mokė
jimas yra ribotas. Aišku, to negalima 
taikyti visiems. Tačiau daugelis kalba 
su klaidom, verčia pažodžiui idiomati
nius .išsireiškimus, pav.kaip dažnas 
"turėjom gerą laiką", stokoja išsi
reiškimų surištų su kultūra, technika, 
profesija, amatu ir komplikuotomis ar 
abstrakčiomis sąvokomis, maišo lietu
vių ir anglų kalbas, tarpusavyje ar su 
draugais kalba angliškai. Koki tada 
pavyzdi gauna jų vaikai?

II. Todėl kyla klausimas. Kaip 
mokyti vaikus lietuvių kalbos? Su
glaustai pakartosime psichologo ir 
lingvisto dr. Algio Norvilo pasiūlymus 
’Tėvams, mokykloms, organizacijoms, 
stovykloms" (žr. "Tėviškės Žiburiai" 
Nr.17 (1992), 1988.IV.26 d.) Kadangi 
beveik ištisai cituojame tekstą, ne
vartosiu citatos ženklų.

Lietuvių kalbos mokyme vengtina: 
1. Kalbų maišymas. 2. Pradžioje 
vienos, vėliau kitos kalbos vartojimas. 
Dr. Norvilas teigia, kad maišomos 
kalbos, kai tėvai kreipiasi j kūdiki ar 
vaiką vis kitokia kalba: "Johnny, you 
slept so long. Leisk pataisyti tavo 
pagalvę..." ir t.t. Kalbos maišymas 
neleidžia įsisavinti gerai nei tos, nei 
kitos kalbos. Vaikas nusigręžia l 
stipresniąją aplinkos kalbą, nes iš ten 
daugiausiai ateina pavyzdžių. 0 
vaikas kuria savo kalbą iš pavyzdžių.

Dr. Norvilas teigia, kad kalbėti su 
vaiku lietuviškai, kol jis neina j 
darželi, mokyklą, o vėliau vartoti ir 
kitą kalbą, nėra praktiška, nei 
gyvenimiška. Vaikas sutapatina kalbą 
su asmeniu. Pakeitimas gali būti 
traumatiškas. Be to, vaikas greit 
pamirš kalbą, kurios nevartos pasto
viai. Beje, jauniems tėveliams nėra ko 
bijoti, kad jų vaikas pasijus nuskriaus
tas, jei, nuėjęs į darželi, nemokės to 
krašto kalbos. Darželyje ar mokykloje 
vaikas yra 6-7 valandas. Jis girdi 
pakankamai pavyzdžių ir gali juos 
įsisavinti.

Lietuvių kalbos mokytis patartina - 
mišriose šeimose, kadangi tokiose 
šeimose vienas iš tėvų kalba tik viena 
kalba, o kitas tik kita. Pliusas yra tai, 
kad šios dvi kalbos yra atskirtos, jos 
nėra maišomos. Aišku, abu tėvai turi 
sutikti ir susitarti dėl tokio dviejų 
kalbų atskiro vartojimo. Kadangi 
aplinkos kalba yra stipresnė, todėl 
seneliai, giminės ir pažįstami gali 
padėti vaikų kalbą stiprinti. Jie gali 
jiems duoti daug kalbos pavyzdžių. Jei 
tautiniai šokiai, skautų sueigos, ar 
choro pamokos yra pravedamos tiktai 

lietuviškai, kalbos atžvilgiu vaikas yra 
praturtinamas.

Kalbos mokytis patartina - šeimose 
kur abu tėvai yra lietuvių kilmės. Jei 
abu tėvai lietuviai, patartina su 
vaikais kalbėti lietuviškai ir tik 
lietuviškai. Kur tėvai nuo pat mažens 
pastoviai kalba lietuvių kalba, vaikai 
sutapatina tą kalbą su tėvų asmeni
mis. Tokiais atvejais vaikas išgyvena 
ir išsaugo būtinumą su tėvais ben
drauti, būtent tik lietuvių kalba.

Dr. Norvilas taip pat teigia, kad 
dvikalbiškumas yra teigiamas reiški
nys, tai protavimą tik lavina. 1980 
metais Bruce Bain atliko eilę tyrinė
jimų dvikalbiškumo srityje. Jo išvados 
reikalauja, kad tėvai užtikrintų savo 
vaikams dviejų kalbų patirti. Jo 
manymu tėvams nereikia per dažnai 
vaikų daromas klaidas taisyti - tai 
daug nepadeda, o vaiko pasitikėjimą 
lietuviškąjame kalbėjime gali su
griauti. Vieton klaidos pataisymų, 
siūlo duoti kuo daugiau kalbos 
pavyzdžių. Jis (taria, kad šeimose, 
mokyklose, skautų sueigose ir t.t. 
visur kur maišomos kalbos ir stengia
masi prisitaikyti prie žemiausio lygio 
(ar ne natūralu, kad nesuprantančiam 
bandoma paaiškinti jam suprantama 
kalba) (vyksta lietuvių kalbos naikini
mas. Todėl jo nuomone, atėjo laikas 
pritaikyti panarinimo (immersion) 
metodą lietuvių kalbos mokymui. 
Pagal ši metodą, vaikas yra panarina
mas j kurią nors kalbą, kuri persunkia 
visą atmosferą, visus santykius. Airi
joje toks mokymo metodas atnešė 
labai gražių vaisių. Vaikai per 
palyginti trumpą laiką išmoko airiškai 
(gaelic). Pagrindiniai šio metodo 
principai yra: a. laisvas pasirinkimas, 
b. kalbos atskyrimas, c. platus jos 
vartojimas.

Dr. Norvilas siūlo:
1. Kol vaikas mažas - tėvams, sene
liams, giminėms, mokytojams ir ki
tiems laisvai pasirinkti vieną kalbą ir 
tik šia kalba kalbėti.
2. Kada vaikas jau paaugęs, gauti jo 
laisvą sutikimą vartoti tik vieną 
kalbą. Aišku, tai įpareigoja ir visus 
kitus kalbėti būtent ta o ne kita kalba.

Be to jis siūlo siųsti vaikus ir 
moksleivius j Vasario 16-tosgimnazi
ją, o studentus i lituanistikos katedrą/ 
Kalbos vartojimui praplėsti siūlo 
užmegzti ryšius su Lietuva ir porą 
savaičių ar mėnesių paviešėti pas 
tetą Lietuvoje.

Įdomios mintys. Bet ar jos gyve
nimiškos? Spręskite patys. O kur ir 
kaip išmokstama lietuvių kalba? 
šeimoje - iš girdimų pavyzdžių!

. .V-’
Izolda I. Poželaitė - Davis

"Mūsų Pastogė" Nr.32 1988.8.15 pusl.3
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LIEŽU VIS

Žmogus pigus. Jo silpnas kūnas, 
Bet nuostabus, kad jį perkūnas. 
Aukščiau už paukštį nepakyla, 
Bet į mėnulį smeigia ylą.

MaSinos veža jį ir kelia, 
Bet jis mašinai rodo kelią. 
Ir nežinia kas ką mankština: 
Mašinos jį, ar jis mašiną.

Visaip lankstytis moka žmonės, 
Bet nepralenkia jie beždžionės. 
Visokias polkas šoka puikiai, 
Bet bėgime juos lenkia zuikiai.

Žmogus pigus. Jo silpnos rankos.
Bet nuostabiai jis trankos.
Labai pavydi žmogui žuvys, 
Kada sportuoja jo liežuvis.

Tokio liežuvio, kad jį kotas, 
Neturi niekas. Jis šakotas. 
Jisai visus už koto ima, 
Nuo koto verčia net vežimą.

Jisai dainuoja gražų melą, 
Jisai vynu paverčia smalą. 
Liežuvis puikiai viską tvarko, 
Liežuvis viską ir sudarko.

Balys Pavabalys

Jonas: "Sakiau, Marcele, prisiplepėjai 
nesąmonių dėl "Laisvosios Lietuvos" 
politikos, tai dabar pati ir kentėk.

G ALV OSŪKIS

Įstaigų, draugijų ir organizacijų 
pavadinimų sutrumpinimai užplūdo 
bendrinę kalbą ir "įsipilietino" pasau
lyje. Pasiėmęs laikraštį ar kitą kokį

Tęsinys

Lietuviuose krikščionių demokratų 
užuomazgą sutinkame šio šimtmečio 
pradžioje dar Rusijos caro valdymo 
metais. Pirmąją krikščionių demo 
kratų programą surašė Petrapilio 
dvasinės akademijos dėstytojai kuni
gai - P. Bučys, J. Mačiulis - Maironis ir 
A. Dambrauskas - Jakštas. Vilniaus 
seime 1905 m. jau dalyvauta lietuvių 
krikščionių demokratų vardu. Oficia
lų partijos susikūrimą tačiau sutinka
me tik 1917.IX.23 d. Vilniuje, kai 
buvo priimta jau rimtai paruošta 
partijos programa ir keri A. Stulginskis 
tapo išrinktas pirmininku. Vėliau jau 
Kaune 1920 m., renkant Steigiamąjį 
seimą, susikūrė dar dvi krikščionių 
demokratų filialės - ūkininkų sąjunga 
•ir darbo federacija, išvirtusios atski
romis partijomis, nors ir sudarydamos 
bendrą krikščioniškąjį politinį bloką. 
Iš to matosi pasišovimas būti visuotinu 
tautos politiniu reprezentantu: mies
telėnų bei inteligentijos, ūkininkų ir 
darbininkų. Steigiamajame seime iš 
112 išrinktų atstovų krikščioniškasis 
blokas turėjo 59 narius, valstiečiai 
liaudininkai 28, socialdemokratai 12, 
nepartiniai 2. Pabrėžtina, kad į 
Steigiamąjį seimą buvo išrinkti atsto
vai ir etninių mažumų: žydų 7, lenkų 
3, vokiečių 1. Jie tat įėjo su 
specifiniais uždaviniais - atstovauti 
etninėms mažumoms ir balsavimuose 
blokuodavosi su tais, kurie buvo 
palankesni jų siekimams. Gana įdomus 
I-jo seimo, išrinkto 1922 m. jau 
konstituciją priėmus, 78 atstovų 

leidinį skaitai, skaitai - tikras 
galvosūkis. Kartais pavyksta greitai 
susigaudyti, o kartais rausiesi smege
nų stalčiuose ir niekaip nesumoji. 0 
kartais taip atsitinka ir su sulietuvin
tais svetimžodžiais. Turiu porą klasi
kinių pavyzdžių, kurie sudrumstė 
nuotaiką net kelioms valandėlėms. 
Bet apie tai kitą kartą. Taigi, kas yra 
"T.U.U.L.S.S."? Nenustebčiau jeigu 
skaitytojai ir nebus girdėję apie šią 
svarbią lietuvišką instituciją. Štai keli 
"rakteliai" mįslei įminti. Ji yra 
Tasmanijoje, Hobarto universitete... 
Valio! Jau atspėjote! Aišku kaip 
dieną! Taip vadinasi Tasmanijos 
universiteto unijos lituanistinių studi
jų draugija (Tasmanian University 
Union Lithuanian Studies Society 
sutrumpintai vadinamos "Lithuanian 
Studies Society").

"Supažindinti australus su Lietuva 
ir jos istorine - kultūrine raida". 
"Skatinti studentus pagerinti turimą 
mokslo laipsnį, t. y. atlikti aspirantūrą 
Tasmanijos universiteto fakultetuo
se". "Rengti mėnesines paskaitas, 
filmų, skaidrių vakarus lietuviškomis 
temomis". "Rengti tautodailės darbo 
ratelius ir vakarones, per kurias 
svečiai susipažįsta su tautiniais šo
kiais, liaudies dainomis, muzika, ir dar 
gali pasigardžiuoti lietuviškais patie
kalais".

Draugijos nariai įmokėję nario 
mokestį (Australijoje 20 dolerių, 
Tasmanijoje - 10, studentams - 4) 
gauna ir "Lituanus" žurnalą, leidžia
mą anglų kalba JAV. Jie, taip pat, yra 
raginami jam talkinti savo straips
niais.

Per metus skaitytos paskaitos yra 
atspausdinamos specialiame leidinyje 
"Lithuanian Papers". Kaina 5 doleriai 
ir 2 doleriai persiuntimo išlaidoms 
padengti. Leidinį galima gauti pas A. 
Taškūną, P. O. Box 777, Sandy Bay, 
Tasmania, 7005.

Prieš mane kaip tik ir guli 1987 
metų, dailiu aplanku išleistas pirmasis 
leidinys. Jį redagavo mūsų veiklusis A. 
P. Taškūnas ir J. W. Doyle. Leidinyje 
yra šešios paskaitos su komentarais, 

V AL D ŽI OS

sąstatas: dešinysis krikščionių demo
kratų blokas turėjo 38 atstovus, 
kairysis 35. Kairįjį bloką sudarė 
valstiečių liaudininkų 20 atstovų, 
socialdemokratų 10, komunistų (dar
bininkų kuopos vardu) 5. Tautinių 
mažumų buvo: žydų 3, lenkų 2. 
Matome, kad 5 etninių mažumų 
atstovai turėjo lemiamąjį balsą.

Steigiamojo seimo reikšmingiausias 
darbas tai 1922 m. valstybės konsti
tucijos sudarymas bei priėmimas ir 
žemės reformos įstatymo pravedimas. 
Konstitucijos paragrafas 1 deklaravo, 
kad suvereninė valstybės valdžia 
priklauso tautai. Valdžia tad iš tautos 
ir valstybinė organizacija yra dėl 
tautos. Seimas renkamas proporcine 
rinkimų sistema.

Dėl valdžios kilmės lietuvių krikš
čionys demokratai, kaip matome iš jų 
daugumos 1922 m. priimtos konstitu
cijos, nesikirto su laicistinio pasaulė
vaizdžio politinėmis partijomis, išski
riančiomis bet kokią bažnytinę ar 
religinę įtaką viešajame valstybės 
gyvenime. Dėl paskirų antraeilių 
klausimų, - dėl civilinės metrikacijos, 
dėl mokyklose privalomo tikybos 
pamokų lankymo, - nesutarimų būta. 
Laicistinio bloko stipriausias susi- 
gr up avi m as tai valstiečiai liaudi
ninkai. ideologiškai jie buvo labai 
panašūs anglų liberalams bei ameri
kiečių demokratams. Kažkaip šioje 
vietoje minėtini ir tautininkai, kurie 
vėliau nuėjo vienos partijos bei 
vairuojamosios valdžios keliu. Žino- 

iliustracijomis, įvadu ir 1.1. Ypatingai 
įdomios, gerai dokumentais remtos ir 
savo turiniu stebinančios paskaitos 
apie "Igną Domeiką", kurią parašė dr. 
Sergio Montes ir apie "Georg Forster 
- Australijos ryšys su Lietuva", kurią 
skaitė Algimantas P. Taškūnas.

Pažymėtina, kad Tasmanijos uni
versiteto prorektorius Alec Lazenby, 
įvade prisipažįsta, kad draugijos 
veikla žymiai praplėtė jo žinias apie 
Lietuvą ir kfiltūriniai praturtino tiek 
studentus, tiek lektorius. Malonu 
išgirsti tokį komplimentą.

Izolda I. Poželaitė - Davis

ADELAIDĖJE
KUL TŪRI NĖ

POPIETĖ
Adelaidėje niekuomet netrūksta 

visuomeninių renginių. Turime du 
tautinius centrus, tad riedam tartum 
ant dviejų bėgių. Jei ne vienoje, tai 
kitoje vietoje kas nors daroma. Tik 
spėk perjungti bėgius ir jau esi ten, 
kur reikia.

Pereitą sekmadienį Lietuvių na
muose A LB Apylinkės valdyba suren
gė kultūrinę popietę. Kad dvasiniai 
patiekalai lengviau virškintus!, suma
nūs rengėjai atsilankiusius pirma 
prisotino žemiškosiomis gėrybėmis: 
gerais ir sočiais pietumis. O kada visi 
buvo pasotinti, nedelsiant pradėta ir 
popietės programa.

Susirinkusius pasveikino valdybos 
vicepirmininkas V. Patupas ir paprašė 
atkreipti dėmesį į tai, kas vyks 
scenoje. Prie mikrofono stojo Vasario 
16 gimnazijos absolventė Birutė 
Stalbaitė, kuri, kaip pranešėja, vedė 
visą programą.

Popietė pradėta kompozitorės 
Giedrės Gudauskienės sukurta siuita 
simfoniniam orkestrui, kuri buvo 
.atlikta Los Angeles miesto dviejų x 
šimtų metų įkūrimo sukakties proga. 
Šios siuitos dvi dalis pianinu paskam
bino Marija Dumčiuvienė. Pirmojoje 
dalyje šalia didmiesčio ūžesio ir 
triukšmo jaučiama ramaus kampelio

ki l mė

ma, laicistiniam blokui priklausė ir 
socialdemokratai. Lietuvių tautos 
rėmuose jie buvo atsimetę nuo 
marksizmo ideologijos ir labai ryškiai 
priartėję anglų darbiečiams. Tik 
anglų darbiečiai, išskyrus paskirus 
asmenis, niekad nekūrė savo pa
saulėžiūrinės ideologijos ir nesileido į 
konfliktą su religija. Lietuviai social
demokratai tuo tarpu buvo gana 
aiškiai nusiteikę prieš dvasiškiją, tuo 
pačiu tat pasaulėžiūriškai kirtosi su ir 
su krikščionių-demokratais. Pastarieji 
gi labai aiškiai buvo remiami katalikų 
dvasiški jos.

Apybraižos ribose paryškinome 
valstybės ir valdžios galios apraiškas. 
1) Valdžia tiesiog iš Dievo ir Jo 
autoritetu vykdoma žemėje jo tarnų 
bei vietininkų. Taip sutinkama 
ankstyvajame judaizme ir islame. 2) 
Valdžios galia kildinama iš dieviškojo 
harmonijos bei tvarkos principo (Au
gustinas, Tomas Akvinietis). Valdžios 
pradas tat dieviškas ir žmogaus 
uždavinys vairuojamasis. Tai meta
fizinė samprata, nors pats tvarkos 
principas žmonių koegzistencijai ra
cionaliai suvokiamas. 3) Valdžios 
galia iš žmogaus įgimto būriavimosi 
prado. Valdžios kilmė tat sociologinė- 
evoliucinė ir uždavinys derinamasis, 
įgalinantis bendruomeninį sambūvį. 
Toje vietoje minėtina kiek dirbtinai 
skambanti Rousseau pasyvaus sociali
nio sandėrio teorija. Valdžios galia 
deleguota iš visumosa ir individui ir 
visumai palaimingai tarnaujanti. 4) 

romantika ir tyla - Los Angeles 
lietuvių bažnytėlė ir jos aplinka šv. 
Jurgio gatvėje.

Antroje dalyje miestą ir apylinkes 
ištinka baisi katastrofa. Viskas lūžta, 
virsta, dūžta baisiame mirties šokyje. 
Tai žemės drebėjimas, dažnai prasi
veržiantis Kalifornijoje. Šią gamtos 
stichiją Marija muzikos garsais įtiki
nančiai perteikė susirinkusiems klau
sytojams.

Klaudija Vanagienė nuotaikingai 
paskaitė Pulgio Andriušio feljetoną. 
Tai laiškai giminėms Amerikoje, 
prašant iškvietimų. Apstu juose 
linksmybės ir sveiko juoko. Gerokai 
primirštas Pulgis vėl netikėtai atsira
do mūsų tarpe Klaudijos draugiškai ir 
nuoširdžiai prakalbintas.

Smagiai pasirodė "gatvės muzikan
tai" nuotaikingai ir linksmai atlikę 
savo programą. Būrelis senųjų "Vai
dilos" teatro vilkų V. Ratkevičius, A. 
Pečiulis, N. Skidzevičius ir V. 
Opulskis, kaip "instrumentalistai ir 
dainininkai" buvo be priekaištų. 
Stebino būrelio labai spalvinga ir 
originali apranga. Tik vienas jų, 
matomai, pretendavęs į nomenklatū
ros personažus, buvo apsirengęs 
"inteligentiškai", su raudonu kakla
raiščiu ir tokios pat spalvos "fantazi
ja" kišenaitėje. Pasirodymą paruošė 
G. Kemeraitė, akordeonu pritarė M. 
Dumčiuvienė. Dėkingi klausytojai ne
sigailėjo delnų.

Ir tarytum desertui Adelaidės 
Apylinkės valdybos popietinės radi
jo žinios, kurias paruošė V. Baltutis. 
Pranešėja D. Baltutytė šias žinias 
perdavė profesionaliai, išlaikiusi be 
šypsnio veidą, kada salė plyšojo iš 
juoko. Buvo pateikta gausybė aktuali
jų iš adelaidiškių gyvenimo, į jį 
pažvelgus iš linksmosios pusės.

Popietę užbaigė " Žilvino" mergai
čių tautinių šokių grupė, pašokusi 
"Kepurinę" ir "Ant kalno karklai 
siūbavo". Šokius paruošė M. Pečiulie
nė.

Popietės programa buvo rūpestingai 
suplanuota ir gerai atlikta.

B. S.

A. Zubras
Valdžios galia užvaldymo, pavergimo 
bei nukariavimo keliu. Tuo keliu 
pirminėje socialinės žmonių evoliuci
jos būsenoje silpnesnės išplėstosios 
šeimos, gentys bei kiltys buvo 
stipresniųjų apjungtos, iš kur išaugo 
tautos, nacijos, valstybės. Naujausiais 
laikais galią turinčios grupės ar 
asmenys suruošia perversmus ir uzur
puoja diktatūros valdžią. Tuo keliu 
stipresniosios valstybės bei tautos 
nukariauja bei pavergia silpnesnes ir 
laiko savo valdžioje, kol jas asi
miliuoja, išnaikina ar kol jos, atsiradus 
palankioms sąlygoms, atsiskiria. 5) 
Valdžios galia bei jos stiprėjimas 
suvereninių valstybių jungties keliu. 
Paliksime nuošalėje senesnių laikų 
bandymus. Šių laikų Jungtinių Tautų 
sąjunga, mūsų manymu, nėra pasiekusi 
valstybinės galios sutarptautinimo, 
taigi ir išplėtimo, nes ji taip sukurta 
(dėl veto teisės), kad didžiųjų 
atžvilgiu liktų neveiksminga. Kitas 
reikalas tai Europos Bendrosios Rin
kos sąjunga. Ji turi didžiulę ekonominę 
galią ir, atrodo, kloja pagrindus 
ateities Jungtinių Europos Valstybių 
sąjungai. Ji gimė ir stiprėja dėl dviejų 
didžiųjų nesantaikos bei varžybų 
tarptautinėje plotmėje. Situacijos ne
pakeistų ir tų dviejų didžiųjų detente 
bei sugyvenimas, jei tas iš viso 
įmanoma. Ji mat gimė iš noro 
nepasiduoti didžiųjų stumdymui bei 
diktavimui. Iki šiol pagrindinį vaidme
nį šioje sąjungoje turėjo Prancūzija.
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MUMS'? TRUMPAI 
IS VISUR

KO REIKI

Atkelta iš 2 pusi.

Štai kam reikalingas Vilnius su 
kiekviena savo plyta, su kiekviena 
savo bažnyčia ir vienuolynu: cerkve, 
madrese ar kinese.

Ir - visa tai Geda verčia ant mūsų 
vargšų socialistinių pečių? Visos tos 
utopijos mūsų nugyventoj, pilkoj, 
silikatinėj, kolūkinėj Lietuvoj, kur 
tiek baimės, tamsos, nesuvestų sąs
kaitų. Kur ateistas nesusišneka su su 
tikinčiu, komunistas su nepartiniu, 
lietuvis su rusu, rusas su lenku ar 
totorium?

Taip, čia, nes čia yra vienintelė 
vieta mums gyvent ir numirt, išpirkti 
būtas ir nebūtas nuodėmes, supūt su 
Černobyliu ir Ignalinų radioaktyvi- 
zuotais kaulais. Bet prieš tai mums 
dar reikia naujų mokytų vyrų ir 
moterų, naujų diplomatų, juristų, 
ekonomistų. Mums reikia atvertų

8durų į visą pasaulį - Krokuvos, 
Berlyno, Miuncheno, Fryburgo ir 
Freiburgo, Grenoblio, Romos ir Pary
žiaus universitetus. Jų reikia ir 
rusams, ir latviams, ir ukrainiečiams. 
Tai jau visų nacijų kuo skubiausiai 
tvarkytinas reikalas.

Mums reikia naujo tipo - Vaižganto 
ir Putino laikų kunigų ir ekskunigų, 
kurie pakeistų susikompromitavusius 
psichiatrus ir parapsichologus. Naujo
viškų žemdirbių, karių, darbininkų, g 
Daug ko reikia, tiesos, širdies ir 
meilės, o pirmiausia naujo, gilaus, 
fundamentinio tikėjimo žmogaus pa
šaukimu žemėje.

Tokioje šviesoje aš norėčiau matyti 
tuos, kurie šiandien jauni ir gražūs, 
kurie gyvens po mūsų, o mes ramia 
širdžia galėsim iš čia pasitraukti.

Sigitas Geda
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Labiausiai rūpėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas. Iš dvidešimties 
kraštų susirinko draugėn vieno kraujo 
broliai apspręsti bendrus gyvybinius 
klausimus, nustatyti gaires tolimesnei

Jau Kanadoje pradėjo rūpėti palikti 
namai. Sakoma, kad kelionė namo 
visada trumpesnė. Tačiau prieš akis 
24 valandos kelionės ore.

Kanada. Ten praleistos dienos.
Nesigailiu nei vienos minutės išgy ve n- veiklai. Daugelis atvykusių negimę ir
tos tolimoje šalyje. Mintyse tarytum 
filmo juosta bėga prisiminimai.

Senųjų laikų prisiminimai grąžino 
mus į tolimas jaunystės dienas, 
palikdami vėl naujus ir brangius 
prisiminimus. O kur Seimo, Kultūros 
Kongreso su paskaitomis, vaidinimais, 
literatūros vakarais prisiminimai. 
Reikėjo sukaupti visas jėgas, kad spėti 
visur pabūti.

net nematę Lietuvos. Visi jie gyvena 
tik motinų ir tėvų pasakojimais. Šalia 
manęs sėdi vienas iš tokių - gimęs ir 
augęs Argentinoje. O, koks didelis ir 
vienas mūsų visų noras - kaip 
išlaikyti lietuvybę sekančioms kar
toms, kaip Lietuvai pagelbėti. Daug 
įvairiausių kalbų, siūlymų. Bet visi 
jaučia - tauta gyva. Karts nuo karto ir' 
iš už geležinės uždangos pradeda

Juki tai

s

Malūnas
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Laisvojo Pasaulio lietuvių suvažiavimas į Seimą, Kultūros Kongresą, 5 
Aštuntąją Tautinių Šokių Šventę jau praeityje. Nežiūrint tolimų kelionių, visi j 
išrinktieji Australijos atstovai Seime vadovaujami mūsų energingosios A LB f 
Krašto valdybos pirmininkės Danos Baltutienės, nuvyko ir atliko savo tautinę j 
pareigą. j

Pirmą kartą Australijos jaunimas susibūrę "Sūkurio" grupėje pasiryžo i 
atvykti į Aštuntąją Tautinių šokių Šventę kaip Australijos lietuvių atstovai, 
Australijos lietuviškojo jaunimo atstovai. J

Skaitydami laisvojo pasaulio spaudą, ir iš sugrįžusių gyvu žodžiu išgirdome £ 
pasakojimus, kad mūsų jaunieji šokėjai nusipelnė visų šventės dalyvių i 
susižavėjimą ir pagarbą. Jiems buvo sukeltos didžiulės ovacijos, išvydus juos * 
įžengiant į stadioną Hamiltone.

Šia proga, tebūnie man leista visų Australijos lietuvių vardu, išreikšti j 
begalinę padėką ir pagarbą Seimo atstovams, "Sūkurio" vadovėms Irenai j 
Kalėdienei, Marinai Cox ir visiems "Sūkurio" šokėjams. Padėka priklauso ir $ 
Australijos Lietuvių Fondo vadovybei, kuri mūsų jaunimui suteikė taip? 
reikalingą finansinę paramą. „ i

V. Augustinavičius j

Adelaidėje išeinantis savaitraštis 
"Sunday Mail" atspausdino Maria 
Armstrong reportažą apie paslaptingą 
moterį, kuri gyvena Adelaidės parke, 
didžiulio medžio drevėje ir ta moteris 
yra - lietuvė. įdėta jos ir šio medžio 
nuotraka. Kadangi drevė per siaura

miegant išsitiesti, tenka miegoti 
susirangius, o kojas pridengti išskleis
tu lietsargiu. Ja susidomėjo Salvation 
Army pareigūnai ir pakartotinai siūlė 
patogesnę užuovėją nuolatiniam apsi
gyvenimui, tačiau ji lieka neperkal
bama ir bevelija likti savo drevėje.

g prasiveržti maži laisvės spinduliai, 
g Rusų imperija po truputį pradeda 
g klibėti. Taip ilgai širdyse saugomi 

lūkesčiai, gal jau išsipildysit?
Ką tik iš Lietuvos grįžęs tautietis 

seime rodo parsivežtą video filmą. 
Senasis mūsų Vilnius. Gedimino aikš
tėje, kiek akys užmato minios žmonių, 
visi gieda Tautos Himną, plevėsuoja 
lietuviškos trispalvės. Šaukia visi 
"Laisvės! Laisvės! Laisvės Lietuvai!" 
Ir žiūrint šį filmą ne vienam, matau, 
per skruostus nurieda ašara. Pilna salė 
staiga jungiasi draugėn su broliais 
video juostoje ir šaukia "Laisvės! 
Laisvės Lietuvai!"

Mes didžiuojamės, ir aš manau 
S pelnytai, mūsų sukurtais tautos kultū- 
| ros lobiais. Mūsų kultūra, mūsų 
g dainomis ir mūsų tautiniais šokiais. § tam, kad užkirsti kelią protesto 
g Kaip aš norėčiau perduoti jums, mano § demonstracijoms. Neramumams ir 
g pergyventus jausmus Tautinių šokių § riaušėms nesiliaujant, daug aukų ir 
g šventėje! 1.500 šokėjų, 10.000 žiūro- § sužeistų pareikalavo policijos ugnies 
8 vų! Autobusai vis ' 
8 Hamiltonan iš Amerikos, Kanados ir 

daugelio kitų kraštų.

§

§

§i Paryžiuje. įvyko jau antra iš eilės 
į traukinio katastrofa, kurios priežas- 
§ timi buvo gedimas stabdžiuose. Trau- 
§ kinys įlėkė į buferius bėgių gale. 
§ Katastrofa įvyko Paryžiaus Gare de 
§ l’Est geležinkelio stotyje.
§ Nesenai panaši katastrofa įvyko 
§ Paryžiaus Metro - požeminiame 
^geležinkelyje, po kurios Paryžiaus 
? geležinkelio direktoriui teko atsista- 
| tydinti.
§

Socialistinė Burmos vyriausybė įve- 
įį, dė karo stovį šalies sostinėje Rangoon 
§ bei eilėje kitų miestų. Tai padaryta

veža ir veža |. atidengimas į minią. Šalies gyventojai, 
* ypatingai moksleiviai, protestuoja 

prieš diktatūrinę santvarką, pablogė- 
jusį pragyvenimo lygį. Protestai dar 

§ labiau paaštrėjo , valdančios socialis- 
§ tinės partijos lyderiu paskyrus nepo- 
§ puliarų Seki L win.

Šokių šventė buvo kažkas, ko 
negaliu aprašyti. Reikėjo ten būti ir 
matyti savo akimis, pergyventi. Štai 
matau Marina Cox dideliu žingsniu, 
susikaupusi, iškilmingu veideliu veda 
mūsų šokėjus. Didžiulės ovacijos. 
Neiškenčiu ir šaukiu kaimynui: "Štai 
mes! Mes Australija! Mes mažytė 
lietuviška kolonija! Vien Toronte 
gyvena 10.000 lietuvių. O mūsų tiek 
visoje Australijoje!" Ir šalia sėdintis 
amerikonas man sako: "Jūsų mažai, 
bet jūs dideli."

Stipriai, stipriai spaudžiu jam ranką 
ir riedančiom ašarom dėkoju už 
komplimentą.

M. Gailiūnas

§ Po ilgai trukusių ir padariusių 
| didelius nuostolius sausrų Kinijoje, kai 

kuriose srityse prasidėjo smarkios 
liūtys, kokių Kinijoje nebuvo per 
paskutiniuosius 500 metų.

Nekuriuose rajonuose per 14 valan
dų iškrito apie pusę metro vandens.

§ Smarkios liūtys sukėlė potvynius ir 
§ Sudane, nuniokodamos dideles terito- 
| rijas ir net sostinę Chartoum.

i
§

§

§ Jungtinėms Tautoms tarpininkau
jant, Iranas ir Irakas susitarė sustab
dyti tarpusavio kovas nuo rugpjūčio 
mėnesio 20 dienos.

Nuo rugpjūčio 8 dienos prasidėjo 
paliaubos tarp Pietų Afrikos respubli
kos ir Angolos. Susitarta dėl Kubos 
karinių pajėgų atitraukimo ir eventu
alaus evakuavimo iš Angolos. Pietų 
Afrikos respublika iš savo pusės 
sustabdys paramą Unitą sukilėliams ir 
eventualiai pasitrauks iš Namibijos, 
suteikdama jai nepriklausomybę.

Pagrindinis Gorbačiovo konkuren-

Policija bejėgė šią atsiskyrėlę įj 
perkelti kitur, kadangi nėra nusikal- § 
timo įstatymams gyventi be pastovaus § 
adreso. Medis randasi Victoria parko § 
arklių lenktynių teritorijoje. Ši žemė § 
yra Karūnos, taigi niekam iš tiesų § 
nepriklauso, kaip reikalą aiškina § 
išmanantys australai. Todėl priversti -1 
nai šią atsiskyrėlę išgyvendinti iš šio 
gamtos prieglobsčio galimybės yra 
ribotos.

Moteris esanti apie 45 metų įj 
amžiaus. į Australiją savarankiškai^ 
atvykus prieš 15 metų. Kelis metus § 
praleidusi ligoninėse, o dabar, jau 18 § tas politbiure Jegoras Ligačiovas 

kritikavo sovietų užsienio politiką 
savo kalboje, pasakytoje komunistų 
partijos nariams Gorkio mieste. So
vietų užsienio reikalų ministras 
ševarnadzė savo kalboje buvo pabrė
žęs, kad kova prieš kapitalizmą nėra 
taip svarbi , kaip pastangos išvengti 
branduolinio karo, ekologinių katas
trofų, skurdo. Ligačiovo pareiškimu, 
sovietų užsienio politika turi vado
vautis klasių kovos modeliu prieš 
kapitalizmą. Per daug, esą, kalbama 
apie taikingą ryšių palaikymą su 
kapitalistinėmis šalimis, kas tik "dez
orientuoja sovietų žmones bei jų 
draugus užsienyje”.

mėnesių, gyvenanti šioje drevėje. § 
Savo dabartiniu "butu" esanti visiškai § 
patenkinta. Laisvai kalbanti angliškai, § 
bet ėmus klausinėti apie šeimą ir> 
draugus, paprastai atsako: "Nesu- 
prantu." ?

Šia savotiška moterimi susidomėjo į- 
kai kurie adelaidiškiai. Dvi jaunos^ 
merginos ir vyras vienoje ekspedici- 
joje po parkus, surado ją ir turėjo § 
trumpą pasikalbėjimą. Kalbėjusi gera § 
lietuvių kalba, atrodė patriotiškai § 
nusiteikusi. Išvaizda, balsas ir rankos § 
atrodo vyriškai. Tik krūtinė moteris-§ 
ka. Nieko smulkiau apie save nepasa- § 
koja. Tad kol kas ši asmenybė lieka | 
paslaptimi. Viena aišku, kad ji tikrai 
yra lietuvė nežinomais keliais iri 
aplinkybėmis iš Lietuvos atkeliavusi ir 
sau užuovėją radusi australiško me-§ 
džio drevėje. Neteko girdėti, kad kas § 
nors būtų daręs žygių šiai benamei § 
mūsų tautietei surasti geresnę užuo § 
vėją. O juk turime įvairiausių lietu- § 
viškų organizacijų, jų tarpe ir moterų 
labdaros draugijas. Derėtų kam nors 
ištiesti pagalbos ranką, nes palikti 
tokioje padėtyje savo nelaimingą 
tautietę prieštarauja žmoniškumui. Iš 
beveik 10.000 čia gyvenenčių pasitu
rinčių lietuvių, tik viena gyvena 
drevėje.

§

§

Sovietai išleido i laisvę dvidešimt
metį Vakarų Vokietijos pilietį, lakūną 
Mathias Rust, suimtą pernai gegužės 
mėnesį Raudonojoje Aikštėje Maskvo
je, po sensacingo Mathias skridimo 
"Cessna" tipo lėktuvu, aplenkiant 
karo aviacijos gynybą. Sovietų teismo 
nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, 
Rust buvo laikomas Maskvos Leforto

vo kalėjime.

B r. S.

§ Perkrautas garlaivis, plaukęs Gango 
§ upe Indijoje, apvirto netoli nuo 
§ Katihar miesto. Apie šimtą keleivių 

pasisekė išgelbėti. Manoma, kad virš 
; 300 paskendo.
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III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

SYDNEJUJE

S AC H MA T U
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 

metu bus pravesti individualinis ir 
žaibo turnyrai, kuriuose gali dalyvauti 
visi lietuviai, užsiregistravę ir sumo
kėję 10 dolerių dalyvavimo mokestį, 
ne vėliau kaip iki 10 vandos ryto, 
gruodžio mėnesio 28 dieną, Chess 
Centre of S. A. patalpose, 10 Ranelagh 
St., Adelaide, kur vyks turnyras.

Ginčus spręs paskirti turnyro teisė
jai, kurių sprendimas bus galutinis.

INDIVIDUALINIS TURNYRAS

Ratų skaičius nedaugiau, kaip 6, 
esant didesniam dalyvių skaičiui, 
turnyras bus žaidžiamas šveicarų 
sistema.

Laikas skiriamas po pusę valandos 
kiekvienam žaidėjui visai partijai. 
Partija negali užsitęsti ilgiau valan
dos.

TREČIADIENI, gruodžio 28d. - 10 
vai. registracija, burtų traukimas ir

Viešnios
lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

Liepos 19 d. paviešėti į Australiją 
atvyko garsių Lietuvos krepšininkų 
žmonos Diana Chomičienė ir Ingrida 
Marčiulionienė. Aerodrome jas pasiti
ko Sydnejaus "Kovo" klubo sekretorė 
A. Liutackienė ir dr. K. Kemežys.

Viešnios maloniai praleido savaitę 
saulėtame Queenslande, maudėsi van
denyne, deginosi saulėje gražiame 
Noosa Heads pliaže, kur atšventė 
Dianos Chomičienės 26-tą gimtadienį.

TU R N Y R AI 
pirmųjų dviejų ratų žaidimas. 16 vai. 
trečio rato pradžia.

KETVIRTADIENĮ, gruodžio 29 d. 
- 10 vai. ketvirto rato pradžia, 16 vai. 
šešto rato pradžia.

ŽAIBO TURNYRAS

Pradžia gruodžio mėn. 30 d., 
penktadienį, 15 valandą.

Laikas kiekvienam žaidėjui skirtas 
po 5 minutes visai partijai.

Abiejų turnyrų nugalėtojams pa
skirti medaliai: aukso - pirmos vietos 
laimėtojui, sidabro - antros vietos 
laimėtojui, bronzos - trečios vietos 
laimėtojui.

Numatantieji dalyvauti turnyruose 
prašomi apie tai pranešti, nurodant 
pavardę, vardą, adresą ir turimą 
įvertinimo laipsnį (rating), kiek tai 
įmanoma greičiau M. Pociui 2a Tallala 
Tee., Myrtle Bank, 5064 S.A.

Li etuvos

K. Kemežys.
Apie šių dviejų viešnių atvykimą 

rašė ir Australian laikraštis įdėdamas 
nuotrauką.

Šeštadienio vakare atvykus ir 
viešnių vyrams, garsiems Kauno 
"Žalgirio" krepšininkams V. Chomi
čiui, Š. Marčiulioniui ir R. Kurtinaičiui 
visi maloniai praleido vakarą Lietuvių 
klube Bankstowne, kur svečiai sydne- 
jiškių buvo vaišinti vakariene, o

TARPTAUTINĖ JUODO KASPINO 
DIENA

Minint 49-tąsias pragaištingojo Ri- 
bbentropo - Molotovo Pakto pasirašy
mo 1939 metais, rugpjūčio 23 dieną, 
visame pasaulyje, įskaitant ir okupuo
tus kraštus Sovietų Sąjungoje, bus 
organizuojamos plataus mąsto de
monstracijos.

N.S.W. Pavergtų Tautų Komitetas 
rugpjūčio 23d. organizuoja JUODOJO 
KASPINO DIENĄ ir informacijos 
stalus, prie Sydney Town Hall 
esančioje aikštėje su tikslu informuoti 
vietnius gyventojus apie ano meto 
Hitlerio ir Stalino prekybą Baltijos 
kraštais. Hitlerio režimas sunaikintas, 
Stalinas pasmerktas, bet jų pasirašy
tas paktas ir šiandien dar tebegalioja.

Reikalaukime to pragaištingo pakto 
atšaukimo. Šia proga bus atspausdinti 
lapeliai. Lietuviai, kurie galite šiuos 
lapelius platinti, geležinkelio stotyse, 
gatvėse, juos galite gauti pas A. 
Kramilių tel. 727 3131 ir A. Giniūną 
tel. 787 4596.

Atkreipti visuomenės dėmesiui pri
sisekite juodą kaspiną prie rūbų. 
Iškabinkite juodą kaspiną prie jūsų 
namų, ar vartų, užkabinkite jį ant 
automobilio antenos, prašykite savo 
draugus, politikus ir kitus tai daryti. Ši 
akcija susilaukia daug dėmesio Kana
doje ir Amerikoje. įgyvendinkime šią 
akciją ir Australijoje.

Informacijos stalai prie Town Hall 
stovės nuo 9 vai. ryto. Aplankykite 
juos ir padėkite aptarnauti. Paauko
kime šią dieną reikalaujant laisvės ir 
Nepriklausomybės mūsų Tėvynei Lie
tuvai.

A. Kramilius 
Lietuvių atstovas Pavergtų Tautų 

Komitete valdyba

HOBARTE

SKAUTŲ EKSKURSIJA

Pranešame, kad spalio 1 dieną, 
šeštadienį Sydnejaus Skautų Židinys 
ruošia ekskursiją į Bowral mieste 
vyksiantį Tulpių festivalį. Ekskursijos 
metu bus apsilankyta pačioje šventėje 
ir keliuose individualiuose parodiniuo
se soduose, labdarybės tikslais atida
rytuose visuomenei. Kelionės kaina 13 
dolerių vienam asmeniui (pati kelionė 
kainuoja 8 dolerius, bilietai į soduš 5 
doleriai).

Nesusirinkus reikalingam vykstan
čių skaičiui, ekskursija bus atšaukta.

Norintieji aplankyti Tulpių festiva
lį, prašomi skubiai pranešti B. Žaliui 
telefonu 7903101.

Sydnejaus Skautų Židinys
K VI EČI AME

Sydnejaus "Sūkurio" jaunimas ruo
šiasi ateinančiai Tautinių šokių šven
tei, kuri įvyks šių metų gale 
Adelaidėje. Repeticijos vyksta sek
madieniais, 5 vai. 30 min. p.p. 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Kviečiame vaikus, jaunuolius, ir 
vyresnio amžiaus įsijungti į "Sūkurio" 
šeimą, tapti mūsų gražiųjų tautinių 
šokių šokėjais. "sūkurio" valdyba

K VI EČI AME
Sydnejaus pensininkus ir svečius į

I EŠMI N Ę

liepos 18 dieną, ketvirtadienį, 12 vai. 
Bronės ir Alfonso Sidarų sodyboje 113 
Lancaster Avenue, Punchbowl Va
žiuoti autobusu Nr. 26 nuo Banks- 
towno geležinkelio stoties, išlipti 
James St. Skambinti galima telefonu 
7901094.

Sydnejaus pensininkų

Iš kairės: "Sportsline" atstovas Ross Close, Ingrida Marčiulionienė, Diana 
Chomičienė, Kazys Kemežys, Albina Liutackienė ir "The Australian" 
dienraščio korespondentas Bret Harris ir jo bendradarbė.

Nepaprastai greitai prabėgo ir 
antroji viešnagės savaitė Canberroje - 
puikus savaitgalis sniego kalnuose 
Guthegoje, kur vyko lietuvių žiemos 
sporto šventė.

Stebėjosi viešnios lietuvių jaunimu, 
kuris taip gražiai linksminasi ir moka 

■ ' tiek daug lietuviškų dainų.
A. Liutackienės iniciatyva Diana ir 

Ingrida yra australų Sportsline vado
vų dėmesio centre.

Viešnios Sportsline atstovo Ross
* -į Close ir korespondento Bret Harris 

kvietimu Regent Hotel davė interviu 
australų spaudai ir buvo pakviestos 
vakarienei į Imperial Peking restoraną 
kur kartu dalyvavo A. Liutackienė ir 
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sidnejiškiai - lietuviška trauktine ir 
saldainiais.

Pereitą savaitgalį Diana ir Ingrida 
dalyvavo specialiai joms rengtoje 
televizijos laidoje Brisbanėje.

A. Ž.
mimiiiiniiiiliiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii

K REPŠĮ NIS

Šiuo metu Australijoje vieši Sovietų 
Sąjungos vyrų krepšinio olimpinė 
rinktinė, kurios sudėtyje žaidžia trys 
lietuviai - V. Chomičius, R. Kurtinai
tis, Š. Marčiulionis, du latviai ir vienas 
estas. Pirmąjį susitikimą sovietų 
krepšininkai prieš Australijos koman
dą laimėjo tik vienu tašku: 87-86.

• Sulaukęs 80 metų amžiaus, birželio 
26 dieną Tasmanijoje mirė Juozas 
Bukevičius. J. Bukevičius į Australiją 
atvyko pirmaisiais transportais, dirbo 
stalių dirbtuvėje. Buvo draugiškas ir 
dėmesingas žmogus, daug kam padė
damas sunkiais kūrimosi laikais. Gy
veno vienas, todėl sveikatai pablogė
jus buvo patalpintas į valdžios senelių 
namus.

Po laidojimo apeigų koplyčioje, 
brolio Broniaus, dukters Irmos ir 
pažįstamų lietuvių buvo palydėtas į 
krematoriumą. Amžiną jam atilsį.
• Antanas Viknius atšventė savo 70- 
tąjį gimtadienį. Antanas Viknius 
kaunietis, pašauktas į Lietuvos ka
riuomenę išbuvo joje iki karo pabai
gos.

I Australiją atvyko pirmu transpor
tu. Vedė australą, išaugino dvi dukras. 
Dosnus lietuvių veiklai, lankosi lie-- 
tuviškuose renginiuose. Linkime il

giausių metų Antanui-.
• Adelaidės moterų dainos ir šokio 

ansamblis rugsėjo mėnesį atvyksta į 
Tasmaniją. Apylinkės valdybos susi
rinkime, kuriame dalyvavo A LB 
Tarybos pirmininkas A. Kantvilas ir 
dr. Genovaitė Kazokienė, buvo aptar
tas atvykstančio ansamblio sutikimas 
ir programa.

Koncertas įvyks rugsėjo 24 dieną, 
šeštadienį, 8 vai. vakaro, universitete, 
įėjimas - auka.

tiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilMiiiiiiiii

♦ Kokie yra reikalavimai, kad pradedantis rašytojas patektų Lietuvos 
Rašytojų Draugijon?

- Jis privalo būti parašęs vieną knygą ir išdavęs sovietiniam saugumui 
(KGB) du draugus.

* Kas atsitiktų, jei sovietai užimtų Saharos dykumą?
- Už metų Afrika importuotų smėlį.

Po koncerto Lietuvių Studijų komi
tetas visiems suruoš kavutę.

Sekančią dieną, sekmadienį, 10.30 
vai. Katedroje vyks pamaldos, kuriose 
mišių giesmes giedos Adelaidės an
samblis.

Vakare, lenkų klubo salėje - Tautos 
Šventės minėjimas. Pradžia 6.30 vai. 
vakaro.

Buvęs Krašto Valdybos pirmininkas 
V. Neverauskas skaitys paskaitą. 

Programą atliks viešnios.
Po minėjimo vakarienė. Įėjimas 10 

dolerių.
Stalus užsisakyti iš anksto pas J. 
Paškevičių telefonu 72 6360.
• Apylinkės valdybos vicepirmininkas 

S. Augustavičius, sulaukęs seserėčios 
iš Lietuvos, buvo kartu išvykęs į 
Australiją ir lietuvių kolonijas.

Šiuo metu jau grįžo į Tasmaniją.
• Sporto šventei įvyksiančiai Hobarte 

1989 metais pravesti, buvo sušauktas 
susirinkimas ir išrinkta valdyba: 
pirmininkas - Petras Stanwix, vicepir
mininkas - M. Kožikas, sekretorius - 
J. Paškevičius, atsakingas už apgy
vendinimą - V. Eskirtas, kasininkas - 
B. Šikšnius, atsakingi už renginius - J. 
Vaičiulevičius, E. Paškevičienė, J. 
Jureviks. Sporto šakų vadovais sutiko 
būti - P. Šiaučiūnas, A. Kaltinis, A. 
Dilba, J. Adickas, R. Share, G. 
Radzevičiūtė. Komiteto adresas - 59 
Sixt Ave., West Moonah 7009,
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PERTHE
EKSKURSIJA

Valdybos pirmininkas dr. A. Savickis 
rugpjūčio mėn. 21 dieną, sekmadienį 
organizuoja ekskursiją į kurortinį 
miestelį Kalbarri. .Kelionė autobusu 
prasidės tuoj po lietuviškų pamaldų. 
Kas nori dalyvauti šioje ekskursijoje, 
prašomi kuo skubiau apie tai pranešti. 
Jeigu būtų kokių nors pasikeitimų dėl 
šios ekskursijos, apie tai bus praneša
ma Sekmadieniais po lietuviškų pa-, 
maldų.

Sekanti lietuvių radijo valandėlė 
bus rugpjūčio 30 dieną.

Po ilgos ligos mirė A. A. Juozas 
Šimaitis. Palaidotas Fremantle kapi
nėse.

Būdamas dar sveikas velionis daly
vaudavo įvairiuose lietuviškuose ren

giniuose ir bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje.

Taip pat staiga mirė ir A. A. Pranas 
Keras.

Pertho ligoninėje susirgusi gydosi Z. 
Čečienė.

Liepos 7 dieną savanoriui - kūrėjui 
Viktorui Valaičiui suėjo 88 metai, o 
liepos 28 dieną savanoriui - kūrėjui 
Andriui Klimaičiui - 85 metai. 
Solenizantams linkime visokeriopos 
sėkmės.

I rytines valstijas aplankyti gimines 
išvyko P. Malinauskienė, į Europą 
išvyko Edmundas Repsevičius, o į 
Lietuvą vyksta Juozas Norvilas. 
Linkime visiems laimingos kelionės ir 
gerų atostogų.

Canbęrros "Ramovės" skyriaus ilgamečiui nariui

A. A.
POVILUI D A B RĖ G AI

staiga mirus, jo brolį Juozą Amerikoje, jo dvi seseris Lietuvoje ir 
artimuosius draugus užjaučiame ir kartu liūdime netekę visų gerbiamo 
ramovėno.

Canbęrros "Ramovės" skyriaus ramovėnai.

A. A.
SHIRLEY V E NSL O VI E N EI

mirus, jos vyrą, mūsų brangųjį klubo narį ir steigėją Leoną Venslovą, 
jo dukrą Veroniką ir jo sūnus Steponą ir Petrą su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Canbęrros Lietuvių klubo valdyba

SHIRLEY VE NSL O VI E NEI
rugpjūčio mėnesio 4 dieną staiga mirus, mūsų geram draugui Leonui, 
netekus mylimos žmonos, sūnums Steven, Peter, jų šeimoms ir dukrai 
Veronikai netekus brangios motinos, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

......................................*.................... .......  ....
L. ir S. Budzinauskai su šeima,
F. ir M. Borumai su šeima, 
E. ir Z. Laurinoniai

§V. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS
PRIPILDYTI DVASIA

šventasis Raštas sako: "Būkite 
pripildyti Šventosios Dvasios." 

(Efez. 5:18) Kaip tuščias ir bereikš
mis būtų tasai pareiškimas jei Šventoji 
Dvasia būtų ypata! Kuomet gi mes 
pripažįstame, kad tai yra tik Dievo 
galybė arba įtaka, naudojama krikš
čioniškame gyvenime daugiausia per 
jo rašytąjį Žodį, tuomet mes galime 
suprasti kaip mes galime turėti 
daugiau ar mažiau Dvasios įtakos 
mūsų gyvenimuose. Norint būti pripil
dytais Dvasia reikia ištuštinti save ir 
padėti šalin savo valią. Paskui reikia 
uoliai ir atydžiai tyrinėti Dievo Žodį 
ir stengtis vykinti visus jo teisingus 
patarimus.

Šventąjame Rašte taip pat pasaky
ta, kad krikščionys yra "užantspau
duoti" arba "paženklinti" ar "pa
žymėti šventąja pažadėjimo Dvasia." 
(Efez. 1:13) Rašant Senąjį Testa
mentą Dievo Dvasia taip vadovavo 
pranašų mintis, kad jie parašė daug 
pažadėjimų, kurie buvo ir bus 
suteikiami jo ištikimiesiems. Naujasis 
Testamentas taip pat buvo parašytas

tiesioginiu Dvasios arba Dievo galy 
bės vadovavimu, ir jame parašyta dar 
daugiau pažadėjimų, kuriais Dievas 
garantuoja nugalėjimą per Kristų 
kiekvienam ištikimam Viešpaties pa 
sekėjui. Tokiu būdu jis "pažymi" mus 
savo pažadėjimais, užtikrindamas, kad 
jei mes būsime jam ištikimi, jis suteiks 
mums malonės ir pagelbos kiekvie
name reikale; o prisikėlime iš numi
rusių suteiks mums gyvenimo vainiką.

Kalbant apie šventosios Dvasios 
veikimą krikščionių gyvenimuose, dar 
yra vartotas žodis "liudijimas". Apaš
talas sako, kad ta "pati Dvasia duoda 
liūdijimą mūsų dvasiai, kad mes esame 
Dievo vaikai".(Rom. 8:16) Ir tas 
dalykas yra aiškus ir suprantamas. 
Visame Dvasios įkvėptąjame Rašte 
yra parašyta apie įvairius žingsnius ir 
prityrimus krikščionių, kurie ištikimai 
daro Dievo valią. Kurie patyrė, kad 
Dievas laimina juos, kuomet jie seka 
Šventosios Dvasios vadovystę lai- 
kydamies jo Žodžio, tie turi "liūdi
jimą", kad Šventosios Dvasios atgi
mimu jie buvo priimti į Dievo šeimyną 
ir taip pasidarė Dievo vaikais.

Mylį ti«34 literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Mūsų Mirusieji
Atsisveikinant «t j 

A. A.
Povilu Dabrėga

Šių metų liepos mėnesį, bežiūrint 
televizijos programą, mirė Povilas 
Dabrėga.

Povilas Dabrėga gimė 1907 metais 
Užpaliuose, ūkininko šeimoje. Jaunys
tėje netekęs tėvelio, turėjo nutraukti 
mokslą gimnazijoje ir padėti motinai 
prie ūkio darbų. Atitarnavęs kariuo
menėje, gusarų pulke, puskarininkio 
laipsniu, vėl sugrįžo į savo mylimą 
tėviškę, kur buvo tos vietovės seniūnu 
iki pasitraukiant į Vakarus.

Karo audrų atblokštas Australijon, 
1950 metais apsigyveno Canberroje. 
Čia greit įsitraukė į lietuvišką veiklą. 
Ypatingai daug jėgų ir laiko Povilas 
Dabrėga atidavė prie lietuvių klubo 
statybos. Jo kaip staliaus pagalba 
buvo labai reikalinga ir vertinga.

Klubą pastačius, Povilas rankų 
nenuleido. Dar ilgą laiką klube ėjo 
įvairias pareigas. Buvo ramus, malo
nus, visada pasiryžęs kiekvienam 
padėti. Gal todėl, nei savų tautiečių 
tarpe, nei svetimtaučių, nebuvo tokio, 
kuris nepažinotų Povilo Dabrėgos.

Jam visi buvo draugai. 0 pats irgi 
nemaža jų turėjo. Todėl, palydėti 
Povilą į amžino poilsio vietą susirinko

nemažas draugų būrelis. Šv. Petro 
bažnyčioje Jarralumloje, dalyvaujant 
apie šimtui draugų, šv. Mišias atnaša
vo australų kunigas Frey.

Krematoriume atsisveikinimo žodį 
tarė V. Martišius ir J. Kovalskis. 
Liūdesyje paliko brolį Juozą Ameriko
je ir dvi seseris Lietuvoje.

Mielas, Poviliuk, ilsėkis ramybėje.
E. Laurinonis

Liepos 28 dieną Liverpool ligoninė
je mirė Sydnejaus gyventojas Vytau
tas Nurka sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Liūdesyje liko žmona ir vaikai.

SHIRLEY VE NSL O VI E N EI
rugpjūčio mėnesį 4 dieną staiga mirus, mūsų skyriaus ramovėną Leoną 
Venslovą netekus mylimos žmonos, jo sūnus Steven, Peter su šeimomis 
ir dukrą Veroniką netekus brangios motinos, giliai užjaučiame 
skausmo valandoje.

Canbęrros "Ramovės" skyriaus ramovėnai

4 ASMENĮ nės dovanos giminėms
LI ETŲ V OJE

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines Lietuvoje. 
Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems dovanas ten, arba, 

galima paremti finansiniai.
Pageidaujamos prekės iŠ užsienio yra šios:
Striukės - anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, sportiniai ' 
kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. I

.k ■ ’ •... I

SIUNTINYS 1 - 1988

Vyriška arba moterišką striukė - anorakas, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai, 
puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta skarelė, /.’•'• 
pasiunčiant oro paštu kainuoja $300.

♦ f I 
‘ »' * 1

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 
naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.

Telef. 01 460 2592.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

NERAMI RŠ KITE

Sydnejaus Apylinkės metinis narių 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 21 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių 
namuose Bankstowne.

TALKOS P fl S KO LOS - P I G E 5 n Ė S i

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

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 i savaitę.
■ ’ . • ’* ’.-I ' - • r ’ ’ ’ :

TALKOS {STAIGŪS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
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DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 17 dieną Pertho "Ramovė" 

suruošė Dariaus ir Girėno minėjimą, 
kuris prasidėjo lietuviškomis pamal
domis, įnešant tautinę, ramovėnų ir 
Australijos vėliavas. Kunigas dr. 'A. 
Savickis pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą po kurio B. Steckis perskai
tė tikinčiųjų maldą.

Po pamaldų Lietuvių namuose 
įvyko minėjimas, meninė programa ir 
bendri pietūs.

Minėjimas pradėtas Tautos Himnu. 
"Ramovės" pirmininkas B. Stcckis 
pravedė visą minėjimą, pradžioje 
trumpai papasakojęs apie tragišką 
Dariaus ir Girėno skridimo istoriją. 
Lakūnų Testamentą perskaitė V. 
R ad z i van as, po to visus pakviesdamas 
tylos minute pagerbti žuvusius lakū
nus.

Bendruomenės vardu kalbėjo valdy
bos pirmininkas kunigas dr. A. 
Savickis. Jis šiltai padėkojo ramovė- 
nams už minėjimo organizavimą, 
šeimininkėms už pietų pagaminimą. 
Priminė, kad ilgametis lietuvių atsto
vas Pabaltiečių Taryboje B. Steckis iš 
šių pareigų pasitraukė, pakvietė visus 
dalyvius padėkos vardan už darbą 
Pabaltiečių Taryboje, B. Steckiui 
sugiedoti "Ilgiausių metų!" Prašė 
Pertho lietuvius pranešti Apylinkės 
valdybai, kas sutiktų juos atstovauti.

Vakarų Australijos Lietuvių Sąjun
gos vardu žodį tarė valdybos pirmi
ninkas E. Stankevičius. Gintaras 
Radzivanas paskaitė eilėraštį apie 
lakūnus didvyrius, kitą eilėraštį skaitė 
Vytenis Radzivanas.

Liepos 17 d. įvyko pavergtų tautų 
eisena ir vainikų dėjimas prie Žuvusių 
Karių paminklo Kings parke. Reikia 
apgailestauti, kad šioje eisenoje 
nedalyvavo daug lietuvių. Didžioji 
dauguma tuo pačiu laiku buvo Dariaus 
ir Girėno minėjime.

Liepos 24 dieną St. George Ka
tedroje įvyko ekumeninės pamaldos, 
kuriose dalyvavo lietuviai su tautine 
vėliava.

SYDNEJUJE
Marijos Metų 

Šventė

Rugpjūčio 28 dieną, sekmadienį - 
Marijos Metų Šventė Sydnejaus para
pijoje.

Šventė prasidės iškilmingomis pa
maldomis St. Joachims bažnyčioje 
11.30 valandą. įžangos procesija su 
Marijos vėliava ir kitais krikščioniš
kais ženklais vedama jaunimo, lydima 
vyresniųjų organizacijų su vėliavo
mis, "Dainos" choras su vadovais B. 
Aleknaite ir J. Ankum specialiai 
pasiruošė šiai šventei. ,

Šv. Mišių psalmę ir solo giedos 
Gražina Hurba. Po to seks jaunimo 
skaitymai, tikinčiųjų maldos ir aukų 
procesija, bendra šventa komunija už 
Marijos žemę - mūsų Tėvynę ir jos 
kovojančius brolius.

Tuoj po šv. Mišių, parapijos salėje - 
akademinė minėjimo programa. Joje 
skambės jaunimo mintys, poezija, 
"Sutartinės" giesmės ir dainos, visada 
įdomus "Sūkurio" pasirodymas.

Po minėjimo numatoma atgaiva - 
kava ir užkandžiai bei nestiprūs 
gėrimai.

Kadangi šioji šventė daugiau para
pijos šventė, todėl viskas vyks 
bažnyčios salėje.

Kviečiami visi Marijos broliai ir 
sesės -tautiečiai, ypatingai iš tolimų 
apylinkių, kaip Newcastle, Wollon
gong ir St. Marys.
O, Marija, Dangaus Karaliene Šviesi, 
Tu šiandien viltis ir paguoda esi.

Prelatas P. Butkus
Sydnejaus lietuvių kapelionas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiimimiimiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiii 

ATSIPRAŠYMAS

' "Mūsų Pastogės" 30-me numeryje, 
prisidėjusioms savo rankdarbiais Sut- 
herlandė, per apsirikimą buvo praleis
tos M. Migevičienės ir J. Šatkauskie
nės pavardės. Šių mielų ponių labai 
atsiprašome.

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

§

□

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tsl 7081414.

SIUORGASBOKU

Kiekvieną TREČIADIENĮ nuo 6 iki 8 vai. po pietų.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.

rugsėjo 24 dieną šeštadienį

SPAUDOS BALIUS
d iiaiiiiiiiiiiiiū<iiniMiniDtiiniiiiiiiaiiiuiiiiiniaiiiiiiuiiiiniiiiiiiinncmiiiMiiuio<»»Hiiiiiioi

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti į įdomų

Lietuvių Draugija

ŠIUPINĮ
kuris įvyks rugpjūčio 21 d., 2.30 vai. Lietuvių namuose Melbourne. 
Programoje: Tėvams dėkingas jaunimas su visų pagalba paruošė dar 
nematytą įvairią programą, skirtą padėti Lietuvių Sodybos seniesiems 
įsteigimui.

Dalyvaudami šiame jaunimo spektaklyje įvertinsime jo pastangas ir 
padėsime patys sau.

y *'

e

Perku ir parduodu Lietuvos ir viso pasaulio pašto ženklus. Ženklų 
albumus ir kolekcijas.

Kreiptis į - Leonas Markauskas, 63 Fromelles Avenue, Seaforth 
2092, N.S.W., arba vakarais skambinti telefonu (02) 946994.

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO VALDYBOS RINKIMO REIKALU
Dabartinės Sydnejaus Lietuvių klubo valdybos kadencija baigsis šių metų 

spalio 2 d., kuomet klubo vadovavimą turės perimti naujai išrinkti žmonės.
Klubo valdybą (Board of Directors) sudaro septyni direktoriai.

Sekančių 1988/89 metų klubo valdybos rinkimai bus pravesti rugsėjo mėnesį. 
Nariai prašomi nedelsiant siūlyti kandidatus į naująją valdybą.

Kandidatas siūlomas raštu, užpildant tam reikalui paruoštą pareiškimą 
(Nomination Form), gaunamą klubo raštinėje. Užpildyti kandidatų siūlymo 
pareiškimai grąžinami klubo sekretoriui ir turi jį pasiekti ne vėliau 1988 m.

rugsėjo 4 dienos 6 vai. p.p.
Tolimesnei klubo veiklai užtikrinti sekančios klubo valdybos išrinkimas yra 

būtina sąlyga. Tinkamų kandidatų į klubo valdybą suradimas ir pasiūlymas yra 
kiekvieno klubo nario pareiga.

Kviečiame kiekvieną lietuviško gyvenimo reikalams neabejingą lietuvį, 
kuris iki šiol dar nėra įstojęs į klubą nariu, tą dabar padaryti (įstojimo 
pareiškimai gaunami klubo raštinėje).

Kviečiame kiekvieną klubo narį, galintį paskirti vieną kitą savo atliekamo 
laiko valandą klubo reikalams, sutikti kandidatuoti į klubo valdybą ir savo 
kandidatūrą pasiūlyti. Kviečiame ir raginame kiekvieną narį rimtai 
pasvarstyti klubo veiklos reikalą ir surasti bei pasiūlyti tinkamą kandidatą į 
klubo valdybą.

Sėkmingos klubo veiklos reikalas - mūsų visų reikalas. To reikalo supratimą 
konkrečiai parodysime sutikdami būti renkami į valdybą arba surasdami ir 
pasiūlydami valdybon renkamu būti sutinkantį kandidatą.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba
Notice regarding Nominations for Election of the Board of Directors. 

Notice is hereby given that nominatios for election as members of the Board 
of Directors of the Sydney Lithuanian Club Ltd. for the year 1988/89 are now 
invited and must be submitted to the Secretary of the Club by 6 pm. on 4 th.
September 1988.

Nomination forms are available at the Club's office. Each completed form 
must by signed by two foundation or ordinary members of the Club and by the 
nominee. J. Cervin - Secretary
REIKALINGAS KLUBO VEDĖJAS (SECRETARY MANAGER GRAIDE 1)

Sydnejaus Lietuvių klubui reikalingas klubo vedėjas - secretary Manager 
Klubo vedėjas turės dirbti pagal klubo valdybos nustatytas gaires ir bus 

atsakingas už įvairias klubo funkcijas, kaip baro, pokerio mašinų, parengimų 
priežiūrą. Užsakymus bei kitas administracines pareigas. Alga pagal valdžios 
nustatytą atlyginimą (Club Managers and Club Secretary State Award).

Prašymus prašome siųsti ne vėliau kaip iki š. m. rugsėjo 15 dienos. Prašymus 
prašome adresuoti: CONFIDENTIAL. Board of Directors, Lithuanian ClubP. 
0. Box 205, Bankstown, 2200.

Dėl smulkesnės informacijos galima skambinti vakarais klubo pirmininkui V. 
Bukevičiui Tel. 869-2466.

REIKALINGA VALGYKLOS VEDĖJA
Nuo šių metų spalio mėn. 3 dienos dabartinė klubo valgyklos vedėja - Janė 

Šarkauskienė-atsisako iš savo pareigų.
Klubo valdybai reikalinga nauja šeimininkėj kuri turėtų atidaryti klubo 

valgyklą nuo š. m. spalio mėn. 3 dienos. Susidomėjusios šeimininkės, norinčios 
perimti klubo valgyklą yra kviečiamos paduoti prašymus klubo valdybai: 
CATERERS POSITION. Board of Directors, P. 0. Box 205, Bankstown, 2200, 
ne vėliau kaip iki rugpjūčio 27 dienos.
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į klubo raštinę arba vakarais 
galima skambinti klubo pirmininkui V. Bukevičiui Tel. 869 - 2466.

J. Gervinąs - sekretorius

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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