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VIETOVĘ
Liepos 22 d. Vatikano radijo dienraštis praneša apie lietuvio 

kunigo Sigito Tamkevičiaus neseniai įvykusį perkėlimą iš Permės 
lagerio į ištrėmimo vietą. Radijo dienraštis primena, kad 1962-ais 
metais įšventintas kunigas Sigitas Tamkevičius 1969-ais metais 
buvo priverstas vienerius metus pasitraukti iš einamų pareigų dėl 
to, kad drauge su kitais asmenimis parengė peticiją vienintelės 
Lietuvoje veikiančios Kauno kunigų seminarijos reikalu. 1978-ais 
metais kun. Tamkevičius, drauge su kitais kunigais, įsteigė 
komitetą Tikinčiųjų Teisėms Ginti. 1983-ais metais gegužės 
mėnesio pradžioje buvo iškviestas liudyti kunigui Alfonsui 
Svarinskui iškeltame teismo procese, bet teismo posėdyje buvo 
suimtas ir tų pačių metų gruodžio mėnesį nuteistas 10 metų 
laisvės atėmimu - šešerius metus kalėti lageryje ir ketverius metus 
išbūti tremtyje. Pagal nelemtą Baudžiamojo kodekso 70—jį straipsnį 
jis buvo apkaltintas "antisovietine propaganda ir veikla". Vatikano 
radijo dienraštis šia proga primena, kad kitas lietuvis kunigas - 
Alfonsas Svarinskas, - išlaisvntas.

gelbEkime savo vyrus

į jus kreipiasi žmonės, kuriuos jaudina mūsų jaunuolių 
auklėjimas ir likimas, jiems atliekant karinę tarnybą armijoje. Mus 
giliai sukrėtė eilinio Artūro Sakalausko, tarnavusio VRM 
Leningrado apygardoje, likimas. Kaip galėjo atsitikti, kad doras, 
gero auklėjimo ir sąžiningai atliekantis būtiną karinę tarnybą 
jaunuolis buvo priverstas kraštutinėmis priemonėmis ginti savo 
žmogiškąjį orumą nuo nepakeliamų patyčių?

Tų, kurie tyčiojosi iš A. Sakalausko, vertė jį atlikti žeminančius 
darbus, degino jam kojų pirštus, mušė ir linksminosi, kišdami jo 
galvą į unitazą, o galų gale bandė kolektyviai išprievartauti, 
nebėra gyvųjų tarpe.

Ar ši šiurpi tragedija, kurią pergyvena visi nukentėjusiųjų 
artimieji, nėra tiesioginė pasekmė tų nežmoniškų santykių, kurie 
kaip piktžolė išsikerojo armijoje?

Ekspertizė, atlikta Visasąjunginiame Serbskio vardo teisminės ir 
medicininės ekspertizės institute, parodė, kad įvykio metu A. 
Sakalauskas buvo fiziologinio efekto būsenoje. Ta pati ekspertizė 
nustatė, kad jis yra pshichiškai sveikas ir normalus. Tai leido 
tikėtis A. Sakalausko pilno išteisinimo. Tačiau po ekspertizės, 
toliau jį tardant ir laikant griežčiausioje izoliacijoje, jaunuolis 
susirgo sunkia psichine liga, prarado kalbą. Dabartiniu momentu jis 
priverstinai gydomas Kaliningrado srities Černiachovskio mieste 
Vidaus Reikalų Ministerijos griežto režimo spec, ligoninėje.

Mes reikalaujame imtis pačių ryžtingiausių priemonių 
išteisinant A. Sakalauską. Tarnybos tarybinėje Armijoje sąlygų 
klausimas - viena svarbių persitvarkymo problemų.
Parašus siųsti šiuo adresu:

Parašus siųsti šiuo adresu:
232001 Vilnius, Karolio Požėlos 6
Klinika prie EKMMTI Gydytojui J. Olekai.

Pateikiame A. Sakalausko bylą vertinantį pareiškimą. Kiekvieno 
doro žmogaus pareiga - suprasti tai, kas nutiko. Gindamas savo ir 
visų mūsų garbę, Artūras griebėsi kraštutinių priemonių. Jis 
nebeturėjo pasirinkimo.

Šiandien pasirinkimo nebeturime mes: nepalaikę A. Sakalausko, 
išduosime viską, kas žmogų daro žmogumi. Todėl reikalaujame 
Sakalauską atduoti jo tėvų globai ir Lietuvos psichiatrų priežiūrai.

Kviečiame visus esamus ir buvusius Tarybinės Armijos karius 
siųsti Sąjūdžiui žinias apie žmogaus teisių pažeidinėjimus 
kariuomenėje. ("Sąjūdžio Žinios" Nr.7)

GERIAU GRĄŽINTI NEGU 
PAŽI NTI

Kunigas Viktoras Rimšelis gyvenantis Čikagoje, Lietuvos 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui, savo mokslo draugui kunigų 
seminarijoje, pasiuntė į Kaišiadorių sveikinimo telegramą. Deja 
telegrama kardinolo V. Sladkevičiaus nepasiekė. Keletui dienų 
praėjus, ji grįžo atgal iš Lietuvos su pašto darbuotojų prierašu, kad 
jie negalintys telegramos įteikti, kadangi nežino kur kardinolas 
gyvena, nėra namo numerio...?!

Kaišiadorys, kaip žinome, nedidelis miestelis, kuriame gyvena 
tik apie 6000 gyventojų, turi tik vieną bažnyčią, ir "pašto 
darbuotojai"...? dedasi apie kardinolą nieko nežiną. Keisti dalykai 
Kaišiadoryse - visas pasaulis žino, visas pasaulis rašo apie 
kardinolą iš Kaišiadorių,.... o pačiuose Kaišiadoryse net "pašto 
darbuotojai " nežino...?!

Laukų Madona (linoraižys) Domicėlė Tarabildienė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Per Pabaltiečių Tarybos biurą Stars- 
bourge gautos sekančios informacijos iš 
Lietuvos. Telefonu informuoja Povilas 
Pečeliūnas:

Persitvarkymo Sąjūdis Lietuvoje gavo 
oficialų leidimą leisti "Sąjūdžio Žinias" 
kartą į savaitę, 10,000 tiražu. Vietoj iki 
šiol naudotų fotografinių padauginimų, 
bus renkamas linotipu.

"Roko Muzikos Maršo" speciali progra
ma Lietuvoje, skirta "oro taršos" dėmesiui, 
baigėsi rugpjūčio 7 d. Vilniuje. Koncertas 
vyko nuo 8 v.v. iki 10:30 v.v. Vilniaus 
Kalnų parke. Dalyvavo apie 10,000 
žmonių, ypač daug jaunimo.

Šis "Maršas" buvo organizuotas ir 
pravestas grupės vadovo Kaušpėdo. Grupė 
dviračiais aplankė ir koncertavo Lietuvos 
vietovėse kur oro užteršimas yra ypač 
akivaizdus. Kaušpėdas aktyvus Sąjūdžio 
narys.

Rugpjūčo 8 d. Lietuvos aktyvistai,

Nijolė Sadūnaitė ir Povilas Pečeliūnas 
telefonu informavo Pabaltiečių biurą 
Strasbourge, kad kun. Alfonsas Svarinskas 
rugpjūčio 22 d. išvyksta į Vakarų Vokietiją 
sveikatai gydyti. Jis apsistos netoli 
vyskupo Antano Deksnio rezidencijos.

Persitvarkymo Sąjūdžio leidžiamame 
"Sąjūdžio Žinių" 17-tame numeryje buvo 
paskelbti visi Hitlerio - Stalino Pakto 
slaptieji dokumentai. Visas numeris skirtas 
Hitlerio - Stalino Paktui ir jo poveikiui 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

♦♦ ♦♦♦♦
Nijolė Sadūnaitė telefonu perdavė 

kunigo Sigito Tamkevičiaus naują adresą 
nutrėmime. Prašo, kad visi kas gali, rašytų 
jam:
Kun. Sigitas Tamkevičius
636310 Tomskaja obl., 
Krivočeino raj.
p-o Volodino,
der. Starosainakova Pionierskaja 3, USSR.

(ELTA)

1



SĄMOKSLO PRIEŠ PABALTIJĮ
SUKA

Kaip tik šį mėnesį sukanka 49 metai 
nuo slapto Lenkijos ir Pabaltijo tautų 
pasidalinimo tarp Hitlerio ir Stalino.

Vokiečiai mėgino iš Lenkijos gauti 
Dancigą ir laisvą kelią per Dancigo 
koridorių, dalinusi Vokietiją i dvi 
dalis. Hitleris nutarė jėga atsiimti ne 
tik Dancigą, bet ir visą koridorių, tik 
toks žygis buvo rizikingas, kadangi 
Prancūzija ir Anglija buvo garantavu
sios Lenkijos teritorijos neliečiamu
mą. Hitleris buvo nusistatęs išvengti 
dvifrončio karo. Todėl, jam reikėjo 
kokiu nors būdu užsitikrinti Sovietų 
Sąjungos neutralumą prieš puolant 
Lenkiją.

Kaip tik anų, 1939 metų vasarą 
anglų - prancūzų atstovai derėjosi 
Maskvoje dėl Rusijos patraukimo į 
savo pusę. Kuomet Stalinas sužinojo, 
kad vokiečiai už jo neutralumą 
atsilygintų plačiu teritorijų perleidi
mu Maskvai, jis užklausė anglų - 
prancūzų atstovų, ar pastarieji sutik
tų, kad Sovietų Sąjunga paimtų į savo 
rankas Pabaltijį ir priverstų rumunus 
ir lenkus įsileisti sovietų, kariuomenę 
karo su Vokietija atveju. Vakarai 
nustebę dėl tokio klausimo, atsisakė 
išduoti Pabaltijį ir Lenkiją. Stalinas 
greit nusprendė susitarti su Vokietija. 
Skubiai buvo priimtas von Ribbentro- 
po 1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
Kremliuje ir tą pačią dieną pasirašy
tas nepuolimo paktas su jo priedais - 
slaptais minėtų valstybių teritorijų 
pasidalinimo protokolais.

Per pirmą susitikimą buvo rusams 
perleista Suomija, Estija, Latvija ir 
Besarabijos provincija (Rumunijos 
dalis). Greit Stalinas pradėjo prašyti 
daugiau - norėjo dar ir Lietuvos. 
Paruošęs karo jėgas Lenkijos invazi
jai, Hitleris kad ir nenorom, turėjo 
sutikti su šituo nauju reikalvimu, ;

Kada vokiečiai žygiavo į Paryžių, 
sovietai skubėjo užimti jiems pažadė
tas Pabaltijo valstybes. Stalinas 
pradėjo nerimauti dėl tokių greitų 
vokiečių pergalių. Jo laimei, Anglija 
atsisakė kapituliuoti. Vokiečių oro 
laivynas nebuvo pakankamai stiprus,* 
kad galėtų priversti anglus pasiduoti. 
Reikėjo išsikelti. Tai reiškė karinių 

jėgų sutraukimą į vakarus, rytų 
frontą paliekant mažiau ginamu. 
Nepasitikėdamas rusais, Hitleris siūlė 
Maskvai įeiti į Ašies paktą, ketvirtąja 
valstybe po Vokietijos, Japonijos ir 
Italijos. Stalinas pareikalavo už tokio 
pasiūlymo priėmimą - Balkanų įskai
tant Bulgariją ir karinių bazių 
Konstantinopolyje ir Bosfore. į Hitle
rio planus kaip tik įėjo Anglijos 
kolonijų puolimas einant per Balka-

KITAS LIETUVIS ATSISAKO 
KARINES TARNYBOS

(Vilnius, liepos 29. LIC) Pasak 
Nijolės Sadūnaitės, neseniai Lietuvą 
iš Maskvos pasiekė Gintauto Naudžiū
no pareiškimas, kuriame jis viešai 
atsisako karinės priesaikos panašiais 
motyvais kaip ir Petras Gražulis. 
Daugiau detalių apie Naudžiūną nėra 
ir kas konkrečiai daroma su juo 
nežinoma. Pateikiame pareiškimo pil
ną tekstą.

TSRS Gynybos ministrui Jazovui 
Nuorašai: LTSR Kariniam komisaria
tui ir
visoms Sovietų Sąjungoje veikian
čioms Helsinkio grupėms

Naudžiūno Gintauto, Prano 
gyv. Kauno mieste, 
Jėgainės 3. bt. 2.

PAREIŠKIMAS
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nūs. Taigi su tokiu Stalino reikalvimu 
jis sutikti negalėjo. Susidariusios 
padėties išaiškinimui į Berlyną buvo 
pakviestas Molotovas. Deja, šį kartą 
derybos jau nėjo taip sklandžiai. 
Nesusipratimai prasidėjo sovietų už
sienio reikalų ministrui tik išlipus iš 
traukinio - vokiečiai neleido groti 
rusų internacionalinio himno. Vietoje 
Balkanų Hitleris rusams siūlė Afga
nistaną, Persiją ir Indiją. Molotovas 
nemirktelėjęs priėmė siūlomas Azijos 
šalis kartu vis tiek reikalaudamas 
Balkanų bei sąsiaurių.

Molotovui buvo pasiūlyta pirmiau
siai aptarti šiuos klausimus su Stalinu. 
Lapkričio 26 dieną Berlynas iš 
Maskvos gavo atsakymą, kuriame 
buvo patvirtinti ir kartoti ankstesnieji 
Stalino reikalavimai. Perskaitęs šitokį 
Stalino atsakymą, Hitleris davė įsaky
mą paruošti karo su Sovietų Sąjunga 
planą (kuris vadinosi operation 
Barbarossa).

Kaip matosi iš dokumentų, Hitlerio 
susitarimas su Maskva niekada nebuvo 
nuoširdus, bet tai darė aplinkybių 
verčiamas. Stalinas, savo ruožtu, iš 
susitarimo su Hitleriu matė ne tik 
progą išvengti karo, bet ir veltui gauti 
svetimų žemių.

Molotovo - Ribbentropo Paktas, 
Vokietijai paskelbus karą Sovietų 
Sąjungai, nustojo galios, kadangi tuo 
pačiu jis buvo sulaužytas. Maskvai 
kalbėti apie sutartį su Hitleriu buvo 
gėda, bet atsisakyti jo dėka gautų 
svetimų žemių Kremliaus vadai, 
įskaitant ir Gorbačiovą, nei negalvo
ja. Ir greičiausiai tik dėl sovietinės 
imperijos vidaus politikos pasikeitimo, 
Maskva šiaip ar taip turės prarasti 
taip klastingai įgytą grobį - ištisas 
tautas. <

Kada kalbam^apie šį paktą, atrodo, 
kad vien dėl jo esame sovietų 
vergovėje. Turėtume prisiminti, kad 
nežiūrint šio pakto Lietuva šiandien 
būtų laisva, jeigu Vakarai tada būtų 
teisingai pareikalavę Stalino garanti
jų, kad karui pasibaigus, jis atitrauks 
savo kariuomenę iš visų svetimų 
kraštų. Tai padaryti Ruzveltui pri
mygtinai patarė jo pasiuntinys Mas
kvoje Bulitt. Vengrija, Čekoslovakija, 
Rumunija ir Bulgarija liko sovietų 
globoje taip pat dėl Vakarų, bet ne 
dėl kokio Hitlerio - Stalino pakto 
kaltės.

Vis tik šiandien šitas paktas yra 
puikus būdas sukompromituoti Maskvą 
pasaulio akyse ir reikalauti iš jos, kad 
ji garbingai atsisakytų neteisėtai 
pagrobtų svetimų teritorijų.

Dr. Jonas Kunca

Aš, būdamas Lietuvos piliečiu, 
laisva valia kategoriškai atsisakau 
priimti karinę priesaiką. Pareiškiu, 
kad visus įsakymus ir darbus darysiu 
ne laisva valia, o iš prievartos, todėl, 
kad:
1) Raudonoji armija okupavo Lietuvą, 
atimdama mano Tėvynės laisvę, 
prievarta įjungdama į TSRS sudėtį.
2) Raudonoji armija pokario metais 
numalšino Lietuvos pasipriešinimo 
judėjimą.
3) Raudonoji armija dalyvavo tre
miant ir žudant memo tautiečius 
lietuvius.
4) Sovietinė armija tebeveda netei
sėtą kovą Afganistane.
5) Sovietinė valstybė yra padariusi ir 
tebedaro labai daug žalos Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai. Tas mane, kaip 
kataliką ypač jaudina ir kelia abejones
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KVIEČIA IR LAUKIA! '
persitvarkymo politika. Todėl mano 
lietuvio kataliko sąžinė neleidžia 
tokią valstybę ginti, kuri nepripažįsta
savo veiksmų neteisėtais, jų nesmer
kia, netgi pateisina okupuojant Lietu
vą, tremiant ir žudant lietuvius, 
malšinant pasipriešinimo kovą, vyk
dant religiškai, tautiškai susipratusių 
tautiečių diskriminacijos ir persekio-

LIETUVOS VARDO KILMĖ

Iš ko kilo LIETUVOS vardas?
Į šį klausimą bandė atsakyti daugelis 
istorikų ir kalbininkų. Tačiau įtikina
mesnio atsakymo vis nepavykdavo 
surasti. Lietuvos vardo kilmės buvo 
ieškoma izoliuotai, nepaisoma visos 
baltų etnonimų darybos sistemos. 
Tiesą sakant, ir tos sistemos svarbiau
si bruožai galutinai išryškėjo tik mūsų 
laikais, kada lietuvių etnonimai imta 
rimčiau tyrinėti. Šie tyrinėjimai 
parodė, kad dažniausiai baltų (lietu
vių, latvių, prūsų) etnonimai sudaro
mi pagal šitokį modelį: hidronimas 
(upės ar ežero vardas) - žemės krašto 
(t. y. tam tikro teritorinio vieneto) 
vardas - tautovardis, etnonimas.

Šitai išsiaiškinus, pasirodė, kad 
Lietuvos vardas taip pat gali būti 
hidroninės (vandenvardinės) kilmės. 
Tokią Lietuvos vardo kilmės hipotezę 
pagrindė lietuvių etnonimų tyrinėto
jas K. Kuzavinis. Jis įrodė, kad vardas 
Lietuva turėjo gretiminę, o gal ir 
ankstyvesnę, lytį Lietava. Šis vardo 
variantas greičiausiai kilo iš upės 
vardo Lietava.

Upė, vardu Lietava, sruvena Upi- 
ninkų apylinkėmis Jonavos miesto 
rajone, į šiaurės vakarus nuo Kerna
vės ir Vilniaus. Gyvojoje kalboješis 
upėvardis turi įvairių variantų - 
Letauka, Letavka, Lietavka. Tačiau 
kalbininkui K. Garšvai iš gyvosios 
kalbos ne per seniausiai pavyko 
užfiksuoti ir lytį Lietava.

Taigi pirmiausia buvo upės vardas 
Lietava, iš jo kilo žemės vardas 
Lietava. ("Lietavos" arba kaip dabar 
pasakytume "Lietuvos žemė"), o toje 
"Lietavos, vėliau "Lietuvos žemėje" 
gyveną žmonės lietuviais.

Pasigirsta nuomonių, kad šitaip 
negalį būti, kad pirma turėjęs rastis 
bendras žmonių grupės (genties ar 
panašiai) vardas, o tos genties žmonių 
gyvenamos žemės vardas galįs būti 
kilęs tik iš tos žmonių grupės vardo, t. 
y. jis turįs būti antrinis. Iš tiesų šitaip 
gali būti, bet ne visada, o baltams

ROMA

Rugpjūčio 15 dieną, sulaukęs 90 
metų amžiaus, savo namuose, Mode- 
nos mieste šiaurinėje Italijoje mirė 
garsus automobilių konstruktorius ir 
pramonininkas Enzo Ferrari.

Būdamas 22 metų Enzo Ferrari 
pradėjo dirbti vairuotoju garsioje 
Turino automobilių firmoje "Alfa 
Romeo". 1947 metais buvo pagaminta 
pirmoji Enzo Ferrari sukurta mašina. 
Po dešimties metų jo firma jau gamino 
po 100 automobilių per metus, 1987 
metais šių automobilių per metus 
gaminama buvo po 3.500. Automobi
liai "Ferrari" yra laimėję 93-jose 
pasaulio automobilių lenktynėse, tai 
vieni iš geriausių sportinių automobi
lių pasaulyje.

jimų politiką. Visa tai priverčia 
abejoti persitvarkymo iš esmės iki 
galo, nes socializmas buvo tik 
teorijoje, o praktikoje buvo asmens 
kultai — Stalinizmas, brežnevizmas 
ir kiti.

Naudžiūnas, Gintautas 
1988 birželio mėn.

(LIC)

tokia etnonimų kilmė netgi mažiau 
būdinga. Kad būtent lietuvio vardas 
yra antrinis, kilęs iš žemės vardo 
Lietuva, rodo kalbos dėsniai. Šiuo 
atveju jie yra tokie griežti, kad 
kiekvienas, kas jų paiso, turi sutikti su 
nuomone, jog vardas lietuvis kilo iš 
Lietuva, o ne atvirkščiai, nes būtent 
lietuvis yra galūnės -is vedinys iš 
Lietuva. Tokios krypties žodžių 
darybą aiškiai patvirtina ir kiti 
analogiški faktai. Sakysim, Šeduvos ir 
Linkuvos miestelių gyventojai vadi
nami šeduviais ir linkuviais. Vadinasi, 
kaip ir Šeduva - šeduvis, iš Linkuva - 
linkuvis, kaip ir iš Lietuva - lietuvis.

Galima dar pridurti, kad ir istoriniu 
požiūriu pavadinimo-"lietuviai" pra
džios ieškojimas į šiaurės vakarus nuo 
Vilniaus yra visiškai pagrįstas, nes ir 
istorinių įvykių logika mus verčia 
pirmiausia kreipti žvilgsnį būtent į 
teritoriją prie Vilniaus, Kernavės, 
Musninkų, Gelvonų, Maišiagalos, Del
tuvos. Antra vertus, būtina pabrėžti, 
jog šiose vietose, matyt, buvo tik 
lietuvių pradžių pradžia. Laikui 
bėgant, šių vietovių lietuviai išplito 
plačiau.

Ši Lietuvos vardo kilmės hipotezė 
dabar yra labiausiai įsigalėjusi. Tačiau 
abejonių dėl jos vis iškyla. Štai lenkų 
istorikas, veikalo "Lietuvos istorija" 
(1982 m., - II leidimas) autorius Ježis 
Ochmanskis viename Lietuvos metri
kos dokumente aptiko upės vardą 
Leitą Trakų valsčiuje (1542). Deja, 
šis upės . vardas iki šiol lieka 
neindentifikuotas. Be to, Iš jo 
kildinant Lietuvos vardą, butų ir 
nemažų fonetinių bei žodžių darybos 
sunkumų. Bet net tuo atveju, jeigu 
buvusio Trakų valsčiaus istorinis 
upelio vardas pasirodytų tikras ir 
būtų bandoma iš jo kildinti Lietuvos 
vardą, reikalo esmės tai nepakeistų - 
vardas LIETUVA vis vien būtų 
hidroniminės kilmės.

Aleksandras Vanagas

Enzo Ferrari
Mirdamas Enzo Ferrari visą savo 

didžiulį turtą paliko šalpos organi
zacijoms.
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LAIŠKAS IŠ VAKARU

Europoje Lietuvos fronto bičiuliai 
kasmet ruošia "Studijų savaitę". 
Pastaruoju metu, pritrūkus savų jėgų, 
frontininkams kultūriniuose baruose 
talkininkauja ir kitos pritariančios 
lietuvių išeivių organizacijos Europo
je. Šiais metais, nuo liepos 31 
dienos iki rugpjūčio 7 dienos Vasario 
16 gimnazijos patalpose Huttenfelde, 
vyko 35 - toji Europos lietuvių studijų 
savaitė.

Rugpjūčio 6 dienos vakare, gimna
zijos berniukų bendrabučio salėje 
koncertavo svečias iš Lietuvos, daini
ninkas Vytautas Kernagis.

Kęstutis Ivinskis, pristatydamas 
svečią, pažymėjo, kad pirmą kartą 
Vakarų Europos lietuvių publikai ir 
lietuvių Vasario 16 gimnazijoje pasi
rodo dainininkas iš Lietuvos.

Vytautas Kernagis publikai prisi
statė taip: Gimęs 1951 metais, Kaune, 
aktorių šeimoje. Turi dvi profesijas - 
aktoriaus, kurią baigė Vilniuje ir pop 
muzikos režisieriaus, kurią baigė 
Maskvoje. Savo laiku aktoriavo Vil
niaus Jaunimo Teatre. Dabar dirba 
Lietuvos Filharmonijoje, kurioje va
dovauja "Dainos Teatrui". Lietuvoje 
yra išleistos septynios jo plokštelės.

Dainininkas savo pasirodyme atliko 
dainas, pagrinde, pagal keturių Lietu
vos poetų eiles - Saukaitytės, Gedos, 
Martinaičio ir Erlicko.

Po, beveik dvi valandas trukusio, 
Vytauto Kernagio koncerto yra sunku 
ji įvertinti. Imtumėm tokį įvykį, kaip 
mėgėjo lietuvio pasirodymą lietuvių 
publikai, tai netruktų gražių žodžių ir 
pagyros. Bet, to nenorėtų tikriausiai 
nei pats dainininkas.

Taigi, reikia ieškoti panašaus tipo 
vokiečių dainininkų. Tokiais galėtų 
būti Reinhard May ir Stefan Sulke, 
kurie dainuoja poetų eiles ir prasmin
gas, susimąstymo dainas.

Gaila darosi Saukaitytės, Martinai
čio ir, iš dalies, Gedos eiles girdint, 
kada jos atliekamos pagal tokią

GI RI A

Senasis Belovežas... Čia buvo 
mėgstamiausia Lietuvos valdovų me
džioklės vieta. Mėgdavo medžioti 
Belovežo girioje ir Jogaila. Prieš 
Žalgirio mūšį jis atvyko čia paruošti 
maisto kariuomenei. Medžioklė truko 
visą rudenį ir žiemą.

Galima tik įsivaizduoti, kiek Belo
veže buvo žvėrių, jeigu žvėriena buvo 
galima aprūpinti dešimtis tūkstančių 
karių! Pavasarį maistas buvo nupluk
dytas Naruvos ir Bugo upėmis į 
Polocką, kur buvo laikomos kariuome
nės maisto atsargos. Taip rašo 
istorikai.

0 poetas Adomas Mickevičius 
anuos laikus poemoje "Ponas Tadas" 
apdainavo tokiomis eilėmis:
Tie medžiai kunigaikščių 
Lietuvą dar mena!
Baltvyžy, Paneriuose ir 
šiandien jie šiurena.
Miškai, kurių ūksmė ir 
šlamesys ramino
Vytenį, Mindaugą ir didį 
Gediminą...

Kaip sako legenda, Belovežo girios 
tankmėje stovėjo kunigaikščio Gedi
mino pilis. Gediminas ne kartą čia 
medžiojo stumbrus, elnius, šernus. 
Bėgo metai, Gedimino pilis buvo 
apleista, dingo net jos pėdsakai. Naują 
pilį šioje vietoje pastatė Lenkijos 
karalius Žygimantas Senasis. Vėl 
miškuose skambėjo medžioklės ragas, 
vėl medžiotojai rinkdavosi iš toli
miausių šalies kampelių. Bet nebuvo 
lemta piliai ilgai gyvuoti, ją sunaikino 
Napoleono kariuomenė, žygiavusi 
Maskvos link. Teliko senieji ąžuolai,

VO KIETI JOS

monotonijos pilną melodiją. Galima 
taip pateikti vieną kitą eilėraštį 
pasiklausyti, bet jeigu visa eilė taip 
pateikiama, tai jau, turint ir geriausią 
norą pasiklausyti, pradedama nuobo
džiauti. Nepadeda nei atlikėjo, beveik 
prieš kiekvieną dainą paaiškinimai, 
kad ta daina graži, gera ir panašiai. 
Tai turėtų spręsti patys žiūrovai, o 
gal tai yra pop muzikos režisieriška 
mokykla, kurią Kernagis baigė Mas
kvoje?

Arogantiškai skamba ir Kernagio 
išsireiškimas, kad lietuviams yra 
mieliausios jo "durnos" dainos ir 
dainos apie meilę. Gal Kernagiui 
reikia priminti, kad pavyzdžiui lietu
viams patinka dainos pagal Maironio 
tekstus, kad jos yra lietuvių mylimos, 
nes, be viso, dar yra ir melodingos?

Neteko Vakaruose girdėti, kad bet 
koks žinomesnis dainininkas taip 
reglamentuotų publiką atsisakydamas 
dainų priedainių. Ar tik taip elgiantis 
negresia pavojus prarasti mokančią už 
bilietus publiką aplamai. Be to, 
Kernagio atsiliepimai Lietuvos spau
doje apie Australijos lietuvius, rodo jo 
menką supratimą kokiu repertuaru 
lietuvių išeivija gali naudotis ir kokios 
laisvąjame pasaulyje atlikėjų pasirin
kimo galimybės ir ne "durnų" atlikė
ju-

Iš šalies Žiūrint, keistai atrodo 
Kernagio aimanavimas, kad "kažin 

kokie valdininkėliai" praeityje jį 
reglamentavo. Bet pažiūrėjus į jo 
išleistas plokšteles ir sužinojus, kaip 
dažnai Lietuvoje jis galėjo koncertuo
ti, net ir nenoromis kiltų mintis apie 
proletarinių šaknų ieškojimą Stalino 
laikais.

Gal ir būtų neblogai iš Lietuvos 
sulaukus daugiau menininkų, gal jų 
tarpe atsirastų tokių, su kuriais 
galima rasti daugiau bendros kalbos ir 
skirtumuose.

Romas Šileris

Mindaugo ąžuolas

matę valdovų medžiokles, karo žy
gius...

Tokią gražią legendą mums papasa
kojo, kąi atvykome į tą Belovežo 
girios dalį, kuri yra Lenkijos respubli
koje. Legendai atminti senieji ąžuolai 
pavadinti Lietuvos karalių, kuni
gaikščių vardais.

Privažiuojam aikštelę Belovežo gi
rios tankmėje, ir jau iš tolo matyti 
ąžuolų milžinų alėja. Tokių galingų 
medžių niekada neteko regėti!

- Kiekvienam jų ne mažiau kaip 
400-500 metų, - pasakoja mums 
girininkas.

Štai ąžuolas, kurio net keli vyrai 
neapkabintų, pavadintas Mindaugo 
vardu. O toliau ošia Lietuvos kuni
gaikščių, karalių ąžuolai: Traidenis, 
Gediminas, Vytautas, Kęstutis, Algir
das, Kazimieras Didysis, Jogaila, 
Kazimieras Jogailaitis, Žygimantas 
Senasis...

MUSŲ MIELOS SESĖS DAINININKES

Brisbanės lietuvių moterų kvintetas "Volungėlės". iš kairės: R. 
Platkauskienė, T. Stelmokienė, M. Butkienė. E. Klimienė ir F. Luckienė

Ąžuolai rūpestingai saugomi, visi 
jie gražiai aptverti, prie kiekvieno 
lentelė. Jose surašyti duomenys apie 
tą kunigaikštį ar karalių, kurio vardu 
pavadintas ąžuolas.

Ar tikrai šioje vietoje stovėjo 
Gedimino ir vėliau Žygimanto Senojo 
pilys? Juk tokia ąžuolų alėja savaime 
neatsirado. Į šį klausimą atsakys 
Lenkijos archeologai, kurie artimiau
siu laiku numato čia pradėti tyrimus. 
O dabar mums praeitį primena išdidūs 
šimtamečiai ąžuolai su Lietuvos 
kunigaikščių vardais senajame Belo
veže...

Žinoma, kiekvienam, atvykusiam į 
Belovežo girią, norisi pamatyti stum
brus.

Stumbrai Belovežo girioje

- Stumbrai turi būti labai rūpestin
gai prižiūrimi, - pasakoja Belovežo 
rezervato darbuotojas Ježis Dackevi- 
čius. - Rezervate laikome šešis 
stumbrus, o laisvėje jų yra 230. 
Stumbrai gyvena bandomis. Savo 
gyvenamojo rajono ribas peržengia 
labai retai. Girininkai juos saugo, 
žiemą maitina. Kiekvienais metais 
darome atranką - ligotus ir silpnus 
naikiname. Atranka reikalinga, kad 
būtų išsaugota sveika banda...

Rezervate galima pamatyti ne tik 
stumbrų. Čia yra elnių, tarpanų.

Atsisveikinę su rezervato darbuo
tojais, važiuojame į Belovežo nacio
nalinio parko muziejų.

Šis muziejus pradėtas kurti 1919 
metais vietos miškininkų iniciatyva. 
Jie pirmieji pradėjo rinkti gamtos 
eksponatus.

1930 metais muziejus gavo buvusias 
caro medžioklės rūmų patalpas ir čia 
buvo įrengta pirmoji ekspozicija. Prieš 

Juostos. Išėjusios A. ir A. Tamošaičių knygos "Lithuanian Saches" 
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karą muziejuje dirbo gabus prepara
torius J. Gundlachas. Jis ir padarė visų 
stumbrų, daugelio kitų žvėrių ir 
paukščių iškamšas. Antrojo pasaulinio 
karo metais buvę caro rūmai sudegė, 
dingo daug eksponatų, nukentėjo 
biblioteka. Dabartinis muziejus pa
statytas 1972 metais, greta iškilo ir 
naujas viešbutis turistams. Dabar 
muziejuje galima pamatyti 2150 
eksponatų, tarp jų - vieną turtingiau
sių Lenkijoje paukščių kolekciją. 
Muziejaus eksponatai atspindi viską, 
kas būdinga Belovežo giriai. Čia 
matome senovės gyventojų buities 
reikmenis, didelę floros kolekciją. Juk 
Belovežo girioje galima suskaičiuoti 
apie 40,000 rūšių augalų ir 11,000 - 

gyvūnų.
- Šiandien Belovežo giria vadinamą 

žaliaisiais Lenkijos plaučiais. Tai 
vienas seniausių Lenkijos nacionali
nių parkų, - sako Belovežo nacona- 
linio parko - muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas P. Baiko. - Europos 
centre Belovežo giria yra vienintelis 
natūralūs miškų kompleksas, kuriame 
išlikę fragmentai, panašūs į pirmykš
čius miškus. 1977 metais Belovežo 
nacionalinis parkas paskelbtas biosfe
ros draustiniu.

į Belovežo girią plūsta vis didesnis 
turistų srautas, daugelis jų atvyksta 
automobiliais. Kad nebūtų pažeista 
girios ekologinė sistema, ateityje 
numatoma uždrausti įvažiuoti į parko 
teritoriją automašinoms. Ekskursijos 
bus vežiojamos elektromobiliais.

Apsilankymas Belovežo girioje pa
liko neužmirštamą įspūdį. Čia iš tikro 
pasijunti kaip Simono Daukanto apra
šytuose senovės lietuvių miškuose.
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Rugpjūčio mėnesio 14 dieną Sydne- 
jaus dienraštyje "The Sydney Morning 
Herald" atspausdintas straipsnis, ku
riame etninių bendruomenių laikraš
čių redaktoriai, kartu ir "Mūsų 
Pastogės", pasisako imigrantų iš 
Azijos Salių imigravimo mažinimo į 
Australiją klausimu. Kviečiame mūsų 
skaitytojus susipažinti su Šiuo tekstu.

■ MUSU PASTOGE (Lithua- 
“ nian)

Circulation: 2,000. Weekly.
Editor Mr Vincent Augustinaviciįib 

said too many Asians are coming in: 
“If you take too many Lithuanians or 
Latvians or Asians it causes trouble. 
We should have balanced immigra
tion. Howard is doing the right 
thing.”

Jau buvo tautiečių, kurie perskaitę 
australų spaudoje "M. P." redakto
riaus pasisakymą Šiuo klausimu, prie
kaištavo sakydami, kodėl pritarta 
liberalų partijos opozicijos lyderio 
John Howard vedamai politikai lie
čiančiai imigrantų iš Azijos Salių 
skaičiaus mažinimo klausimą.

Kiek teisus buvo "M. P." redakto
rius, parodo šiuo klausimu pravesti 
gyventojų apklausinėjimo per televi
zijos stotį rezultatai. Paskelbus ap
klausą, per tris valandas į televizijos 
stotis paskambino net ketvirtadalis 
milijono gyventojų.

SRAUO OJE

John Howard

Štai rezultatai, kurie aiškiai rodo, 
kad liberalų partijos opozicijos lyderis 
J. H o ward as ir jo politika imigracijos 
klausimais pilnai atspindi Australijos 
gyventojų daugumos nuomonę. Patei
kus klausimą - "Ar sutinkate, kad 
imigrantų iš Azijos šalių skaičius būtų 
apribotas?", su atsakymu "taip" iš 
Sydnejaus paskambino 60.260, "ne" - 
16.000. IŠMelbourno - "taip" 61.140, 
"ne" - 10.020. Iš Brisbanės - "taip" 
19.762, "ne" - 3.079. Iš Pertho - 
"taip" 17.866, "ne" - 3.050. Iš 
Adelaidės - "taip" 7.200, "ne" - 
2.570.

• • •
Lidcombe ligoninėje gydosi mūsų 
tautietis Gediminas Antanėlis. Gedi
minui linkime kuo greičiau pasveikti.

Specialistai sutvarkant keliones, pa
rūpinant lankytojų vizas bei emigra
cijos garantijų dokumentus.

DIDELI PAPIGINIMAI ORO 
KELIONĖMS

Europa ten ir atgal nuo $1550.
Iki metų pabaigos tik ribotas vietų 
skaičius.
Jean ir Jayne jums suteiks smulkesnių 
informacijų telefonu.

LANKYTOJŲ VIZOS IR

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI į

’’iHūsų Pastogės Balių
KURIS įVYKS RUGSĖJO 24 DIENĄ.

Įėjimas $25, gera programa ir vakarienė.
Loterijoje bus traukiami laimingi bilietai - auksas, sidabras ir 

tautinis išdirbinys.
Bilietai gaunami ir stalai užsakomi Lietuvių klube, tel. 708 1414, 

"Mūsų Pastogės" redakcijoje 790 3233.

Kreipkitės dabar pasitarti dėl prašy
mų pratęsti savo atostogas su 
draugelis ar giminėmis Lietuvoje, 
ARBA išrūpinkite jiems kvietimą 
aplankyti jus Australijoje - kelionė 
oru iš Europos ten ir atgal nuo $1780. 
Galime tuoj atsiųsti Jums informacijų 
lapelį su pilnomis detalėmis.

PIRKITE AUTOMOBILIUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nupirkite automobilį giminėms Sovie
tų S-goje - galite gauti paskutines 
mašinų LADA kainas - skambinkite 
K. ŠniukStienei telefonu (02) 262 
1144 (tik trečiadienio rytais) arba 
paskambinkite, kad jums būtų atsiųs
ta informacija.

Eastern Europe Travel Bureau 
75 King Street, Sydney, NSW (02) 262 
1144.

Albertas Zubras SIONIZMO SAMPRATA
Pasitaiko, kad neteisingai su

prantama bei rašant neteisingai 
skaitytojams patiekiama sionizmo są
voka. Suplakama su rusiškuoju bolše
vizmu, su sovietų režimu, su pasau
liniu komunizmo užsiangažavimu. Su 
tokiais paviršutiniškais teiginiais, 
prasilenkiama tiesai.

Sionizmas yra priešybė bet kokiam 
internacionalizmui, tai yra žydų 
nacionalinis sąjūdis, jei norim - žydų 
nacionalizmas. Tarptautinis jis yra tik 
savo apimtimi (ne turiniu ar ideolo
gija), nes žydai buvo ir didžiąją dalimi 
tebėra pasklidę po pasaulį. Istorikas ir 
aktyvus JAV lietuviškų laikraščių 
bendradarbis P. Pauliukonis, šiaip jau 
dešiniosios katalikiškosios ideologijos 
žmogus, taip apibudina sionizmą: 
"Sionizmas XIX a. pabaigos ir XX a. 
žydų politiškai tautinis sąjūdis pasau
lyje išsibarsčiusius tautiečius tautiš
kai sąmoninti ir atstatyti Palestinoje 
nepriklausomą valstybę (Lietuvių en
ciklopedija, XXVII t., JAV 1962, 
p.491).

Kyla tačiau klausimas kas yra 
žydas? Kas žydus apjungia į bendriją: 
kilminė tautinė ar judaizmo tikėjimo 
priklausomybė? Seniau Lietuvoje, 
Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje žydus 
tesutikdavai kaip judaizmo tikėjimo 
išpažinėjus. Tuo pagrindu miestuose 
buvo žydų jungtis - kahalas, su savo 
re ligini ais-bendruomeniniais 
sinagogos namais. Judaizmo tikėjimo 
pagrindu egzistavo ir viso krašto žydų 
diasporos. Ir taip nęseniai, perėjusį į 
kitą tikėjimą, žydai išskirdavo iš savo 
bendruomenės ir tokio asmens nebe
laikydavo žydu. Nors ir pačiame 
Izraelyje tokiu klausimu nėra aiškaus 
ir vieningo sprendimo. Vienu ar kitu 
keliu į judaizmą atėjusio (dažniausiai 
per vedybas) taip pat NELAIKĖ 
ŽYDU. Taigi ir viena religinė 

priklausomybė neskaityta pakankamu 
žydiškumo požymiu. Izraelyje iki šiol 
neapsisprendžiama, ar Etiopijos juo
daodžiai falašai (jų yra apie 250.000) 
laikytini žydais, nors jie yra judaizmo 
ir Senojo Testamento išpažinėjai, save 
kildina iš Levio, Jokūbo trečiojo 
sūnaus giminės. Ortodoksai žydai 
vaiką laiko žydu, kai tėvai ar bent 
motina yra žydai bei žydė. Reformuo- 
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tam judaizmui vaikas yra žydas, jei 
bent vienas iš tėvų žydas.

Yra tarp žydų šiandien didelis 
religinis skilimas. Greta fundamenta
listų turime tikinčiuosius reformatus 
- modernistus. Daugumas tai netikin
tieji bei religijos tradiciniu būdu 
nepraktikuojantys. Taip pat yra su 
Sovietų Sąjungos žydais. JAV tik apie 
18% žydų lanko sinagogą įr švenčių 
šeštadienį. Pačiame Izraelyje religiją 
praktikuoją žydai sudaro mažumą. Tik 
nepraktikuojančius žydus pasąmonėje 
apjungia bendros kilmės suvokimas, 
nors per tūkstančius metų daug 
priemaišos jų asimiliuota, bet didžioji 
dalis vis dėlto yra buvusi semitų- 
chamitų gentinės ir kalbinės giminės. 
Apjungiančiai veikia senoji religinė- 
tautinė literatūra, gavusi Senojo 
Testamento vardą. Ši į indiferentus 
žydus prabyla ne tiek religine idėja, 
kiek tautiniais-religiniais mitais bei 
literatūrine forma ir sumitinta tautos 
istorija aplamai. Na, žinoma, ir 
šimtmečius įveikę papročiai.

Sionizmas kilo su XIX a. išryš
kėjusią Europos tautų nacionalinės 
bendrijos idėja, su moderniųjų laikų 
etniškai pagrįstu nacionalizmu ir jo 
siekimais, tuo pagrindu matyti susi
kūrusius politinius junginius-valsty- 
bes. Šitoje Europos istorijos fazėje bei 
jos atmosferoje kilo ir žydams naujas 
■pagrindas jų išsiskyrimui iš gyve
namojo krašto bendruomenės daugu
mos. Taip šalia religinės-kultūrinės 
skirtybės prisidėjo dar etninė semitų- 
chamitų svetimybė. Visa tai padidino 
anti semitizmą. Tarp žydų kilo balsų, 
kad jiems reikia kuo skubiau asimi
liuotis su gyvenamojo krašto daugu
ma, kad judaizmas tėra tik tikėjimas ir 
kaip toks tik išlaikytinas (Haskala 
judėjimas). Kaip priešybė tam išėjo 
sionizmas. Sionizmo užuomazga buvo 
Vilniuje 1884 metais. Ten buvo 
susikūrusi Siono mylėtojų organizaci
ja - Chovevei Zion. Politinį turinį 
sionizmas gavo 1897 metais, kai 
Bazelyje Austrijos žydo žurnalisto 
Theodor Herzl pasiūlymu buvo priim
tas nutarimas, kad susiformuojąs 
Sionizmas stengsis sukurti žydams 
nacionalinius namus Palestinoje. Nau- 
jąjam nacionaliniam žydų judėjimui 
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parinkimas Sion bei Zion vardo yra 
susijęs su Jeruzale. Senajame testa
mente Siono vardą sutinkame 152 
kartus. Tuo vardu vadinta rytinė 
Jeruzalės aukštuma, dabar žinoma 
Ophel vardu. Čia karalius Dovydas 
buvo įrengęs savo sostinę ir pasistaty
dinęs tvirtovę. Sionas buvo ir žydų 
dievybės Javės buveinė. Tas ypač 
pabrėžtina pranašo Izaijo (8,18), 
kuris sako, kad Galybių Viešpats 
gyvenąs ant Siono kalno. Taip, kaip 
graikų Dzeusas and Olimpo.

Prieš II-jį Pasaulinį karą sionistai 
skatino žydus emigruoti į Palestiną ir 
ten įsikurti, išperkant arabų žemę ir 
namus miestuose. Jaunimas ir Lie
tuvoje buvo skatinamas mokytis 
hebrąjų kalbos ir žemdirbystės. Kai 
1948 m. gegužės 14 d. atgimė Izraelis, 
manytum, kad Sionizmo organizacija 
galėjo laikyti savo uždavinį atlikusi. 
Bet ji po to tik sustiprėjo. Dabar jau 
su kitu uždaviniu: remti Izraelio 
išlikimą ir padėti ten nuvykusiems 
žydams Izraelis tapo tarptautinės 

Sionizmo organizacijos centru su 
skyraiais 60-je kraštų ir 3 su viršum 
milijonų narių. Stipriausiai Sionizmo 
organizacija jaučiasi JAV, kur vien tik 
New Yorke žydų tiek kiek Izraelyje. 
Iš viso JAV gyvena 6 mil. žydų, o 
Izraelyje 3.6 mil. (pasaulyje žydų 
priskaitoma 14.5 mil.)

Australijos sionistų organizacija 
įkurta 1927 metais dr. Albert Silver 
Sydnėjųje, įsi Leibler ir jo brolis 
teisininkas Mark Leibler Melbourne 
yra buvę bei esą žymiausi čionykščio 
Sionizmo šulai. Federalinė Sionistų 
organizacijos vadovybė keičiasi kas 
dveji metai tarp Melbourne ir Syd- 
nėjaus. Pagal 1981 metų surašymą 
(1986 m. dar nesuvesta) Australijoje 
buvę 62,127 žydai; iš jų 29,477 
Melbourne ir 24,411 Sydnėjųje. Tie 
skaičiai, žinoma, nėra tikslūs, nes tai 
pagal pasisakymą priklausant juda
izmui. 1986 m. surašyme buvo etninės 
kilmės klausimas.

Nors Sovietų Sąjungoje (ten šiuo 
metu žydų yra 2.5 mil.) partijos, 
administracijos bei profesinių žmonių 
eilėse žydų procentas buvo ir tebėra 
gana didelis, tačiau Sionizmas yra 
pasmerktas. Iš esmės tai dėl jo 

nacionalizmo. Pagal Lietuvių tarybinę 
enciklopediją (X t., Vilnius, 1983, 
p.182) Sionizmas esąs "žydų buržu
azinio nacionalizmo pagrindinė kryp
tis; Izraelio valdančiųjų sluoksnių 
ideologija" Ten pat tvirtinama, kad 
Sionizmui esą būdinga "šovinizmas, 
antikomunizmas, antitarybiškumas". 
Sionizmo aptarimo pabaigoje, tame 
pačiame enciplopedijos puslapyje ška- '■ ■■ 1 
itome: "Per II-jį pasaulinį karą 
sionistai bendradarbiavo su hitleri
ninkais, vadovavo getų savivaldos 
organams ir policijai, nesipriešinimo 
taktikos propagavimu prisidėjo prie 
žydų naikinimo". 1985 metais rugpjū
čio mėnesį, per tris "Tiesos" numerius 
(Vilniuje) buvo atspausdintas straips
nis tema "Sionizmo veidas" pasirašy
tas L. Kornejevo. Jame kaltinami 
sionistai, minimos pavardės Polkeso ir 
Gincburgo, bendradarbiavusių su vo
kiečių naciais bei SS pareigūnais.

Taigi Sionizmą suplakti su marksiz
mu bei Sovietų Sąjungos santvarkos 
ideologija yra neleistinas prasižengi
mas su faktais. Tiesa, žydų prole
tariato ir žydų šviesuomenės atstovų 
apsčiai sutinkame rusų revoliucijos ir 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
bei administracijos gretose. Tik tų 
žydų didžioji dalis, o viešai tai beveik 
visi buvo pasisakę prieš sionizmą bei 
sionistų organizacijas. Net Lietuvos, 
Lenkijos ir Baltarusijos teritorijose 
veikusio kairiųjų žydų sąjungos 
"Bund" (įsikūrusio Vilniuje 1897 m.) 
nariai ilga laiką laikyti menševikais ir 
simpatikais sionizmui. Bundininkai į 
komunistų partiją buvo priimti tik po 
revoliucijos 1921 m., Lenkijoje 1923 
m. Šandien sovietuose į nemalonę yra 
patekę bei patenka žydai, pasiprašę 
emigruoti į Izraelį ar apskritai į 
Vakarus. Jie tampa apšaukti sio
nistais. Ar su pagrindu ar be, tai jau 
kitas klausimas. Jie mat pasisako už 
sionistines idėjas - dėl religinės 
judaizmo laisvės ir dėl teisės emi
gruoti į Izraelį, dėl tarptautinės žydų 
bendrijos. Dalis tokių sovietuose 
patyrė kalėjimų bei tremties bausmę. 
Sionistai yra žydai, tik ne visi žydai 
yra sionistai.
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TAUTARIKIS- SENOVĖS LIETUVIS

Gudai senovės lietuvių gentis, buvo 
įsikūrę rytuose tarp Dunojaus ir 
Dniepro upių. Prieš hunams užplūs- 
tant Europą, visos baltų gentys buvo 
valdomos vieno imperatoriaus vardu 
Varamonių - Rikis. Svetimtaučiai jį 
vadina Ermanaric, Hermanaric, Jar- 
mericus. Senuose danų dokumentuose 
- Jormunrekkr. Jis buvo varingis, 
Elbingo dinastijos ir valdė iš kurios 
nors vietovės netoli Elbės. Istorikas, 
ukrainietis Omeljan Pristak savo 900 
puslapių veikale "The Origin of Rus" 
teigia, kad Elbingo dinastijos varingiai 
kontroliavo prekybos kelius Dunojaus 
ir Dniepro upėse. Sritis apie tas abi 
puses buvo apgyventa lietuvių genties 
gudų: vyčiai ir ostro. Omeljan Pristak 
sako, kad vyčiai - gudai visi buvo 
baltai. Ostro - gudai buvo irgi baltai, 
išskyrus mažą jų dalį, gyvenusią prie 
germanų genties Alani. Vedybų keliu 
jie susimaišė.

Hunams įsiveržus į gudų sritis, 
didelė grupė gudų atvyko į šiaurės 
Italiją. "Mūsų Pastogėje" prieš porą 
metų tilpo straipsnis apie išeivius 
gudus ir jų išsirinktą karalių Alarikį.

Visų baltų imperatorius Varamonių 
Rikis jau buvo senas ir žuvo 374 
metais po Kr., kovoje prieš hunus. 
Hunų vadas Atila mirė 454 metais po 
Kr. Istoriniuose veikaluose yra daug 
spragų ir neteisingų žinių. Viename 
veikale sakoma, kad karalius Valda- 
maris, Varamonių Rikio brolis 454 
metais sumušė hunus ir ostrogudai vėl 
tapo laisvi. Karalius Valdamaris 
greičiausiai buvo labai artimas Vara
monių Rikio giminė. Valdamaris 
turėjo du brolius: Tautamirą ir 
Vitamarį. Neaišku kur gyveno, bet jo 
broliai buvo išeiviai ostro - gudai ir 
gyveno Veronoje. Roma juos pakvietė 
saugoti rytines sienas nuo germanų 
genčių. užpuolimų. Tautamirasir. 
Vitamins sudarė su Roma sutartį, bet 
po kiek laiko Roma nustojo jiems 
mokėti už sienų saugojimą. Taigi 
Vitamaris užėmė Ilirijos sritį. Roma 
vėl atnaujino sutartį ir Tautamiro 

‘sūnų Tautarikį, septynerių metų 
berniuką paėmė įkaitu į Konstanti
nopolį. Šis miestas Romos imperijoje 
jau buvo stiprus, pradėjo pagarsėti ir 
nustelbti Romos galybę. Tautarikis 
Konstantinopolyje gavo romėnų išsi
lavinimą, jame gyveno dešimtį metų.

Trisdešimt trejų metų amžiaus 
Tautarikį Konstantinopolio imperato
rius Zeno paskyrė valdyti Romą ir visą 
Romos sritį. Jis tapo Bizantijos 
imperatoriaus vietininku su kuni
gaikščio teisėmis. Tautarikis vadova
vo sėkmingam žygiui Mažojoje Azijo
je. Po to Konstantinopolyje buvo 
pastatyta jo statula, vaizduojanti jį su 
kariškais šarvais. Veronoje buvo 
pastatyta tokia pati statula.

Garsusis prancūzų istorikas Henri 
Pireime sako, kad Romos popiežiai 
rodė draugiškumą ostrogudų kara
liams, nors jie ir buvo Arianizmo - 
Mitros tikėjimo. Jie Italijoje liko 
Arianizmo - Mitros tikėjime iki šešto 
amžiaus pabaigos. Šiaurėje jie dar 
kelis šimtmečius išliko nepriėmę 
krikščionybės. Romos popiežius Silve- 
rius nemėgo Tautarikio, bet toleravo, 
nes jis popiežių Romoje apsaugojo. 
Tautarikis tapo galingu valdovu, nes 
Bizantijos imperatorius Zeno jam 
suteikė neribotą galią. Tautarikis 
buvo ne vien žymus karo herojus. Jis 
buvo eruditas, gabus politikas, kultū
rininkas ir gerai tvarkė ekonominius 
reikalus. Tautarikis uždraudė savo 
tautiečiams kovoti tarpusavyje.

Tautarikio dukra Amalia - Sonja 
ištekėjo už Varamanto. Jiems gimė 
sūnus, jį pavadino Atalarikiu, kurį 
Tautarikis prieš pat savo mirtį

Kunigaikštis Tautarikis, valdęs Romą 
virš 40 metų, Arianizmo - Mitros 
išpažinėjas. Jo statula randasi pran
ciškonų bažnyčioje Insbrucke.

paskyrė savo įpėdiniu - Romos 
valdovu. Tautarikis mirė 526 metais. 
Jį palaidojo Ravenoje, marmuriniame 
kape. Dar jam gyvam esant garsas 
apie jį pasklido už Alpių. Germanai jį 
žino kaip Koenig Dietrich von Bern. 
Veronos miestą germanai vadina 
Bern. įvairūs svetimtaučiai istorikai 
Tautarikį žino, kaip Theodoric, kilusį 
iš garsiosios Elbingo (Ylfingar) dinas
tijos.

Aštuntame amžiuje po Kr. įėjo į 
madą dainos apie karo herojus, taigi 
apie Tautarikį sukūrė daug dainų ir 
legendų. Garsusis frankų karalius 
Šarlemanas (Charlemagne, valdęs 8- 
to šimtmečio pabaigoje) liepė Tauta
rikio statulą iš Veronos atgabenti į jo 
pilį Aix - la - Chapele, Aachen 
mieste. Šarlemanas labai gerbė Tau
tarikį.

Arianizmo - Mitros religijos ryš
kiausias simbolis yra Sauluva. Tauta
rikio statuloje šarvų pečius ir alkūnes 
puošia Sauluvos skrituliai, šarvuose 
nuo pusės krūtinės iki talijos taip pat 
Sauluvos ženklai. Jo statulą šiais 
laikais galima pamatyti Innsbrucke, 
pranciškonų bažnyčioje. Ta statula 
buvo sukurta pagal Tautarikio statu
las Konstantinopolyje ir Veronoje.

Sauluvos simboliai randami mūsų 
pilyse ir smuikeliuose. Beveik visų 
mūsų bažnyčių fasadus ir bokštus 
puošia Sauluva. Tai Arianizmo - 
Mitros religijos žymiausias simbolis. 
Jokia kita tauta nepuoselėjo to 
simbolio.

Archeologė dr. Marija Gimbutienė 
savo veikale "The Balts", 144 
puslapyje rašo, kad Ostrogoths ir 
Prussians (ostrogudai ir prūsai) tarp 
400 - 600 po Kr. buvo giminingi. Iš 
daugelio svetimtaučių veikalų aišku, 
kad gudai, germanų istorikų pavadinti 
"Goths" nebuvo germanai. Germanai 
gudų kariškus žygius ir karo herojus 
pasisavino. Germanų istorikai teigia, 

kad sunku atstatyti į lietuviškuosius. $ 
Germanų istorinės žinios, įstatytos | 

į šunkelį, įgavo taip giliai įrėžtas > 
vėžes, kad vargu ar tarptautiniu < 
mastu būtų galima faktus atstatyti į Į 
teisingą kelią. Svarbu, kad mes patys 
žinotumėm ir, pasitaikius progai, 
skelbtumėm apie tai svetimtaučiams. § 

Agnė Lukšytė §
- §

OKUPUOTOJE | 
LIETUVOJE |

ATSTATYS "LAISVĖS" STATULĄ
Vilniaus radijas pranešė, kad Kaune 

pradėtos rinkti lėšos Juozo Zikaro 
sukurtos "Laisvės" skulptūros atsta
tymui.

Karo Muziejaus Sodelyje "Laisvės" 
skulptūra buvo sunaikinta stalinizmo 
laikais. Ji bus atkurta pagal dailininko 
dukters išsaugotą visą skulptūros 
statybos dokumentaciją.

Taip pat Kaune yra • numatyta 
atstatyti ir Vinco Grybo sukurtą 
paminklą Vytautui Didžiajam, pa
minklinius biustus Simonui Daukantui, 
Jonui BaSanavičiui ir Vincui Kudirkai.

KIEK BUVO IŠTREMTA?

§

f
§§
§ f

§
LKP istorijos instituto direktorė § 1000 žmonių.

Vanda Kašauskienė straipsnyje 
"Prieštaringi istorijos puslapiai" 
("Tiesa" VII. 5) skaičiuoja kiek 
Lietuvos piliečių buvo ištremta į 
tolimuosius Sov. Sąjungos rajonus po 
1944 metų.

Ji sako, kad masiškiausias Lietuvos 
žmonių vežimas buvo 1948 m. gegužės 
22-27 d. Tada buvo ištremti 39482 
žmonės (11233 šeimos). 1949 metais 
buvo išvežti 32735 žmonėes, 1951 
metais - 20357 žmonės, 1952 metais - 
2934 žmonės. Tremiami gyventojai 
buvo kvalifikuojami kaip buožės, 

-hntitarybinlo pogrindžio‘rėmėjai, po
grindžio dalyviai ir "hitlerinių oku
pantų rėmėjai".

GAISRAS IGNALINOJE

Š. m. liepos mėnesio 25 dieną 
Vilniaus radijas pranešė, kad to pat 
mėnesio 20 dieną kilo gaisras Ignali
nos atominėje elektrinėje. Jos admi
nistracija nurodo, kad elektros kabe
liai užsidegė viename pirmo bloko 
koridoriuje. Gaisras neišsiplėtė ir 
buvo užgesintas per vieną valandą; 
nuostoliai siekia 15.000 rublių.

Laikraštis "Tiesa" atsiliepė labai' 
kritiškai apie šį gaisrą. Ignalinos 
sovieto pirmininkas yra labai pasipik
tinęs, kad elektrinės administracija 
labai pavėluotai painformavo vieti
nius gyventojus apie įvykį.

LAIŠKAS IŠ KAUNO

"Rugpiūčio 2 dieną vakare pas mus 
buvo didelė šventė. Nemuno ir Neries 
santakoje įvyko protesto mitingas 
ekologinei būklei apsvarstyti. Daly
vavo apie 50-60 tūkstančių žmonių.

Tokios minios Kaunas dar niekada 
nebuvo matęs. Gal tik prieš daugelį 
metų, panašiai buvo per Dariaus ir 
Girėno laidotuves. Mūsų "socialisti
nėje" santvarkoje tai buvo neįprastas 
įvykis. Daug gražių kalbų, daug 
lietuviškų tautinių vėliavų, šūkių, 
daug iškelta reikalavimų respublikos 
valdžiai. Na, žinoma ir daug emocijų 
bei geros nuotaikos. Taip nebuvo 
Lietuvoje nuo 1940 metų ! Ir tvarka 
buvo gera. Baigėsi šventė tautine 
giesme " Lietuva Tėvynė mūsų" ir 
Maironio "Lietuva brangi". Toks 
protesto žygis tęsiasi ir kituose 
miestuose"

A.Ž.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Sovietų savaitraštis " Ogoniok" pa
talpino rašytojo Aleksandro Veinštei- 
no straipsnį, kuriame piktinamasi, kad 
nežiūrint Stalino padarytų nusikalti
mų, jo palaikai palaidoti tokioje 
garbingoje vietoje, kaip Kremliaus 
siena ir dar netoli Lenino mauzolie
jaus. Autorius ragina pašalinti Stalino 
palaikus iš Kremliaus sienos.

Jungtinių Tautų Organizacija su
darė 350 neginkluotų karinių stebė
tojų grupę, kuri prižiūrės Irano - 
Irako paliaubų vykdymą. Grupė, 
sudaryta iš 24 valstybių kontingento, 
patruliuos 1200 kilometrų ilgio sieną. 
Australija jau išsiuntė 15 karių 
stebėtojų grupei, kuriai vadovauja 
Jugoslavijos generolas Slavko Jovič.

Burmos prezidentas Sein Lwin, 
pradėjęs valdyti kraštą liepos mėn. 26 
dieną, po porą savaičių trukusių 
riaušių ir masinių demonstracijų, 
buvo priverstas atsistatydinti. De
monstracijų metu, policijai ir kariuo
menei pakartotinai įvairiose vietovė
se šaudant į beginklę minią, žuvo apie

Australijos užsienio reikalų minis
tras pirmininkas W. Hayden tris dienas 
lankėsi Teherane, pasitarimams dėl 
Australijos - Irano prekybinių santy
kių sustiprinimo, karui su Iraku 
pasibaigus. Savo pasikalbėjimuose su 
Irano vyriausybės lyderiais Haydenas 
iškėlė ir žmogaus teisių klausimus bei 
prašė Irano tarpininkavimo ir įtakos 
musulmonų fakcijoms Lebanone dėl 
pagrobtų įkaitų paleidimo.

Rusai pareiškė, kad iki šiol yra 
atitraukę iš Afganistano 50.000 karių 
ir dar likusius 50.000 žada atitraukti 
iki 1989 metų vasario mėnesio.

Seoulo olimpiniai žaidimai iki šio 
laiko nežada būti saugūs dėl vis dar 
nesiliaujančių Pietų Korėjos studentų 
riaušių.

♦ ♦♦♦♦
Filipinų viceprezidentas Salvador 

Laurel apkaltino prezidentę Corazon 
Akino nesugebėjimu valdyti kraštą bei 
nesiskaitymu su viceprezidento nuo
mone, neprileidžiant jo. prie visų 
nutarimų svarstymo. Jis reikalavo* 
prezidentės atsistatydinimo ir naujų 
rinkimų.

Prezidentė aiškina, neleidžianti 
dalyvauti viceprezidentui nutarimų 
svarstymuose, kadangi pastarasis ne- 
rėmęs jos jai kritiškais 1986 metų 
lapkričio mėnesio ir 1987 metų 
rgpjūčio mėnesio momentais, kada 
kariuomenės daliniai bandė įvykdyti 
perversmus.

Airių teroristinė pogrindžio orga
nizacija IR A įvykdė visą eilę žmogžu
dysčių Europoje, nušaunant britų 
karius jų automobiliuose. Britų karių

§ mašinos turi lengvai atpažįstamus 
§ skirtingus registracijos numerius, kas 
| žymiai palengvina teroristams pasi- 
? renkant aukas.
§ ..........
įj Lybijos prezidentas pulkininkas
§ Muammar Gaddafi stengiasi įtikinti 
§ Tunisijos ir Alžerijos vyriausybes 
§ sujungti savo valstybes su Lybija į 
§ vieną didžiulį politinį vienetą.
§ ........

§ įlankoje netoli Tokijo susidūrė
§ povandeninis karinis Japonijos laivas 
§ su privačia jachta. Avarijos metu žvo 
§ net 30 civilių asmenų.
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ATVYKSTA KANADIEČIAI *

A. SABONIS • 
NORIU, KAD VISI ŽINOTU TIESĄ!

Švęsdama savo 40 metų gyvavimo 
sukakti Toronto "Vytis" gali di
džiuotis laimėtų titulų gausumu ir 
įvairumu. Ir ne tik lietuvių ar 
pabaltiečių varžybose, bet ir visoje 
Kanadoje ar net ir JAV. Kanados 
šachmatų meistras Povilas Vaitonis 
1951 ir 1957 metais, atstovavo 
Kanadą pasaulio šachmatų pirmeny
bėse. 1958 meatais Kanados stalo 
teniso meistro vardą iškovojo Pranas 
Gvildys, 1959 metais Sofija Kaspe- 
ravičlūtė, 1968 metais Elena Saba
liauskaitė. Tačiau didžiausia pagarba 
priklauso Violetai Nešukaitytei, kuri 
10 kartų laimėjo Kanados ir 4 kartus 
JAV moterų stalo teniso meistrės 
titulą. O su savo sesutėmis Flora, 
Glorija ir E. Sabaliauskaite daug 
kartų atstovavo Kanadą pasaulio 
pirmenybėse ir tarptautinėse rungty
nėse.

Kitose sporto šakose "Vytis" 
žvaigždžių neturėjo, bet visuomet 
pajėgdavo pasipuošti vienu ar kitu 
titulu lietuvių ar pabaltiečių varžy
bose.

Didžiuotis "Vytis" gali ir krepšinio 
stovykla, kurios iniciatorius, organi
zatorius ir instruktorius buvo Ma
mertas Duliūnas, buvęs Kempteno 
"Šarūno" ir "Vyčio" krepšininkas.

•I

Buenos Aires lietuvių sporto klubo "Žalgiris" jaunių krepšinio komanda, 
kuri norėtų dalyvauti III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse, jeigu pajėgtų 
apsimokėti už kelionę į Australiją.

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: A. Rasteinis, A. Dumšė, B. Vekelis, T. 
Stukas ir M. Sudulus, antroje eilėje iš kairės: treneris J. Petraitis, M. Sudnius, 
R. Banylis, A. Rasteinis ir C. Blumbergas.

AUSRALIJA - SOVIETU SĄJUNGA
■i • krepšinis

Australijos vyrų krepšinio olimpi
nės komandos noras nugalėti iš 
Sovietų Sąjungos atvykusią olimpinę
komandą, kol kas neišsipildė. Iš 
žaidžiamų šešių rungtynių sužaistos 
jau penkios. Pirmame susitikime 
Brisbanėje australai pralaimėjo tik 
vieno taško skirtumu. Sekantis susi
tikimas įvyko Sydnejuje. Čia vėl 
pralaimėjimas jau devyniais taškais - 
86:77. Toliau vykstama į Canberrą. 
Australijos sostinėje šeimininkų vėl 
laukė nesėkmė, rezultatas 85:82 
sovietų krepšininkų naudai. Šiame 
susitikime lietuvis R. Kurtinaitis 
rusams pelnė daugiausiai, net 16 
taškų, estas Tijj Sokk - 13, lietuviai Š. 
Marčiulionis - 12 ir V. Chomičius - 2. 
Ketvirtąsias rungtynes krepšininkai 
žaidė Melbourne. Australų čia laukė 
ketvirtasis pralaimėjimas rezultatu 
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Stovykla gyvavo 11 metų ir ją lankė 
1200 krepšininkų. Gaila, kad lietuvių 
iš jų tarpo buvo mažiau negu pusė.

Užaugo Duliūnų sūnus Ričardas, 
broliai Karpiai ir "Vyčio" vyrų 
krepšinis vėl aukštumoje. Pirmenybėse 
Čikagoje "Vytis" įveikė pernykštį 
meistrą New Yorką ir tik kelių taškų 
skirtumu pralaimėjo prieš Detroitą ir 
Čikagą. Paskatinti tokio gero pasiro
dymo " Vyčio" krepšininkai atvyksta į 
žaidynes Adelaidėje. Jų sąstatą 
sudaro: Ričardas Duliūnas, Jonas, 
Rimas ir Pranas Karpiai, Romas 
Stasiulis, Linas Ažubalis, Pranas 
Rogalius, Bill Price, Kęstas Simonaitis 
ir Gintas Senčikas. Ši komanda bus 
kietas riešutas. Komandos ašis yra 
Jonas Karpis. Jis yra 6'-9’ ūgio, 
Toronto gimnazijų All Star, žaidęs 
Syracuse ir Toronto universitetų 
komandose, žaidęs Kanados rinktinėje 
Kinijoje ir eilėje tarptautinių rungty

nių.
į Tautinės Olimpiados Kaune da

lyvių pagerbimą su krepšininkais 
atvyksta du tos olimpiados dalyviai: 
Antanas Supronas ir Vincas Kačergis. 
Komandą lydi ilgamečiai klubo dar
buotojai Andy Klimas, Aras Nausėdas, 
Edis Stravinskas, Mamertas Duliūnas 
ir klubo pirmininkas Rimas Sonda.

94:90. Geriausiai žaidė Šarūnas 
Marčiulionis pelnydamas 18 taškų, 
Valdas Chomičius - 11, Rimas
Kurtinaitis - 10. Ir kaip nebūtų gaila 
Australijos olimpinės komandos, 
penktąjame susitikime Adelaidėje vėl 
jų laukė pralaimėjimas vienuolikos 
taškų skirtumu. Liko paskutinės 
varžybos Per the, ir vilčių liko mažai. 
Tačiau, reikia pripažinti, kad Austra
lijos reprezentacinė komanda šiuo 
metu yra padariusi nemažą pažangą. 
Linkime jai sėkmės paskutiniame 
susitikime, linkime jai ir geresnės 
sėkmės artėjančiose Pasaulio Olimpi
nėse žaidynėse Seoule.

RERTHE
Kviečiu šachmatininkus ir mėgėjus 
prisidėti prie šachmatų grupės.
F. Garnys, tęl. 2719489.

Mūsų pokalbis buvo neįprastas. 
Arvydas dar nemiegojo. Ką tik 
skambino namiškiams. Nespėjau pa
aiškinti, kad noriu paruošti magneto
foninį įrašą televizijos programai, kai 
Arvydas pasakė: "Šį kartą aš noriu, 
paprašyti. Visa tai, ką pasakysiu, 
žodis žodin išspausdinkit laikraštyje. 
Noriu, kad visi žinotų tiesą!".

- Taigi, Arvydai, apibūdink dienas, 
praleidžiamas toli nuo namų.

- Sunkus darbas, varginančios 
dienos. Bet dėl to aš čia ir 
atvažiavau! Keliamės anksti, nes jau 
pusę devynių reikia būti klinikoje, čia 
prasideda įvairiausios sausgyslių rea
bilitacijos procedūros: greitas ėjimas, 
nuolat judančiu takeliu, važiavimas 
stacionariniu dviračiu, kitokios visų 
raumenų grupių stiprinimo priemonės. 
Paskui dvi tris valandas treniruojuosi 
krepšinio aikštelėje. Tik septintą 
aštuntą valandą vakaro grįžtame į 
savo laikinus namus, klubo paskirtą 
butą.

Praktiškai nėra laisvo laiko. Tik 
sekmadienį ilsiuosi. Portiandas jaukus, 
gražus miestas, kurį tik kartą buvome 
palikę, kai mus pakvietė Čikagos 
lietuvių sportininkai. Maloniausias 
užsiėmimas - žvejyba, ypač po to, kai 
čia pirmąkart žvejodamas ištraukiau 8 
kilogramų lašišą: su meškere lengviau 
surasti savo "laimę", negu sveikam 
grįžti į krepšinio aikštelę.

- "Tiesoje" Vilius Kavaliauskas iš 
JAV rašė, kad "Trail Blazers" klubas 
neleidžia tau susitikti su žurnalis
tais, o Aleksandras Gomelskte televi
zijos "Sporto studijos" laidoje kalbėjo, 
kad tu Portlande nerimtai gydaisi, vis 
duodi interviu spaudai, televizijai. 
Kieno tiesa?

- Dėl žurnalistų galiu štai ką 
pasakyti. Klubo, kuris mane gydo, 
prezidentas pasakė, kad aš čia 
atvykau gydytis, o ne fotografuotis, 
ar interviu dalinti. Aš tuo tik 
džiaugiuosi. Žinoma, klubas leidžia 
susitikti su Oregono valstijos laikraš
čio, taip pat "Sports Iliiustrated”, 
kuris keliauja po įvairias pasaulio 
šalis, bei "WashingtonJ’ost" žurnalis
tais. Klubo vadovams leidus, mane 
filmavo ir JAV televizija. Jungtinėse 
Amerikos valstijose dirbantis V. 
Kavaliauskas, nežinodamas mūsų buto 
telefono, matyt, kreipėsi į klubo 
prezidentą. Šis, suprantama, davė 
neigiamą atsakymą.

Dėl TSRS nusipelniusio trenerio 
Aleksandro Gomelskio nežinau nė ką 
sakyti. Jis čia nebuvo, manęs nematė, 
su manim ar klinikos bei klubo 
vadovais nesikalbėjo. Tiesa, vienąkart
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Po $200 - Dr. K. J. Kemežys - ACT. 
Po $100 - J. ir Z. Adickai - Tas.
Po $50 - Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba, J. ir I. Gailiai - Vic., 
Vladas, Antanas, Juozas ir Mikas 
Medeliai A.A. Vlado Medelio atmini
mui - NSW., R. Palaitis - NSW. E. 
Palaitis - NSW.

$20 - O. Palaitienė - NSW., V. 
Jakutis - Vic., V. Petniūnienė - NSW., 
I. Dženkaitytė - S.A., E. ir S. Dainiai 
- S.A., S. Eimutis - Vic.
Po $10 - N. Arminienė - S.A., 
Libikienė - S.A., K. Šimkus -Vie., V. 
Vitkūnienė - S.A. P. ir L. Zaremba - 
NSW.

Po $ 5 - O. Bridžiuvienė (papildoma

Lietuvos Tautinės olimpiados 50 metų 
sukakties paminėjime kalba Konstan
tinas Savickas, kuris laikomas Lietu
vos krepšinio tėvu. Sėdi Arvydas 
Sabonis. • •
aš jam paskambinau, kai mūsų rinktinė 
žaidė VFR. Pokalbis buvo pernelyg 
trumpas. Kai manęs paklausė, ar 
padėsiu TSRS rinktinei Olandijoje 
vyksiančiame atrankiniame olimpinia
me turnyre, suprantama, nieko kon
kretaus negalėjau atsakyti - juk 
gydymas buvo tik prasidėjęs. Dėl to, 
atrodo, treneris supyko. Dabar kalti
na mane, profesorių K. Vitkų. 
"Sovetskij sport" laikraštyje mūsų 
šalies rinktinės treneris rašė, kad 
man per švelniai padaryta kojos 
operacija. Bet juk Gomelskis ne 
medicinos, o krepšinio profesorius, 
nors tokių laipsnių sporto šakos ir 
neturi. Suomiai ir amerikiečiai šią 
nevykusią versiją paneigė - operacija 
atlikta labai gerai. Nesuprantu, kur 
man gydytis; Lietuvoje - blogai, 
Suomijoje - irgi negerai, dabar aš JAV 
- vėl kaltinimai.

Man atrodo, kad kiekvienas žmogus 
gali būti kompetentingas tik savo 
profesijoje. Negerai, kai plinta kaž
kokios pavydo bacilos.

Be Kęstučio Vitkaus aš čia nė 
žingsnio. Angliškai suprantu jau 
neblogai, tačiau medicininiai termi
nai, įvairios gydymo procedūros man 
neaiškios. O jis juk daktaras, ne tik 
vertėjas. Tačiau, sako, kai kam 
Vilniuje jau nepatinka, kodėl jis taip 
ilgai JAV su manim būna. Gal kas 
abejoja ir dėl lengvosios atletikos 
trenerio Aleksandro Kosausko, gyve
nančio Amerikoje kartu su manimi. 
Daktarams dabar čia išmatavus mano 
fizinius duomenis, raumenų, širdies 
darbą, visi nustebo. Skaičiavimo 
mašinos nustatė, kad kai kurie mano 
jėgos parametrai tokie, kokių per 
pastaruosius penkiolika metų nebuvo 
parodęs nė vienas klubo profesionalas. 
O tai pasiekiau ir A. Kosausko darbo 
dėka. Jis čia* turės ko pasimokyti.

aukos
auka) - S.A., A. ir B. Budriai - S.A.,
Adelaidės "Talkos" procentai $0.19. 
Pataisymas "M. P. Nr. 26 aukotojų 
sąraše buvo atspausdintas: A. ir B. 
Sumilai - Vic. Turėjo būti A. ir B. 
Šumilai - ACT. Už įvykusią klaidą 
Šumilus atsiprašome.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū, 
čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift."

Lithuanian Club Ltd.
P. 0. Box 2055.

Banks town, NSW. 2200.

Dr. B. Vingilis.
Komiteto narys aukoms telkti.
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GEELONGE
"Svajonių Aidai"

Nors rugpjūčio 7-tą Geelonge lijo, 
"Svajonių Aidai" rūškaną lietingos 
dienos nuotaiką, visiems apsilankiu
siems j jų koncertą, tikrai pataisė. Šių 
atlikėjų nepriekaištinga laikysena 
scenoje, mielos melodijos, geras 
atlikimas pakvietė visus susirinkusius i 
muzikos garsų pasauli. Džiaugėmės 
muzika, atlikėjais ir ne vienas, savo 
jausmais, nuotaika grįžome į jaunystę.

Buvo be galo malonu išgirsti mūsų 
jaunųjų dainininkų šviesias ir papras
tas dainas. Ausi glostė, aki džiugino 
labai darnus, gražiai skambantis V. 
Bruožytės, Z. Prašmutaitės, A. Bruo- 
žio ir T. Zdaniąus atlikimas, balsai. 
Visam koncertui daug gaivumo sutei
kė judri, guvi, grakšti V. Bruožytė. Su 
šia atlikėja susitinkame nebe pirmą 
kartą, bet kiekvienas susitikimimas su 
ja atneša giedrią ir naują nuotaiką.

Maloniai nuteikia "Svajonių Aidų" 
vadovės Z.. Prašmutaitės sugebėjimas 
vadovauti orkestrui ir bendrauti su 
juo, išrinkti programon tai, kas 
prieinama ir miela, kiekvieno klau
sytojo individualybei. Jaunatviškai 
gražus buvo ir trio. Vaizdžiai meis
triškai vakaro programą vedė prane
šėja I. Volodkienė. Belieka tik 
apgailestauti, kad ne visi geelongiš- 
kiai galėjo girdėti koncerte skambėju
sias melodijas įr paremti jaunimo 
sąjungą. O Jurgis Sedliorius sužavėtas 
jaunaisiais atlikėjais paaukojo 50 - 
ties dolerių paramą. Klausytojai 
užsakė naujų plokštelių, o jaunoji 
Geelongo lietuvių karta du džiaugsmu 
atlikėjams (teikė gėlių ir suvenyrų. 
Geelongo. Apylinkės pirmininkas O. 
Schrederis savo kalboje nuoširdžiau
siai padėkojo "Svajonių Aidams" už 
dainas sušildžiusias klausytojų širdis.

Taip pat nuoširdžią padėką reiškia
me Brigitai Starinskienei už 100 
dolerių auką Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės namams.

O. Schrederis

MELBOURNE
Meno paroda

Melbourne Apylinkės valdybos pa
kviesta, dailininkė Irena Jokubauskie- 
nė mielai sutiko praturtinti Tautos 
Šventės minėjimą savo meno darbų 
paroda. Šioje parodoje bus galima 
pamatyti (jeigu patiks ir Įsigyti) 
vėliausius dailininkės kūrinius iš 
pereito rudens Viktorijos Dailininkų 
Draugijos metinio safari po vaizdin
giausias gamtovietes.

Paroda bus atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų sekmadieni, 
rugsėjo mėn.lld. Melbourne Lietuvių 
namų antrame aukšte.

Kviečiame visus nepraleisti progos 
pasigėrėti šios darbščios ir talentingos 
menininkės darbais, apsilankius Tau
tos Šventės minėjime ir pasiklausyti 
buvusio Sibiro tremtinio, docento 
Vytauto Skuodžio paskaitos.

Melbourne 
Apylinkės valdyba

A. L. FONDO SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad rugpjūčio mėn. 28 
dieną, sekmadieni, 2 vai. po pietų, 
Melbourne Lietuvių namuose, Ben
druomenės kambaryje, įvyks Australi
jos Lietuvių Fondo narių metinis 
susirinkimas.
Darbotvarkėje: 1. Narių registracija. 
2. Susirinkimo atidarymas. 3. Mirusių 
narių pagerbimas. 4. Mandatų komisi
jos patvirtinimas. 5. 1987 metų 
susirinkimo protokolo skaitymas ir 
patvirtinimas. 6. Pranešimai - pirmi
ninko, iždininko, revizoriaus ir Revi-

levos Jokubauskienės tapybos darbas

zijos komisijos. 7. Pranešimų diskusi
jos. 8. Apyskaitos tvirtinimas. 9. 
Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai). 
11. Klausimai ir sumanymai. 12. 
Susirinkimo uždarymas.

Nariai, negalintys dalyvauti susi
rinkime, prašomi (galioti kitą Fondo 
narį, (galiojimas siunčiamas sekreto
riui Fondo adresu, ir toks raštas turi jį 
pasiekti ne anksčiau kaip dvi dienos 
prieš susirinkimą.

J. Meiliūnas
A. L. Fondo sekretorius

SYDNEJUJE
Žolinės atlaidai

Rugpjūčio penkioliktąją Engadinės 
gyventojai suruošė Žolinės - Marijos 
Dangun paėmimo šventę - atlaidus.

Kartu su iš tolimesnių gyvenviečių 
atvykusiais svečiais, prisirinko, pilna 
Sodybos salė su, tą dieną, gražiausio
mis gėlėmis išpuoštu altoriumi. Šv. 
Mišias atlaikė prelatas P. Butkus, 
visiems giedant gražiąsias lietuviškas 
giesmes. Gražų ir pilną gilios prasmės 
pamokslą pasakė kunigas P. Martūzas, 
iškeldamas Marijos vaidmenį nuo 
Rojuje sutverto pirmojo žmogaus 
nupuolimo iki atpirkimo. Per Mariją 
atėjo į pasaulį Dievas - žmogus. Kaip 
paties Dievo išrinktoji, be nuodėmės 
paimta į Dangų.

Šv. Mišioms pasibaigus, Sodybos 
šeimininkė Valė Stanevičienė su 
padėjėja Monika Kopickiene visus 
dalyvius ir svečius pavaišino labai 
skaniais pietumis, vynais ir stipres
niais gėrimais, kavute ir pyragais.

Žolinės šventė Engadinėje jau tapo 
tradicija ruošiama kiekvienais metais. 
Dėkingumas ir pagarba priklauso 
dosniajai Valei Stanevičienei, jos 
padėjėjai ir visiems sodybiečiams.

B. Genys

K VI EČI AME
Sydnejaus "Sūkurio" jaunimas ruo

šiasi ateinančiai Tautinių šokių šven
tei, kuri įvyks šių metų gale 
Adelaidėje.

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

Pirmoji repeticija ir pasitarimas 
įvyks rugsėjo 4 dieną, sekmadienį,

TALKOS PASKOLOS - PIGESDĖS I
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 į mėn. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. 
$50,000 paskola 10-Čiai metų - $777 į mėn. 13.5JI

5.30 vai. po pietų. Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Dėl informacijų galima skambinti 
Irenai Kalėdienei telefonu 8886049.

"Sūkurio" valdyba

ADELAIDĖJE
Ramovėnai suruošė Lietuvių na

muose Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą 55 metų sukakties minėjimą. 
Paskaitą skaitė J. Jonavičius. Buvo ir 
meninė programa.

A. A.
SHIRLEY VE NS L O VI E N EI

mirus, jos vyrą Leoną, dukrą Veroniką ir sūnus Steponą ir Petrą su 
šeimomis giliai užjaučia

i A. L. B. Canberros Apylinkės.
valdyba

S V. RASTO TYRINĖTOJŲ SKALBIMAS

"ANT VISO KŪNO"

Šventosios Dvasios arba Dievo 
galybės veikimas nėra skirtas vien tik 
šiam amžiui. Šventasis Raštas parodo, 
kad tūkstantmetinio Kristaus kara
liavimo metu jis "išlies savo Dvasios 
ant viso kūno." (Joėlio 2:28) Būtų 
sunku įsivaizdinti kaip ypata arba 
Šventosios Dvasios asmuo galėtų būti 
"išlieta;" bet šitas pareiškimas yra 
lengvai suprantamas kuomet mes 
žinome, kad Dievo Šventoji Dvasia 
yra jo galybė arba įtekmė - jėga, kurią 
jis naudoja visų savo gerų sumanymų 
įvykdymui.

Tūkstantmetinėje gadynėje Dievo 
Dvasia bus įvairiais būdais išlieta 
žmonijos palaiminimui. Viešpats pa
darys, kad visa žemė bus pripildyta jo 
garbės pažinimo, kaip vanduo dengia 
jūrą. (Iza.ll:) Jo galybė taip pat bus 
panaudota sugrąžinimui mirusiųjų į 
gyvenimą, nes jo pažadas yra toks, 
kad "bus prisikėlimas iš numirusių 
teisiųjų ir neteisiųjų." - Ap.Darbai 
24:15.

Pažadėjime apie Naują Sandorą, 
kurią Viešpats padarys pirmiausia su 
Izraelio namais ir paskui su visu 
pasauliu, yra pasakyta, kad Viešpats 
įrašys savo įstatymą į žmonių širdis.

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

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
’ ’ FONDAS

AUKOS

$1000 - Anoniminis (7010). $50 - 
Kun. dr. P. Dauknys (115). Po $20 - M. 
Gailiūnas, NSW (475). Melbourne 
K.V.S. Ramovė (500) - pagerbdami 
A.A. Adomą Šakį.

Per mūsų įgaliotinį Canberroje J. 
Kovalskį gauta A.A. Povilo Dabrėgos 
atminčiai: $20 - E. G. Laurinonis 
(53). Po $10 - J. ir A. Kovalskiai 
(117), V. Keraitienė (222), J. Anta
naitis (39), P. ir V. Gružauskai (45), 
K. Makūnas (77), T. Žilinskas (125), 
O. Pilkienė (35), G. V. Howe (30), F. 
Duoba, R. ir V. Geniai (110), R. ir U. 

Šiliniai (37), B. Šumila (12), J. 
Žentelis (24) ir V. Martišius (180). $ 6 
- J. Butkus. Po $ 5 - R. Katauskas 
(35), T. E. Grincelis (15), M. 
Kenderes (9), E. VazgeleviCius (40),
Pečiulevičiai (30), B. Minius (35), A. 
V. Balsys (52), J. Butavičienė (17), K. 
Biveinienė (50), M. Martišienė (82), 
Vanda Žilinskienė (20), J. Švedas 
(10), L. Venslovas (46), F. Panks (22), 
V. Šimkus (40), S. Ratas (28), J. 
Vitartas (30), J. ir E. Perlibachai (20) 
ir $ 2 - E. Baltaragienė.

Iš įgaliotinio A. Zamoiskio Adelai
dėje gauta: $20 - J. Paškauskas (37). 
$12 - A. Gučiuvienė (170) - vietoj 
gėlių pagerbiant A.A. S. Jonavičienę.

Nuoširdus ačiū aukų rinkėjams ir 
aukotojams. .Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

(Jer. 31:31-34) Tą darbą taip pat 
atliks Šventosios Dvasios veikimas 
gyvenimuose tų, kurie bus paklusnūs 
Kristaus karalystės įstatymams.

Tūkstantmetiniu Kristaus karalia
vimo metu Šėtonas bus surištas ir jo 
dvasia nebeturės įtakos žmonėse 
gundyti juos į piktą. Kiekviena 
naujosios visuomeninės tvarkos aplin
kybė bus pagelbinga vykinti teisingą 
Dievo valią. Meilė užims vietą 

saumylumo ir ji bus valdančioji jėga 
visų žmogaus veikimų. Žmonės suži
nos, kad didžiausias ir pastoviausias 
džiaugsmas ateina per darymą gero 
kitiems, o ne iš to, kad žmogus 
pirmiausia stengiasi saumylingai pa
tenkinti savo reikalus.

Visa žmonijos padermės išvaizda 
išpalengvo persimainys dėlto, kad 
Dievo Dvasia bus išlieta ant viso 

kūno. Mes galime labai džiaugtis, kad 
tokiu būdu panaudotoji Dievo galybė 
išlaisvins ir palaimins suvargusią ir 
mirštančią žmonijos padermę. Kuomet 
žmonės pradės pažinti, kad Šventosios 
Dvasios išliejimu gautieji palaiminimai 
ateina nuo didžiojo ir tikrojo visatos 
Dievo, dangaus ir žemės Sutvėrėjo, 
tuomet jie su džiaugsmu pagarbins jį, 
nes visiems bus aišku, kad jis yra 
tikrasis meilės Dievas.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE *

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

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

P. Darius A.C.T. $5,-
J. Krupavičius W.A. $20,-
S. Zablockienė W.A. $20,-
0. Grosienė N.S.W. $10,-
A. Malinauskas W.A. $10,-

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

J. Penkaitis N.S.W.

MELBOURNE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Dabartinių įvykių šviesoje Tautos 
Šventę privalome švęsti su ypatingu 
dėmesiu šių metų rugsėjo mėnesio 11 
dienų, sekmadienį sekančia tvarka:

12 vai. pamaldos šv. Jono bažnyčio
je. Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis, moterys kviečiamos su 
tautiniais rūbais.

2.30 vai. minėjimas Lietuvių namų 
naujai atremontuotoje koncertų salė
je. Kalbės žymusis Sibiro tremtinys ir 
disidentas docentas Vytautas Skuodis, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. Po 
oficialios dalies seks meninė pro
grama.

Pagal tradiciją bus renkamas so
lidarumo mokestis ir aukos Apylinkės 
valdybai bei V. Skuodžio kelionės 
išlaidoms padengti.

Šia iškilminga proga, Lietuvių 
namuose taip pat vyks ir dailininkės 
Irenos Jokubauskienės meno paroda.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti 
šioje šventėje, vienybės su laisvės 
trokštančiais mūsų broliais Tėvynėje 
vardan.

Melbourno Apylinkės 
valdyba

Praneži m as

Pranešame visiems Lithuanian 
Friendly Society loterijos bilietų 
platintojams, kad atsiskaitytų iki 
rugpjūčio 28 dienos. Adresas: Lithua
nian Friendly Society 50 Errol St., 
North Melbourne, Vic. 3051.

m a c i J a
SYDNEJUJE
TVlarijos 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 Burba. 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.
0, Marija, Dangaus Karaliene Šviesi, 
Tu šiandien viltis ir paguoda esi.

Prelatas P. Butkus 
Sydnejaus lietuvių kapelionas

PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Sydnejaus ramo- 
vėnams, kad rugsėjo mėnesio 4 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų, Lietuvių 
klube, mažojoje salėje šaukiamas 
L.K.V. Sąjungos "Ramovė" Sydnejaus 
skyriaus narių svarbų informacinį 
susirinkimą. Bus renkami atstovai į 
IX- ąjį ramovėnų suvažiavimą Ade
laidėje, kuris įvyks šių metų gruodžio 
mėn. 31 dieną, 9 vai. ryto Lietuvių 
Katalikų Centro salėje.

Maloniai prašome visus skyriaus 
ramovėmis susirinkime būtinai daly
vauti.

Skyriaus valdyba

Melbourno Apylinkės valdyba kviečia į

į Mūsų Pastogės i
! VAKARONĘ į
! rugpiūfilo 27 dieną 7 vai. vakare, Lietuvių namuose. Bus rodomi labai

I įspūdingi vaizdai, video, iš Lietuvos Perstvarkymo Sąjūdžio ir iš |
I studentų "Gaudeamus" demonstracijų Vilniuje, įvykusių liepos 
% mėnesį.
I Skanią vakarienę paruoš M. Žiogienės vadovaujamos virėjos. Į
I Prašome iš anksto užsisakyti stalus pas M. Žiogienę 458 1102.
* Paremsite Bendruomenės laikraštį savo atsilankymu.
Į t
I Melbourno Apylinkės valdyba.
1 *

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ
I NAMUOSE
| 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. TeL 7081414.
šL—

I SMORGASBORD

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

5 ___ ...... ...-L-LX u-_- ______. . , ....  . . .  ___________

rugsėjo 24 dieną šeštadienį
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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 Directoirs, Lithuanian Club P. 
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 šeimininkė, 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.

s  J. Gervinąs - sekretorius
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