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E’R OFES O RI US VYTAUTAS SKUOUIS ATVYKSTA I AUSTRALIJĄ

Krašto valdybos narė Aldona Butkutė galutinai 
susitarė su "Qantas" lėktuvų bendrove dėl profeso
riaus Vytauto Skuodžio atvykimo į Australiją ir jo 
kelionių po Australiją skridimo plano.

Australijoje profesorius V. Skuodis viešės dvi su 
puse savaičių. I Melbourną profesorius atskris 
penktadieni, rugsėjo 9 dieną, 10.50 vai. ryto.

Iš Melbourne išskris i Hobartą antradienį, rugsėjo 
13 dieną, 8.50 vai. ryte ir i Hobartą atskris 9.55 vai. 
ryto. Hobarte numatyta, kad vieną vakarą susitiks su 
Kalinių Bičiulių draugija ir kitą vakarą su lietuviais.

Iš Hobarto išskris ketvirtadienį, rugsėjo 15 dieną,
10.25 vai. ryte, Melbourne persės į kitą lėktuvą ir 
atskris į Adelaidę tą pačią dieną, 12.30 po pietų. 
Pranešimą profesorius V. Skuodis Adelaidėje padarys 
šeštadienį, rugsėjo 17 dieną, 2 vai. po pietų, Lietuvių 
namuose, Eastry Str., Norwood.

Iš Adelaidės išskris antradienį, rugsėjo 20 dieną,
1.25 vai. po pietų ir atvyks į Canberrą tą pačią dieną
4.25 vai. po pietų. Canberroje profesorius V. Skuodis 
pranešimą padarys trečiadienį, rugsėjo 21 dieną, 7.30 
vai. vakare, Lietuvių klube.

Iš Canberros išskris į Sydnejų ketvirtadienį, rugsėjo 
22 dieną, 9.45 vai. iš ryto. į Sydnejų atvyks tą pačią 
dieną 10.20 vai. iš ryto.

Sydnejuje profesoriaus V. Skuodžio pranešimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 2.30 vai. po pietų, 
Sydnejaus Lietuvių namuose, .16-18 East Terrace, 

- Bankstowne.
Iš Sydnejaus jis išskris į JA V pirmadienį, rugsėjo 26 

dieną, 2 vai. po pietų.
Krašto valdybos nuomone, būtų gražu ir valdyba 

pataria, kad kuo daugiau tautiečių, kuriems įmanoma, 
nuvyktų į atatinkamus aerodromus pasitikti profeso
riaus V. Skuodžio. Taip pat, kuo daugiau atvyktų į jo 
pranešimus, išgirsti šio pasišventusio Tėvynės gynėjo

Buvęs Sibiro koncentracijos stovyklų kalinys, kovotojas už Žmonių teises ir Lietuvos laisvę, profesorius 
Vytautas Skuodis audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II.

nuomonės ir patarimų apie šiuo metu vykstančius 
reikalus. Lietuvoje. Kaip sąžinės kalinys, jis ilgus 
metus buvo sovietų koncentracijos stovykloje, yra 
Helsinkio grupės veikėjas. Jam laimingai pasisekė 
atvykti į Vakarus ir šiuo metu gyvena Čikagoje.

Pasitikime profesorių V. Skuodį su pagarba.

Alisa Baltrukonienė
Krašto valdybos sekretorė

TELEFONU IŠ LIETUVOS

XV-AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENOS/".. 7JIP
KVIEČIA IR LAUKIA! / "
Artėjant lietuvių dienoms, vis 

dažniau tenka peržiūrėti įvairius 
renginius: meninių programų, suva
žiavimų, parodų ir kitų, Lietuvių 
dienų metu vykstančių, renginių 
apimtį ir kiek įmanoma juos derinti į 
vieną bendrą Lietuvių dienų progra
mą.

Jau pradėtos ruošti spaudai rengi
nių programos, todėl visų dalyvių 
prašome kuo skubiau pranešti apie 
savo dalyvavimą ir kitas žinias 
reikalingas renginio programai suda
ryti.

Lietuvių dienas atidaryti sutiko 
Pietų Australijos premjeras John 
Bannon.

Kadangi gruodžio 26 diena yra 
gausi renginiais, bus stengiamasi 
Lietuvių dienų atidarymą neužtęsti, 
kad spėtume ir į kitus renginius.

Tos pačios dienos popietėje, Royal 
S. A. Society of Arts patalpose, įvyks 
meno parodos atidarymas. Prašome, 
visus Australijos lietuvius menininkus, 
kurie dar neatsiliepė ir nepranešė apie 
savo dalyvavimą parodoje, kuo sku
biau atsiliepti, mums tai palengvins 

sklandžiau pasiruošti parodai.
Vakare, Lietuvių namuose įvyks 

Literatūros vakaras. Jau yra gauti 
sutikimai iš devynių Australijos lietu
vių žodžio kūrėjų dalyvauti Literatū
ros vakare.

Lietuvių Dienų komitetas

Pietų Australijos premjeras John Ba
nnon, kuris atidarys Lietuvių Dienas 
Adelaidėje

VI L NI US

Šių metų rugpjūčio mėnesio 17 
dieną, Gedimino aikštėje, Vilniuje 
Petras Čižikas ir Algirdas Andreika 
paskelbė bado streiką solidarumo 
vardan su 11 sąžinės kalinių. Jie 
laiko plakatus su kalinių pavardėmis ir 
kaltinimais sovietams. Jų žygis susi
laukė daug pritarimo ir simpatijų. Iki 
šiol virš 20 asmenų prisijungė prie 
viešo Čižiko ir Andreikos protesto dėl 
žmogaus teisių pažeidimo okupuotoje 
Lietuvoje.

Rugpjūčio 23 dieną Laisvės Lyga 
kartu su Persitvarkymo Sąjūdžiu 
ruošia masinį susirinkimą Vilniuje, 

{ Vingio parke, 49 metų sukakčiai nuo. 
Ribbentropo - Molotovo pakto pasira
šymo, tam, kad vėl ir vėl atkreipti 
dėmesį į tai, kad šiuo gėdingu paktu 
Hitleris pavedė Pabaltijo kraštus 
Stalino okupacijai. Demonstracija bus 
atžymėta juodais kaspinais, trispal
vėm tautinėm vėliavom, plakatais, 
patriotinėmis kalbomis.

Panašios demonstracijos vyks ir 
kituose Lietuvos miestuose. Organi
zatoriai tiki, kad šiose demonstracijo
se dalyvaus mažiausiai 200.000 lietu
vių.

K A U N AS

Rugpjūčio 23 dienos vakare, tele

fonu iš Kauno gauta žinia: "Šiandien 
vakare visa Lietuva miestuose ir 
miesteliuose išėjo į gatves. Išėjo 
dešimtys tūkstančių didesniuose 
miestuose, o visoje Lietuvoje mūsų 
buvo jau šimtai tūkstančių. Minėjome 
juodąją dieną Lietuvos istorijoje - 
Ribbentropo ir Molotovo pasirašyto 
pakto 49 metines. Buvo nuspręsta šią 
gedulo dieną pažymėti tyliai. Ir 
tūkstantinės minios liūdnos ir bežadės 
visą vakarą ėjo ir ėjo savo miestų 
gatvėmis, sustodamos aikštėse ir 
parkuose, kraupia tyla protestuoda
mos.

VAŠI N <S T O N AS

Lietuvių Informacijos Centrą pa
siekė žinia, kad politinis kalinys 
Gintautas Iešmantas, sergantis džio
va, buvo pervežtas į ligoninę viename 
Komi autonominės respublikos mieste. 
Gintautas Iešmantas gyvena Komi, 
atlikdamas 5 metų vidinės tremties 
bausmę. Pateikiame ištraukas iš 
Gintauto laiško: " Esu Uchtos 
ligoninėje, tuberkulioziniame skyriu
je. Jaučiuosi visiškai sveikas, ir vis 
galvoju, kad įvyko kažkoks nesusipra
timas. Suprantama, rentgenas meluo 
ja. Bet jau prieš 25 metus mane 
mėgino gydyti, tačiau po pusmečio 
nusprendė, kad tos žaizdos yra 
senos..., daugiau manęs netrukdė..."

(LIC)
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KAIP PADĖTI

Geriausiai paminėsim savo Tautos 
šventę atnaujindami pasižadėjimą su
aktyvinti Lietuvos laisvinimo darbą. 
Dabar lengviau ir dirbti, nes esame 
atgavę daugelio jau prarastą viltį. 
Belieka apsigalvoti, kokia veikla žada 
geriausių vaisių, kokia veikla yra 
prasmingesnė.

Visi turbūt bus pastebėję, kad 
protestai okupuotoje Lietuvoje ir 
kituose užimtuose kraštuose yra 
skelbiami pasaulio spaudoje ir rodomi 
per televiziją. Kad visas pasaulis 
pakartotinai išgirdo apie Pabaltijį ir jo 
laisvės reikalą, turime būti dėkingi 
demonstracijoms Lietuvoje. Pasaulis 
išgirdo ir palaiko mūsų pusę bei 
pradeda apsiprasti, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra drąsios ir 
energingos tautos, kurios yra vertos 
tvarkytis nepriklausomai. Šita pasau
linės nuomonės metamorfozė yra 
didelis mūsų pavergtų brolių ir visos 
tautos atsiekimas. Iš to pasidaro 
aišku, kad mūsų veikla privalo 
prisidėti prie panašių protestų tąsos 
okupuotoje Lietuvoje. To atsieksime 
teikdami pagalbą broliams tėvynėje. 
Parama gali ir turi būti ekonominė ir 
dvasinė. Apie pirmąją nėra ko aiškinti. 
Ji turi būti labai patikimų asmenų 
rankose ir tinkamai kontroliuojama.

Dvasinę pagalbą suteiksime platin
dami laisvojo pasaulio spaudoje žinias 
apie lietuvių tautos kovą už laisvę, 
neteisėtą mūsų krašto okupaciją, 
Ribbentropo-Molotovo paktą, mūsų 
tautos genocidą ir rusinimą ir žmo
gaus teisių pažeidimus okupuotoje 
Lietuvoje. Istorinių knygų ir straips1- 
nių persiuntimas į okupuotą tėvynę 
padėtų mūsų broliams sužinoti istori
nių įvykių tikrovę, privedusią prie 
okupacijos ir Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos.
Mums šitie faktai yra gerai žinomi, 
bet ne mūsų pavergtiems broliams, 
kurie neturėjo progos susipažinti su 
objektyvia istorinių įvykių eiga.

Pasitvirtino, kad įdomesni politiniai 
straipsniai, pasiųsti su laiškais, yra 
pasiekę adresatus Lietuvoje. Atrodo,

NORIME SUPRASTI 
VIENI KITUS

SPAUSDINAME LIETUVOJE LEIDŽIAMO LAIKRAŠČIO "KOMJAUNIMO 
TIESA" KORESPONDENTO PASIKALBĖJIMĄ SU LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS VYSKUPŲ K ONFERENCIJOS PIRMININKU, KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJOS APAŠTALINIU ADMINISTRATORIUM, KARDINOLU VIN
CENTU SLADKEVIČIUM.

- Konstitucinės nuostatos, kad mūsų 
visuomenėje Bažnyčia atskirta nuo 
valsybės ir, kad kiekvienam piliečiui 
garantuojama sąžinės laisvė, eina 
greta. Ilgą laiką Bažnyčios ir valsty
bės santykiuose buvo pabrėžiamas tik 
nesikišimas į viena kitos reikalus. 
Tačiau nesikišimas juk neatmeta 
abipusio pasitikėjimo, bendradarbi a 
vimo. Dabar mūsų visuomenės persi
tvarkymo metu, formuojasi nauji 
požiūriai, labiau atsigręžiama į žmo
gaus vidinį pasaulį, dvasines proble
mas. Ką, Jūs, kardinole, norėtumėte 
šiuo klausimu pasakyti?
- Naujojo požiūrio reikia visiems. 
Taip, nesikišimo dėsnis seniai pa
skelbtas, bet kaip jis buvo vykdomas? 
Matėme didelį norą Bažnyčią pajungti 
valstybei. Jei žmogui tik įsakinėjama 
lauke sėti tą ar kitą, nieko gero nebus. 
Taip ir čia. Reikalaujant tik klusnumo, 
sunku kalbėti apie bendradarbiavimą.

Turi būti pradžia. Ir pirmiausia ji 
turi pasireikšti laisvu siekimu daryti 
gera, bendradarbiauti sveiku pagrin
du. Ne sunaikinti vienas kitą einame, 
ne pajungti tik savo reikalams. Ir jeigu
"Mūsų Pastogė” Nr.34 1988.8.29 pusl.2

SAVAI TAUTAI'?

kad cenzūra yra sušvelnėjus!. Taigi 
verta išnaudoti šitą kelią.

Verta bombarduoti sovietų įstai
gas, kad paleistų paskutinius sąžinės 
kalinius. Kada sovietai pamato, kad 
mes užsienyje žinome, kas ir net kur 
yra kalinami už jų tikėjimo ar laisvės 
principų gynimą, mažiausiai pradeda 
būti atsargesni su tokio kalinio 
užlaikymu ir pradeda galvoti apie jo 
paleidimą. Australijoje pakartotinai 
įteikti kalinių sąrašai sovietams per 
šito krašto politikus ir valdžios 
atstovus bene bus prisidėję prie vieno 
kito išlaisvinimo pagreitinimo.

Straipsniuose, liečiančiuose ko
munizmo ir Sovietų Sąjungos klausi
mus, galima ir reikia įpinti ir mūsų 
kraštą, kad ir kaip pačios temos 
šalutinį argumentą. Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo.

Važiavimas į Lietuvą ir iš jos 
dabar yra šiek tiek laisvesnis. Reikia 
pasirūpinti, kad keleiviai nevažinėtų 
tuščiomis rankomis ar vien su įprasto
mis dovanėlėmis. Spaudos! Spaudos! 
Ir dar kartą, spaudos mes turime jiems 
nuvežti. Veiksniai turėtų turėti 
tinkamų knygų ir kitų spausdinių, 
kuriuos, važiuoją į Lietuvą, galėtų 
gauti veltui ar už savikainą.

Aišku, kad ir mes bendromis 
jėgomis su kitomis pavergtomis tauto
mis turime, laikas nuo laiko, demons
truoti, rašyti straipsnius į svetimą 
spaudą ir palaikyti ryšius su politikais, 
per kuriuos galime padaryti šiokį tokį 
spaudimą į Maskvą. 0 lietuviškų 
organizacijų išlaikymas užsienyje yra 
labai reikalingas ypatingai šiuo kritiš
ku metu. Tik jos privalo būti kuo 

sumanesnės ir veiklesnės ,ir negai
šinti jėgų tarpusavio kivirčams.

Mes turime atlikti kuo geriau savo 
pareigą Tėvynei. Istorijos eiga atliks 
likusią dalį. Aiškiai matome, kad 
pasaulio įvykiai veda prie Sovietų 
imperijos bankroto ir iširimo. Tik tas 
nereiškia, kad mes galime jai perleisti 
Lietuvos išvadavimą, o patys likti 
patogioje stebėtojų rolėje.

Dr. Jonas Kunca

ranka bus nuoširdžiai ištiesta - ne 
sugniaužtas kumštis, ne akmuo jame, - 
ateis ir pasitikėjimas. Gerų ženklų 
yra. Visa viltis, kad žodžiai nesiskirtų 
nuo darbų.

Noras bendradarbiauti ateina įvai
riais keliais. Pamenu, atvežė mane 
mokytis į Kauną, į trečią gimnazijos 
klasę. Kaimo berniukas, mamytės 
išaustu švarkeliu, neišvaizdus. 0 
pasodino su ponų sūneliu. Ir stengėsi 
jis mane iš suolo išstumti! Nesidairiau. 
Galiausiai liovėsi - kai pajuto, kad 
reikia mano pagalbos matematikoje. 
Visi norime, kad gyvenimas būtų 
gražesnis, tauresnis. Žmonės, tauta 
pajuto suartėjimo poreikį. Bažnyčia 
irgi - savomis priemonėmis - žmogų 
gero temoko. įsitikinta: religija vis 
tiek lieka neįkainojama vertybė 
žmonių gyvenime. Ar buvo protinga ją 
stumti iš gyvenimo suolo?

Vienas svarbiųjų Katalikų Bažny
čios tikslų - tvirta taika Žemėje. lr 
mes. Lietuvos dvasininkai, kiek lei
džia jėgos, prisidėjome ir prisidėsime 
prie to visai žmonijai brangaus 
siekimo. Mano nuomone, mes ryškiau 

pasidarbuotume, turėdami kilniems 
Katalikų Bažnyčios siekiams palan
kesnes aplinkybes.

- Interviu "Tiesai" Jūs esate pareiš
kęs, kad visi jaučiame artimo meilės 
trūkumą ir kad šis deficitas yra visų 
skaudžiausias. Neseniai per televiziją 
matėme ištraukas iš filmo apie motiną 
Teresę - vienuolę, su nepaprasta 
energija siekiančią, kad nelaimėje, 
nevilty niekas nepasijustų vienišas. Ir 
mūsų šalyje ji buvo šiltai sutikta, 
aukštai įvertinta. 0 juk iki šiol mažai 
kas apie ją žinojome... Gal norėtumė
te detaliau pažvelgti į ateitį - kuo 
Jūsų nuomone, konkrečiai prie artimo 
meilės ugdymo daugiau galėtų prisi
dėti Bažnyčia, tikintieji?
- Jei nori, kad tavimi pasitikėtų, yra 
tikras būdas: siųsti vienintelį pa
siuntinį - gerumą ir meilę. Siekdami 
pasitikėjimo ir bendradarbiavimo, 
pradėkime nuo to. Juk apskritai visi 
Bažnyčios laimėjimai atėjo tik per 
žmones, nešančius gerumą ir meilę. 
Prisiminkime šv. Vincentą Paulietį, šv. 
kunigą Joną Boską, dabarties apaštalą 
motiną Teresę. Ar bent vienai 
valstybei jie pakenkė? 0 kiek ašarų 
nudžiovino! Gyvenimas būtų palai
mingas, jei panašūs į juos asmenys 
imtų į savo globą ligonius ir vaikus! 
Galimybes Lietuvos sąlygomis čia 
matau dideles, yra ir patirties. Tik 
reikia dirbtinai nevaržyti žmonių 
iniciatyvos, leisti pasireikšti tokiems 
bruožams, kaip altruizmas, pasiauko
jimas, labdara. Ar visuomenės rinklia
vos, kurių pastaruoju metu nemaža, 
įvairūs fondai neparodė, jog žmonės 
mielai prisideda, kad kitiems būtų 
geriau? Ir ne vien pinigais: juk yra 
žmonių, kuriems slauga - savęs 
išreiškimo priemonė, savo misijos 
Žemėje įtvirtinimas. Iniciatyva čia 
turi eiti iš abiejų pusių - be įtarumo,
be diktato.

| OKUPUOTOJE
Lietuvos Mokslų Akademijos Fizi- 

kos instituto atmosferos užterštumo 
tyrimo skyriaus vadovas Evaldas 

§ Vėbra pasakoja: "Dabar į atmosferą 
§ patenka vis daugiau toksinių medžią-
§ 
§ 
§ 
§
§

gų; sieros, azoto oksidų, cheminės 
sudėties dulkių ir kitų ingredientų. 
Statistikos komiteto duomenimis, pra
ėjusį penkmetį respublikoje pramonė į 
atmosferą išmetė 2,3 milijono tonų 
teršalų. Pavojingoje aklavietėje at
sidūrė Lietuvos vidurys ir šiauriniai 
jos pakraščiai: Kauno, Vilniaus, 
Kėdainių regionas, Mažeikiai. Tokio 
detonuojančio chemijos užtaiso neturi

§
§
f
§
§ nei Latvija, nei Estija, nei Baltarusija. 
§ Vilniuje užterštumas taip pat didelis, 
$ bloga gatvių ventiliacija.
| Ekologiją griaunanti žmogaus veik- 

la - tokia pat žalinga, kaip karo ugnis.
r Todėl disonansu skamba nesąžiningi ir 
< antimoksliniai Eltos išplatinti ir kiti 

spaudoje pasirodę pareiškimai, užsi-
§ puolantys rašytojus, žurnalistus, dorus 
§ visuomenės žmones, prakalbus apie 
§ liūdną ekologinę padėtį Lietuvoje. 
§ Kodėl juodą lokį reikia dažyti baltai? 
§ Ekologinę padėtį reikia žinoti, skai- 
> čius skelbti. Viešai kalba mokslinin- 
? kai, rašytojai, žurnalistai. Tyli minis-

Žvelgdami į ateitį, siekdami, kad 
visiems būtų geriau, jaučiame paska
tinimą įsijungti į dar nuoseklesnę kovą 
už blaivybę. Mes galime, privalome 
dirbti bendrai, nes ateitis priklauso tik 
šviesiam, blaiviam žmogui. Turime gi 
pasimokyti iš klaidų - pasimokyti 
kartą visam laikui!
- Gyvenimas tuo ir gražus, kad 
kiekvienas žmogus jį mato, supranta ir 
jį veikia savaip. įsitikinimų tvirtumas 
neatmeta nuomonių įvairovės, tole
rantiškumo. Kokias galimybes šių 
bruožų gilesniam įtvirtinimui visuo
menėje matote Jūs, aukščiausias 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierar- 
chas?
- Žmogus pasireiškia kaip tikintis ne 
vien apeigų ir maldos metu, bet ir 
laikydamasis Dievo įsakymų bei 
vykdydamas artimo meilės įstatymą. 
Katalikas turi ištiesti ranką kiekvie
nam.

Visi turime mokytis gerbti žmogų - 
jo pasirinkimą, jo pareigą, jo mąstymo 
būdą. Turime atiduoti, kaip sakoma, 
kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - 
ciesoriui. Tada ir nesikišimo į vieni 
kitų reikalus dėsnis ne žemins, o 
priešingai - didins orumą.

Užsipuldinėjimai niekada niekam 
gero neatnešė. Nori pažeminti kitą - 
pats būsi pažemintas, nežiūrint, 
kokiais sumetimais, kokiomis priemo
nėmis veikei. Kaltas čia ir nekantru
mas, skubėjimas priversti kitą galvoti 
taip, o ne kitaip. Priversti, o ne 
įtikinti... ■
- Mūsų, Lietuvos gyventojų, tikinčių 
ir netikinčių, likimas bendras, bendra 
mūsų žemė, mūsų praeitis ir ateitis. 
Ko apskritai norėtumėte palinkėti 
visiems, kurie skaitys šį interviu?
- Norėčiau, kad būtų įvykdytas 
Evangelijoje aprašytas atsimainymo 
stebuklas. "Mums gera čia būti!", - 
sakė apaštalai, kai ant Taboro kalno 
Kristus atsimainė jų akivaizdoje. 
Dangų turime pradėti Žemėje, pada
ryti, kad žmogui būtų gera joje. 
Norėčiau, kad visada atvira širdimi 
būtų išgarsintas kvietimas "Eikite ir 
darykite gera". Ir ne dėl garbės, kuri 
gali greit ateiti ir dar greičiau praeiti. 
Pačiame darbe, kuris naudingas žmo
nėms, yra palaima. Reikia dirbti,, 
darbo visiems yra! Neturėti darbo - 
didelė bausmė. Gaila, kad ne visi mūsų 
žmonės tai supranta...

LIETUVOJE
terijų, susivienijimų, įmonių vadovai, 
direktoriai, partijos ir komjaunimo 
darbuotojai. .«»■>

Visas Kaunas skamba nuo kalbų 
apie Istorijos muziejaus bylą, o štai
vieno iš miesto rajonų liaudies teismo 
tesėjas, nagrinėjęs civilinį ieškinį, 
pateiktą atsakingiems už netvarką 
muziejaus darbuotojams, žurnalistams 
paaiškino , kad jis nieko konkretaus 
pasakyti negali.

Kruopščiai susipažinę su teismo 
nutartimi, rašo žurnalistai, taip ir 
nesužinojome, kodėl pagrindinė kalti
ninkė L. Jatužienė nenukentėjo. Ši 
muziejaus darbuotoja buvo atleista iš 
darbo, tačiau neseniai vėl pradėjo čia 
dirbti. 1983 metais nustatyta, kad 
muziejuje trūksta eksponatų už 
151.000 rublių. Dingo lietuviškieji 
ilgieji (pirmieji Lietuvos pinigai), 
Vyčio ordinai, ugniagesių ženklai, 
pustaleriai, pusgrašiai, kurių kainos 
juodoj rinkoj svyruoja nuo 300 iki 1000 
rublių. Reporterių nuomone, ir teisė
saugos darbuotojai ir ministerijos 
pareigūnai, ir muziejaus admnistracija 
padarė viską, kad šioje istorijoje visi 
plaukiotų sausi. Taip apvaginėjamas 
mūsų tautos kultūros palikimas.
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ŠTAI IR DAR VIENA LIETUVAITĖ TAUTINIS PAVOJUS

Šiais metais gegužės mėnesi, sėk
mingai baigus Sydnejaus Universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą, Da
liai - Julijai Janavičiūtei buvo Įteiktas 
bakalaurės laipsnis. Universitete Da
lia baigė anglų - prancūzų kalbas. 
Sydnejaus universitetas pasižymi savo 
puošniomis ir iškilmingomis mokslų 
užbaigimo ceremonijomis. Taip buvo 
ir tą kartą, kada Daliai įteikė mokslo 
baigimo diplomą - su iškilminga eisena 
ir įteikimu, vadovaujant universiteto 
kancleriui sir Herman Black A. C., 
vargonų muzikai lydint, Didžiojoje 
universiteto salėje. Naujieji absolven
tai iš įvairių fakultetų - humanitari
nių mokslų, teisės, ekonomijos ir 
švietimo. Tos pačios ceremonijos 
metu, tą dieną Honoris Causa (Degree 
of Doctor of Letters) buvo įteikta ir 
žinomam Australijos rašytojui drama
turgui David Williamson.

Dalia, baigusi studijas universitete, 
tuoj pat gavo darbą N.S.W. Universi
teto laboratorijoje - Optometry 
Cornea Research, Randwicke. Ši 
pasaulinio garso laboratorija lankoma 
studentų - svečių iš įvairių kraštų, 
kaip Švedijos, Šveicarijos, Amerikos, 
Japonijos ir kitų. Dalia - Julija Janavičiūtė

Ankstesniais metais su dedikacija 
studijavusi klasikinį baletą, 1977 - 
aisiais Dalia vyko į Monte Karlo, kur 
tęsė baleto studijas Academie de 
Danse Clasique Princesse Grace. Tuo 
metu ši Akademija buvo globojama 
Monaco princesės Grace.

Baleto studijų metu, Dalia yra 
laimėjusi National character sekcijoje 
pirmąją vietą ir Interpretations - 
Improvisations sekcijoje trečiąją vie
tą. Dalia šoko "Lietuvišką šokį” ir 
buvo {patingai aukštai įvertinta,

pabrėžiant jos artistinius sugebėjimus. Taip pat, buvo 
išgirtas lietuviškas tautinis rūbas. "Lietuviškas šokis" 
scenoje pasižymėjo savo lyriškumu, vidine tiesa taip 
charakteringa lietuvaitei, įsijautimu, individualiu sudė
tingų žingsnių interpretavimu. Baleto studijas, deja, 
Dalia turėjo nutraukti dėl taip dažnos priežasties baleto 
šokėjų tarpe - susižeidimo.

Puikiai kalbanti lietuviškai, universitete Dalia studija
vo ir italų kalbą, domisi literatūra, daile, senųjų Europos 
miestų architektūra.

Belieka, šiai gabiai ir talentingai lietuvaitei palinkėti 
sėkmės jos naujame darbe, jos interesuose ir tolimes
niuose moksluose. Al

MANO PENKIOLIKOS METU

Jau prieš nepriklausomybės laikus buvo užstotas kelias 
rusinimui, kada keli idealistai supirkinėjo žemes Lietuvoje ir 
jas pardavė pigiausiomis kainomis tik lietuviams. Bent dalis 
Lietuvos buvo išgelbėta nuo kolonistų rusų, kuriuos siuntė 
caro valdžia ir kuriais norėjo atmiešti lietuvių tautą. Taip 
pat daroma dabar, sekant carinių rusų politiką, kolonizuo
jant Pabaltijo tautas, kad tos tautos pamažu virstų rusais 
arba rusams prielankiais, nes jų bendra kalba, susisiekimas 
su įstaigomis ir valdžios pareigūnais yra tik rusų kalba.

Nemažas skaičius lietuvių anais laikais pražuvo lietuvybei 
ir Lietuvai, kai mokslus baigė Rusijos universitetuose, 
mokytojauti ar techniškus darbus tegalėjo dirbti tik 
Rusijoje, Tik vienas antras susitaupė pinigų, kaip Vileišiai, ir 
padėjo lietuviškiems reikalams, padėjo lietuvių spaudai 
išsilaikyti ir plėstis tarp paprastų žmonių, kurių daugelis dar 
net skaityti nemokėjo.

Taip daro ir dabartiniai okupantai. Ir jie daugelį 
specialistų išsiunčia į Rusijos miestus, o į Lietuvą siunčia 
specialistus rusus ar kitas tautybes, kurios tarp savęs turi tik 
vieną priemonę bendrauti - rusų kalbą.

Jau ne vienas lietuvis yra ne tik žuvęs Sibiro naikinimo 
stovyklose, bet pražuvęs Rusijoje, vedęs ruses ar 
ištekėjusios už svetimtaučių, kurių bendra susižinojimo 
kalba ir taip pat vaikų kalba tėra tik rusų.

To paties tautinio pavojaus nesisaugo ar nenumato ir 
išeivija. Ji pamažu sklaidosi tarp svetimųjų, pamažu 
traukiasi nuo didesnių lietuviškų telkinių, nekalbant jau 
apie organizacijas. Tas pavojus yra realus suaugusiems, bet 
dar realesnis priaugančiai kartai, kuri negirdi savo kalbos 
arba ją girdi tik svečiams apsilankant. į šią tikrovę reikia 
žiūrėti atvirai.

’’SANTAROS — ŠVIESOS" 
SU VA 2I AVI MAS

Rugsėjo mėn. 8-11 dienomis vyks trisdešimt penktasis 
"Santaros - šviesos." suvažiavimas Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich., Amerikoje.

Suvažiavimo programa įvairi. Prelegentai: Amerikoje 
gyvenantys lietuviai akademikai, rašytojai ir svečiai iš 
Lietuvos.

Ten pat vyks simpoziumas "Jaunoji karta Lietuvoje ir 
išeivijoje" (vedančioji Judita Glinskienė).

Literatūros vakare dalyvaus Aldona Veščiūnaitė iš 
Australijos.

T R E MT1 S

Atsiliepdama į "Literatūros ir 
meno" kvietimą pasidalyti mintimis ir 
pamąstyti, koks turėtų būti paminklas 
stalinizmo aukoms, pirmiausia noriu 
pasakyti: neskubėkim statyti pamink
lo, kol dar tebegaruoja neužgijusios 
Tautos žaizdos, o atviromis akimis jas 
apžiūrėkim, patikrinkim ir objektyviai 
įvertinkim jų gylį ir mastą. Paminklą, 
kurs bylotų apie XX amžiaus Tautos 
tragediją, suspėsim pastatyti: užteks 
akmenų iš Lietuvos žemės.

Esu lietuvė su 15 metų tremties 
(1941-1956) stažu, iškentėjusi nu
žmoginimo, bado, šalčio, beprasmiško 
priverstinio darbo sunkumus, dvasines 
naktinių tardymų kančias ir t.t. ir t.t. 
Bet visad ir visur mano tauta buvo 
manyje, o mano Tikėjimas stiprino 
mane.

Nereabilituota! Neprašiau 
ir neprašysiu, kad pasigailėtų, nes nei 
mano vyras, nei mūsų 6 metų dukra, 
nei aš nebuvome nusikaltėliai, ar 
priešiški nenaudėliai, tik sąžiningi 
darbo žmonės...

Sąmoningai ir logiškai suprantu, kad 
tremtinių nužmoginimas yra stalininio 
smurto akcija. Tikiu, jog persitvarky
mo ir naujo mąstymo laikotarpiu 
atsiras šviesių protų teisėtvarkos 
organuose, kad atskleistų tikrą tiesą, 
o aukščiausios Sąjungos instancijos 
oficialiai paskelbs, jog masiniai išve
žimai (in corpora) yra neteisėti; 
žmonės kentėjo ir mirė nekaltai, 
neteisti.

Latviai ir estai moka suskaičiuoti, 
kiek iš jų respublikų buvo deportuotų, 
nebijo paskelbti; taip pat jie suranda 
galimybių moraliai ir materialiai 
paremti nukentėjusius. 0 mūsiškiai 
senesnės kartos istorikai, statistikai, 
žodingieji žurnalistai kažko tebelau
kia ar dairosi, ką pasakys laikmečio 
situacija.

Skaitau spaudą ir ieškau dostojevs- 
kiškos drąsos ir tolstojiškos moralės 
šviesos, laukiu, kas tiesiai ir teisingai 
aprašytų tremties, tautų, ypač ma
žesnių, naikinimo esmę, beprasmybę 
ir beprotybę.

Ačiū tauriajam poetui Justinui 
Marcinkevičiui, plačiau pravėrusiam 
langą į tremtinių žudymo fabriką, 
paskelbusiam dalį buvusios tremtinės 
Dalios Grinkevičiūtės kraupių užrašų 
apie mirties pjūtį tarp lietuvių Lenos 
upės žiotyse (tokia pat pjūtis ant kitos 
ledo lyties vyko tarp karelų), o tokių 
pjūčių ypač karo metu, buvo visur: 
miškuose, stepėse, žeminėse, bara
kuose, lageriuose...

Su baime skaičiau Danielio Todeso 
straipsnį, kuris, "sąžinės liepiamas", 
aprašo, kaip valstybės saugumo orga
nai ruošė ištrėmimus visame Pabaltijy. 
Beveik po pusšimčio metų autorius 
prakalbo apie pamintą žmogiškumą, 
tiesą ir teisingumą, nerimastingai 
teisindamas Stalino piktadarybių 
vykdytojus.

Daugelis mūsų rašytojų, tituluotų 
ir premijuotų, švelniai užglosto visus 
aštriausius ir skaudžiausius trėmimų 
kampus. Pirmieji trėmimai (1941 m. 
birželio mėn. 14 d.) visose Pabaltijo 
respublikose buvo patys žiauriausi ir 
sunkiausi; mus moteris, su mažais 
vaikais skelbė pikčiausiais liaudies 
priešais. Nužmogintus sugrūdo į 
gyvulinius, mėšlu pasmirdusius vago
nus Kauno stotyje, Šančiuose, ir, 
marindami troškuliu, užplombavo. 
Užplombuotuose vagonuose vežė iki 
Uralo; vyrų vagonus atkabino Oršoje 
ir pasiuntė į Sverdlovsko lagerius. 
Vaikai šaukė: vody chotim, vody 
chotim... Už Uralo sustojo miške ir iš 
kai kurių vagonų išmetė mirusių 
vaikų ir senesnių žmonių lavonus. 0 
pirmąją žiemą išmirė 60 procentų 

išvežtųjų. Badas, šaltis, sunkūs pri
verstiniai darbai, nešildomos patalpos 
į kapus varė ištisas šeimas; nereikėjo 
nei krematoriumų, nei spygliuotų 
vielų, nei elektros laidų. Režimo 
žiaurybės ir permaininga gamta (di
deli žiemos šalčiai - 40-50 laipsnių, 
smarkūs karščiai vasarą) negailestin
gai atliko žmonių naikinimo darbą, o 
Jenisiejaus, Lenos ir kitos upės plukdė 
lavonus į šiaurės jūras. Dar 1954 
metais du tremtiniai inžinieriai, latvis 
ir estas, dirbę Krasnojarsko prieplau
koje krovėjais, laivu plaukė į Šiaurę 
įsitikinti, ar tikrai tebėra kalnai 
žmonių griaučių, upės suneštų į 
daubas. Pamatė, nuo ko krėtė šiurpas, 
stingo dvasia: baltavo kalnų kalnai, 
griaučių, ant kurių dar plevėsavo 
drabužių skiautės, vėjų blaškomos, 
mėtėsi žmonių rankos, kojos, žvėrių 
ištampytos. O užrašai ant lentų 
sklebė: uždrausta zona. Dabar švie
somis tviskantys miestai - Norilskas, 
Vorkuta - ant tremtinių, lagerininkų 
kaulų pastatyti.

Ar tai maži nusikaltimai, kad 
šaltakraujiškai nesmerktum Stalino, jo 
kulto ir jo pasekėjų, vykdžiusių juodus 
tautų naikinimo darbus? Daug pos
tringaujama apie kulto laikotarpio 
perlenkimus, iškraipymus bei klaidas, 
bet tiesiai sakykime, kad tai buvo 
barbariškiausi XX amžiaus nusikalti
mai tautoms, žmogiškumui viename 
šeštadalyje mūsų planetos.

Daug dar stalinistų "juodadarbių" 
sėdi minkštuose krėsluose ir įsikibę 
laikosi staliniško biurokratizmo, jų 
išskėsti sparnai tebesklando virš 
žmonių galvų. Bet aš šventai tikiu, 
kad žmonės vis tiek suras intelektualų 
kaminkrėtį, kuris, paėmęs geležinį 
šluotražį, išbrauks aukštus bokštus, 
iššluos aikštes, gatves ir skersgatvius; 
dusinantis oras pragiedrės, o žmonės 

tikrai pajus, kad jais rūpinamasi.
Tremtyje, stepėje gyvenau tarp 23 

tautybių žmonių; čia buvome 95 
procentai tremtinių ir tik 5 procentai 
tų, kurie turėjo ginklą ir botagą. Čia 
buvo ukrainiečių, baltarusių, Pavolgio 
vokiečių, armėnų ir kitokių kauka
ziečių, totorių, kazachų, karelų, 
lenkų, estų, latvių ir kt. Kiekvienas 
nešiojome širdyje savo Tautos žaiz
das, savo nelaimę, vargą, artimųjų 
netektį.

Oficialios statistikos, kiek kulto 
laikais sunaikinta nekaltų, nėra ir 
negalės tikslios būti, nes šiuo atveju 
melas gailestingesnis už tiesą: mano 
vyras mirė lageryje, o man išdavė 
pažymą, kad mirė 1948 metais plaučių 
uždegimu Kaune (dokumentas - gryna 
netiesa - mano rankose).

Iš anų laikų galėtum prirašyti 
tomus žmonių kančių ir belaikių 
mirčių. Man pačiai, aptinusiai nuo 
bado, teko laidoti jaunuolį, bado 
mirties pakirstą, kurio paskutinė 
svajonė buvo: "Mama, karas baigsis, 
grįšim į Lietuvą, ar tu man duosi 
duonos sočiai?" O tai buvo neeilinis 
berniukas, turėjo fenomenalią mate
matiko atmintį, filosofo galvoseną, 
čiurlionišką pasaulėjautą, gražiai rašė 
ir piešė. Jam mirus, mokytojai tyliai ir 
slapta verkė. Bet prie duobės niekas 
neatėjo, bijojo liaudies priešo vardo, 
nes, mus nuvežus į Juzakovo kaimą, 
buvo įsakyta užrakinti šulinius, nekal
bėti, daržovių ar pieno, net degtukų 
neparduoti.

Mano tremties kelias - nuo Trojicko 
rajono Altajaus krašte iki Krasnojars
ko prie Jenisiejaus.

Dabar, kai keičiasi laikai, kai 
gyvenimas kyla ir šviesėja, daug kas 
manęs klausia, kaip gyvenau Sibire, ką

Nukelta į pusi. 4
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TAUTINĖS STOVYKLOS ŠŪKIS:

Mano Lietuva, Tu man brangi, 
Tu man sava, mano Lietuva!

VII Tautinės Stovyklos Daina:

Mano Lietuva
Tylioj dainoj
Karštoj laužų liepsnoj
Tu man arti,
Tu man sava,
Tu - mano Lietuva!

Kalboj tėvų,
Tyroj širdy draugų. 
Tu man arti, 
Tu man sava, 
Tu - mano Lietuva!

Su rūtele, su balta lelija, 
Skautijos vėliava žalia 
Tu man esi 
Brangi sava
Tu - mano Lietuva!

Žodžiai: v.s. Nijolės Jankutės-Užu- 
balienės.
Muzika: Viltenio.

TVTANO PENKIOLIKOS

r Atkelta iš pusi. 3 
mačiau ir patyriau. Mačiau labai daug, 
o patyriau beteisio vergo dalią, nuolat 
girdėdama: ne į kurortus atvežti, o 
kad išdvėstumėt. Rodos, žmogus kaip 
gyvulys, paskirtas skerdyklai...

Ką mačiau?
Mačiau, kaip rusė tuoj po karo 

atvežta iš Kursko srities su 3 mažais 
vaikais, išbadėjusiais, pūliuojančiomis 
akimis, šašuotais kūneliais, utėles 
valgė. Kas rytą išeidavo su glėbiu 
skudurų ir sauja braukdama utėles 
pildavo į bumą. Nelaimingoji, norėda
ma pamaitinti alkanus vaikus, iškasė 
du kelmus bulvių tarybinio ūkio 
laukuose. Visagalis direktorius suren
gė parodomąjį teismą; iš rajono 
atvažiavo teisėjai su prokuroru, 
suvarė tremtinius žiūrėti ir klausytis. 
Teismas nuteisė moterį 8 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo; vaikus 
išvežė į vaikų namutis. Pats direktorius 
gyveno atskiroje tremtinių sutvarky
toje sodyboje, aukšta tvora aptverto
je, kurioje stovėjo dvi karvės, 
kriuksėjo 5 ar 7 kiaulės, buldavo 140 - 
150 kalakutų, antys turškėsi tvenki
nyje, o derliaus nuėmimo metu 
naktimis veždavo mašina paskui 
mašiną - grūdus, cukrinius runkelius, 
bulves,dobilus. Ir jis vis porino: kol 
neturės 300 tūkstančių, iš tos vietos 
nevažiuos. Gavęs pranešimą, kad 
atvažiuos kas nors iš aukščiau, 
sušaukdavo tremtines pešti kalakutų, 
doroti papjautos kiaulės ir kitokios 
tvarkos kieme daryti. Aukštieji sve
čiai visada išvykdavo su prikrautais 
lagaminais, o tremtinės alpdavo ant 
runkelių vagų, net vandens atsigerti 
neturėdamos, vanduo buvo po užrak
tu.

Mačiau, kaip išprotėjusi vokietė 
balsu raudojo ir vis ieškojo vaikų. Jos 
vaikai buvo rasti ant kelio įšalę, 
sugulę ant rogučių, apsikabinę maišelį 
su keletu bulvių ir dviem avių kojom,

LSS TARYBOS KONKURSO - 
LAIMĖTOJAI

LSS Tarybos konkursasrprelato S. 
Juozo Prunskio dovanai gauti, jau 
pasibaigė. Buvo patiekti šeši rašiniai. 
Pirmoje grupėje iki 14 metų amžiaus 
antroji premija atiteko Melbourne 
"Džiugo" tunto skautei Linai Didžy- 
tei už rašinį " Lietuva, kurią aš 
aplankiau". Sveikiname sesę Liną! 
Kitos premijos atiteko Amerikoje 
gyvenantiems jaunuoliams.

PASIRUOŠIMAS PAGALBINEI VII

TAUTINĘI STOVYKLAI 
AUSTRALIJOJE

Smarkiai dirba mūsų rajono sto
vyklos rengimo komitetas. Jau išsiun
tinėti vienetams platinimui loterijos 
bilietai. Loterijos pelnas eina stovyk
los išlaidoms padengti ir tuo būdu 
sumažinti stovyklos mokesti. Visi 
tautiečiai kviečiami kuo galint 
prisidėti prie loterijos bilietų išplati
nimo ir stovyklautojų parėmimo. Ypač 
jaunoji karta kviečiama nepamiršti, 
kad "Tautos likimas - mūsų atsako-

Tikimės, kad mūsų stovyklautojai mybė!" 
parveš muzikos gaidas ir galėsime 
panaudoti Australijos Rajono Tauti
nėje Stovykloje 1989 metų sausio 
mėnesio 2-10 dienomis.

vy.

tvtje t u tr e Turri s 

kurias buvo gavę tolimesniame kaime. 
Ji kartojo: mano vaikai nesušalo, 
nesušalo...

Mačiau, kaip estė iš Talino verkė 
didelėmis ašaromis, o jos ožkelė laižė 
ašaras. Ji apverkė savo dukterį, šaunią 
devyniolikmetę, miške išprievartautą 
ir nužudytą enkavedisto.

Mačiau, kaip kalmukė, rankomis 
trindama žoles arbatai, traukė nesu
prantamą dainą, kai šalia ant grindų 
merdėjo jos sūnus. Jos motiniški 
jausmai buvo užgesę; mirtis sėlino ir 
prie jos išdžiūvusio kūno.

Mačiau žmonių lavonus, išmestus iš 
barakų į sniegą, laukiančius eilės, 
kada pusprotis Abramas surinks savo 
"telegą", išveš ir išvers į sniego 
pripustytas daubas už ūkio, o iš ten 
pavasario vandenys nuneš į upę, 
nuplukdys į Šiaurę. Šitą regėdama, aš 
jaučiau didžiausią žmogaus išniekini
mą. Būdavo Abramas pasikinko jam 
paskirtą Mašą (kupranugarį), ant ratų 
užmeta 2 ar 3 skarmaluotus lavonus, 
ima už ilgos virvės ir ją tempia. Maša 
spjaudosi, o jis visa gerkle šaukia: oi, 
olia lia. Jam seilės driekiasi per visą 
smakrą, drimba ant krūtinės, iš nosies 
varva ir šąla ant kareiviškos milinės, 
perjuostos virve.

Mačiau ir tokių žmonių, kurie 
nebeturėjo ašarų, o jų kūnai puvo nuo 
žaizdų. Nuo jų mirė mano tikra 
pusseserė, trijų vaikų motina, 28 
metų amžiaus.

Pokario tremtiniai buvo laiminges
ni, nes jų nepersekiojo didelė bado 
rykštė *

Pirmojo trėmimo žmonės pradėjo 
slapta bėgti į Lietuvą arba per kitus 
siųsti vaikus pas gimines. Lietuvoje 
perbėgėliai buvo gaudomi, teisiami, 
grąžinami atgal į tremtį. Parbėgę 
nepilnamečiai būdavo paimami iš 
mokyklų ir per kalėjimus vežami atgal 
pas motinas.

Skaudu skaityti ir klausyti, kai $ 
mūsiškiai, kalbantys ar rašantys § 
trėmimo klausimu, mažina skaičius. 
Tik vežant pirmuosius ešelonus, kada 
sustojome prie Omsko, ant kitų bėgių 
sustojo ešelonas iš Rygos. Latvius 
vežė keleiviniais vagonais, moterys 
šaukė: "Broliai lietuviai, mes iš 
Rygos, vyrai atskirti... Mūsų išveš 200 
tūkstančių..." Jau tada galvojom - o 
kiek išveš lietuvių, mūsų respublika 
didžiausia Pabaltijy. Juk buvo planas... § 

Baltarusis ekonomistas iš Minsko 
amputuotomis kojų pėdomis su dideliu 
skausmu pasakojo, kaip 1938 metais 
netoli Irkutsko buvo sušaldytas visas 
ešelonas žmonių. Žiemovidyje ešelo
ną sustabdė negyvenamoje vietoje ir 
liepė visiems išlipti iš vagonų ant 
plyno lauko. Šaltis buvo 40 - 50 
laipsnių, aplinkui nei vieno pastato, 
nė medžio. Per porą dienų ešelono 
žmonės tapo ledinėmis skulptūromis - 
senelis ar motina, apkabinę mažame
čius vaikus, motina sukniubusi su 
visais savaisiais, apsisiautę antklode, 
ir t. t.

Armėną Tarasianą, jauną inžinie
rių, su šeima išvežė vien dėl to, kad 
priėmė gyventi iš Turkijos grįžusį 
armėnų gydytoją, kuris buvo išvykęs 
kolektyvizacijos lakotarpiu. Stalinas 
paskelbė amnestiją, kad gali grįžti - 
nebus teisiami, o kai sugrįžo visus kaip 
samčiu susėmė ir į Sibirą, o kartu net 
ir tuos, kurie buvo juos priglaudę.

Kalmukas karo kapitonas, su ordi
nais ir pasižymėjimo ženklais, dar 
uniformuotas, bet Jau be ginklo, 
paklaustas, kodėl jis čia, atsakė: "aš 
su broliu studentu laimingi, kad esame 
čia". Iš jų 60 žmonių gyvi liko tik 6; 
kiti sušalo, nes buvo vežami tris 
mėnesius žiemos viduryje nešildomais 
vagonais. Kurie nukrisdavo negyvi, 
ant jų kojas šildėsi gyvieji, kol ' 
miškuose lavonus išmesdavo. Žmonių 1 
kančiomis ir mirtimis rodos mėgavosi 
sargybiniai. Ir jų viršininkai.

TRUMPAI
IŠ VISUR§

§

j

§

§

j "Hercules" transporto lėktuvui 
§ sprogus ore, žuvo juo skridęs Pakista

no prezidentas Mohammad Zia ir, jį 
lydėję, dvidešimt aukštųjų Pakistano 
karininkų bei JAV ambasadorius 
Pakistane Arnold Raphael ir JAV karo 
atašė, brigados generolas H. Wassom. 
Avarijos priežastimi įtariamas sabo- 

§ tažas.
I *
§ Australija pasirašė laisvos prekybos 
§ sutartį su Naująja Zelandija. Abiejų 
§ šalių ekonominė politika bus derinama 
§ ir palaipsniui, iki 1990 metų.įgyven- 
? dinta visiška prekybinė integracija.
§ *

Respublikonų partijos kandidatas į 
JAV prezidentus, dabartinis Jungtinių 

Ū Amerikos Valstybių viceprezidentas 
§ George Bush, savo kolega ir kandidatu 
§ į viceprezidentus pasirinko Indianos 
§ valstijos senatorių D an Quayle. De- 
§ mokratai tuoj apkaltino senatorių 
? Quayle, naudojantis šeimos įtaka ir 
| pažintimis, išsisukus nuo karo tarny- 
t bos Vietname.
§ •

Stiprus žemės drebėjimas sukrėtė 
pasienio sritį tarp Indijos ir Nepalo, 

įj Sugriauta tūkstančiai namų, apie 
§ tūkstantis žuvusių ir daug daugiau 
§ sužeistų. Tai stipriausias žemės 
§ drebėjimas Himalajuose per paskuti- 
§ nius 38 metus. Sritis, kurioje įvyko 
§ žemės drebėjimas yra labai mėgiama 
? turistų, tažiau dėl lietaus sezono šiuo 
| metu jų beveik, nebuvo.

Ū Mažoje Afrikos valstybėlėje Burun- 
di, tarpusavyje kovojant dviem negrų 

^tautelėms , vyksta masinės žudynės. 
§ Apie 30.000 gyventojų išsigelbėjo 
§ perbėgdami į kaimyninę Rwanda 
§ valstybę. Šios abi valstybės susidarė 
| dekolonizuojant Belgijos Kongo kolo- 
f niją.

| Lenkijoje plinta darbininkų bruzdė- 
jimas. Streikuoja virš 16.000 darbinin- 

Į kų, reikalaujančių laisvų unijų ir 

Mano žodžiai - ne aimana dėl 
žiaurios praeities, o teisybės išsaky
mas. Dažnai mane kamuoja mintis - 
kada bus nuplauta diskriminacija nuo 
tremtųjų, jų vaikų ir vaikaičių. Ją iki 
šiol tebejaučiame gyvenime, darbe, § geresnių darbo sąlygų. Streikų bangą 
moksle: jie buvo Sibire, jų tėvai buvo § prasidėjusi anglies kasyklose, išsiplėtė 
išvežti, jie gimė Sibire... Kada ateis § i kitas vietas. Ypatingai daug strei- 
galas nuosprendžiams: jų rinkti, skirti 
negalima, jų gabumai nereikalingi...

Dabar duonos valgau sočiai ir kada 
tik noriu. Gyvenu šiltame bute, guliu 
ne ant ledinių grindų tarp snieguotų 
sienų, o švariame patale, tik naktimis 
mane lanko košmariški prisiminimai. 
Kiek daug kartų aš galėjau mirti, o 
nemiriau. Ir grįžusi stovėjau ant ribos 
- gyventi ar mirti. Mūsų gerieji § parlamento. Karalienė Elžbieta II 
gydytojai ir sumanūs chirurgai padarė § 
viską, ką galėjo padaryti, kad gyven- § Australijos 
čiau - sukalė vinimis, davė popierių, > 
kad esu I grupės darbo invalidė. Štai | 
tau dovana, gauta Sibire. * ;

Nepraradau dvasios stiprybės, noro
gyventi, tikėti šviesia ateitimi. Nors § r. Hawke pertvarkė Australijos 
dažnai ir paverkiu, bet man negėda § ministrų kabinetą. Senatorius Gareth 
savo ašarų, jos apvalo mano sielą ir § Evans paskirtas užsienio reikalų 
verčia būti žmogumi - kentėti ir § ministru, senatorius Robert Ray tapo 
atleisti, kartais dar parašyti laiškus... | naujuoju emigracijos ir etninių reika-

Parašiau ilgą laišką, pati žinau - ? lų ministru, pakeitęs buvusi Clyde 
nesklandu, be poetiškų žodžių. Širdi- ? Holding.
mi rašiau, atleiskite, kurie skaitysite. |

Ona Beleckienė ū

ūkuojančių Šcecine.kur suparaližuotas 
§ net uosto darbas. Lenkijos vyriausybė 
^grąso masiniu streikuojančių atleidi- 
? mu nuo darbo, link darbininkų užimtų 
^kasyklų traukia kariuomenę.
Ū 

§ Iš savo pareigų atsistatydino buvęs 
§ Australijos užsienio reikalų ministras 
§ Bill Hayden. Jis pasitraukė ir iš

patvirtino jo paskyrimą sekančiu 
generalgubernatoriumi 

nuo 1989 metų vasario mėnesio, 
kuomet Sir Ninian Stephen baigsis jo 

k paskyrimo terminas.

22 rugpjūčio 10.000 čekų minia 
įį demonstravo Prahoje, prisimindami 
§ prieš 20 metų įvykdytą sovietų 
§ invaziją, nuvertusią Dubčeko vyriau- 
§ sybę ir užbaigusią "Prahos pavasarį". 
§ Ypatingai daug, demonstrantų tarpe, 
§ buvo jaunuomenės. Po dviejų valandų
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§ Rugpiūčio 16 d. Leningrado - 
§ Masksvos ekspresas nuėjo nuo bėgių ir 
f užsidegė. Žuvo 28 keleiviai. t 
«___ ' '___ ’ ____ ' ____  . . ■___
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"SVAJONIŲ* AIDAI"

Iš kur ta gelmė, begalinė išgyveni
mų platuma? Iš kur ta išmintis, 
gabumai, tauri vidinė jėga keturių, už 
Lietuvos ribų gimusių, jaunų žmonių, 
kurie dabar aidi "Svajonių Aiduose" 
keturiais balsais: Virginijos Bruožy- 
tės, Zitos Prašmutaitės, Arūno Bruo- 
žio ir Tomo Zdaniaus. Tai dalis 
"Svajonių" grupės pavirtusios i naują 
"Svajonių Aidus". Melbourne ir Gee- 
longe jiems dar talkino Aleksas 
Brovedani su sintezatoriumi. Koncer
tas Melbourne įvyko rugpjūčio 14 
dieną.

Prisieina klausti kokiais šaltiniais, 
kokiomis versmėmis maitinosi pro
fesionalios operos solistės Virginijos 
Bruožytės dvasia, pagimdžiusi tokią 
menišką asmenybę? Tenka pagalvoti 
ir apie žmogaus galimybes ir apie 
Tautos jėgą, apie gyvenimo kasdieny
bę ir rugpjūčio mėnesio sekmadienį 
Melbourne, pusantros valandos, kaip 
vienos akimirkos, nemirtingumą. Pri
blokšta dainų grožybės bei gausybės, 
beliko tik stebėtis ir su jumis, malonūs 
skaitytojai, koncerto įspūdžiais pasi
dalinti.

Minėtą sekmadienio popietę, naujai 
atremontuotoje Melbourne Lietuvių 
namų koncertų salėje, viršuje ir 
apačioje, tuoj visas vietas susirinkę 
tautiečiai užpildė. Visų akys buvo 
atkreiptos į skoningai papuoštą, 
padidintą sceną. Netrukus joje pasiro
dė Rita Barkutė, kuri drąsiai, švaria 
lietuviška tartimi, pristatė "Svajonių 
Aidų" grupę, kurią Australijos jauni
mas siunčia į užjūrius. "Tie Aidai" - 
sakė ji - "atsimuša į šiaurę ir pietus, į 
rytus ir vakarus, ir vis stipriau aidi." 
"Svajonių Aidų" jaunuoliai priklauso 

Jaunimo Sąjungai. Visi dalyvavo VI- 
jame Jaunimo Kongrese, o dabar 
rugpjūčio 31- ają pasirengę iškeliauti 
į keturių mėnesių kelionę po pasaulį - 
Argentiną, Braziliją, Urugvajų, Ka
nadą, Jungtines Amerikos Valstijas, 
Vakarų Vokietiją, Prancūziją, Angli
ją, Škotiją. Iš viso prieš akis dar 24 
koncertai.

Koncertą Melbourne grupė pradėjo 
jaunatviškomis dainomis. Smagu buvo 
žiūrėti į skoningai apsirengusius ir 
tvarkingai scenoje išsidėsčiusią triju
lę, kuri spontaniškai, jau pačioje 
koncerto pradžioje užvaldė klausyto
jus. Zita, jau prityrusi pianistė, 
gražiai pasirodė akompanuojant dai
noms. Malonu paminėti, kad Arūną 
laiko pastangos iškėlė ant savo aukšto 
kranto, kad visi matytų, kas pasi
stengta padaryti, kaip patobulėta. 
Kiekvienas muzikoje įdėtas jo darbas 
yra verta, prasminga jaunuolio pajau
ta.

Virginija su broliu Arūnu duetu 
pirmoje koncerto dalyje padainavo 
keturias dainas, dvi Raudonikio "Dar 
širdyje ne sutema" ir "Tėvynė". Solo 
Virginija dainavo nežinomo autoriaus 
dainą "Ašara" , Noviko "Pavasariška 
kelionė". c. -

Rita paaiškino, kad iš senovės yra 
išlikę daug nežinomų dainininkų 
dainų. Iš lūpų į lūpas pasklidusių ir 
taip pasiekusių net mūsų laikus - tai 
liaudies dainos. Net keletą tokių 
dainų išgirdome ir per šį koncertą. 
Virginija madingą šiuolaikinę suknią 
greit spėjo pasikeisti į tautinius 
drabužius, aukštakulnius batus į 
vyžutes, bet balsas vis toks pats 
tikras, sveikas, kaip žalias obuolys. 
Keis kitas galėjo sukurti Dzūkijos 
vaikų dainelę "Oi tu ozi dzidziaragi" 
jei ne darbuose paskendusi motina 
vaikeliui? Visų nutebimui, Virginija ją 
padainavo tikra dzūkų tarme. Kitą, 
šiaurės rytų Lietuvos dainą "Šio 
naktį, per naktį" Virginija drauge su 
Arūnu padainavo su to krašto tarmei

Nuotraukoje iš kairės: Aleksas Brovedani, Zita Prašmutaitė, Arūneis Bruožis,
Virginija Bruožytė ir Tomas Zdanius.

būdingais nutęsimais ir nuskambėji- 
mais. Dainuojant trečiąją dainą, kuri 
buvo iš mūsų sutartinių, prie Virgini
jos su Arūnu prisijungė ir Zita. Tokių 
dainų pasaulyje nedaug jau yra belikę, 
tai "Unčių tupi trys pulkeliai" ir po 
žemaitišką dainą, kompozitoriaus 
Gaižausko "Žemaitiškas pasirėkavi
mas" , kurią drąsiai, gerai išmokta 
žemaičių tarme pradėjo Arūnas. Sekė 
daina po dainos - Bražinsko "Kur 
gimta padangė", "Sugrįšiu paguosti 
tavęs", kuriai muziką pritaikė buvu
sios "Svajonės", Birutės Šaulytės - 
Kymantienės uošvis M. K. Klajūnas, 
žodžiai iš Lietuvos.

Koncerto antros dalies pabaigoje 
"Svajonių Aidai" padainavo dviejų 
Australijos lietuvių sukurtas dainas, 
tai i Sydnejaus lietuvių kapeliono P. 
Butkaus " Kaip obelis mamyt palinkus" 
ir Geelonge gyvenančio Klajūno 
"Tėvyne mano".

Muzikės Gudauskienės ciklas "Metų 
laikai", kaip visoje muzikoje, taip ir 
čia vokalinėje yra reikšminga frazės 
logika, stiliaus pojūtis ir garso 
raiškumas bei spalva, kurią sąlygoja 
idėja ir dainuojamo teksto prasmė. 
Virginija šiam tekstui pasirodė itin 
jautri. Ji nuolatos mąstanti, sekė 
kūrinio vaizdą.

Virginija ir Arūnas Bruožiai prisiė
mė ir visą koncerto muzikinės dalies 
režisūrą. Vykusiai parinkti repertuaro 
kūriniai. Jie palietė visų mūsų protus 
ir širdis. Dainos labai atitiko jų 
kūrybinį savitumą, Virginijos natūra
lumą, jos gražią, švarią dikciją, 
turtingas balso spalvas ir drąsą, 
pasirenkant repertuarą. Ji turi galią 
žavėti žmones dar ir savo asmeniu.

Artėjo koncerto pabaiga. Paskuti
nioji jo dalis buvo grynai estradinė. 
Įdomų žodinį įvadą, persunktą Pary
žiaus nuotaika, padarė Tomas su 
Arūnu. Išgirdome joje ir Tomą su jo 
būgnais. Štai Virginija vėl stovi 
scenoje, kita koncertine suknia, šį 
kartą prancūziškai, koketiškai čiulbė
dama "Plaisird'amour". Kalbadainin- 
kės akys, veidas pagauna tą nenusa
komą vidinį persikūnijimą. Klausytojai 
buvo tiesiog be galo sužavėti jos 
sukurtų personažų visuma.

Virginija su Arūnu sudainavo dar 
tris skambias dainas - Raudonikio 
"Ateik ir tu", nežinomo autoriaus 
"Svajones", Gorbulskio "Žalias vė
jas". Šis koncertas pradėtas jaunat
viškom dainom jomis ir baigtas. Tos 
dainos sujungė mus į vieną lietuvišką 
šeimą.

Virginija prabilo padėkoti publikai 
už labai šiltą "Svajonių Aidų" 
priėmimą ir paskutinę dainą "Lauksiu 
tavęs ateinant" paskyrė trims asme
nims, kurie daug prisidėjo prie šio 

koncerto pasisekimo - Andriui Vai
tiekūnui, Ritai Barkutei ir Birutei 
Prašmutaitei.

Bet... tai dar nebuvo paskutinė 
daina. Publika dar tris kartus daugiau 
išprašė. Atlikėjai, jau gerokai matyt 
pavargę, vistiek visus prašymus išpil
dė.

Padėkos ir atsisveikinimo žodį 
pasakė Melbourne Apylinkės pirmi
ninkas Kęstutis Lynikas. Jis paminėjo, 
kad Melboumui didelė garbė turėti 
tokį puikų ansamblį, kad "Svajonių" 
dėka Melbournas yra išgarsėjęs visa
me pasaulyje. Nesenai sugrįžus iš 
Seimo posėdžių Amerikoje pastebėjo,

Virginija ir Arūnas Bruožiai

"DAINOS” CHORO ŽINIOS

Tradicinis "Dainos" choro vidur
žiemio vakaras nukeltas į spalio 23 
dieną, sekmadienį.

Tai bus jungtinis koncertas su 
svečiais iš Newcastle. Atvyks vokie
čių choras "Lorelei", kuriam vado
vauja mūsų tautietis Stasys Žukas. 
Dalį šio koncerto atliks "Dainos" 
choras,vadovaujant Birutei Aleknaitei 
ir Justinui Ankui, kitą dalį - vokiečių 

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI Į J

liūsti Pastogės Balių;
♦

KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 24 DIENĄ. •

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

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

"Mūsų Pastogės" redakcijoje 790 3233. t
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kad "Svajonių" dainos juostelėse 
skamba visoje Amerikoje, nuo Los 
Angeles, Floridos, Čikagos, Toronto ir 
kitur. Jos išgarsino ir padėjo Australi
jos lietuvių bendruomenę ant pasauli
nio žemėlapio. Tas (vyko "Svajonių" 
ir Vl-ojo P.L.J. Kongreso dėka. Visi 
ten žino ir laukia, - pasakė jis, - kad 
dabar "Svajonių Aidai" vėl keliaus po 
pasaulį. K. L y nik as atlikėjams padė
kojo ir palinkėjo laimingos kelionės.

Atsisveikinimo žodį tarė ir Austra
lijos Jaunimo Sąjungos pirmininkas 
Petras Kružas. Pasveikino taip pat 
"Svajonių Aidus" su pasauline kelio
ne, kuri plačiai daina jungia išsisklai
džiusią lietuvių bendruomenę. Jis 
pasakė, kad šių jaunuolių įdėtas 
darbas atsispindės jų pasirodymuose 
ir, kad žiūrovai šiandien tikrai 
įvertino jų pastangas, kad tokie 
tarpkongresiniai projektai apima ne 
tik jaunimą, bet ir platesnę bendruo- 
menę, stiprina ir priveda į didesnę ir
glaudesnę lietuvišką veiklą.

Virginija geru žodžiu prisiminė dar 
jiems talkininkavusius Andrių Vaitie
kūną ir Ritą Barkutę, kurie koordina
vo visą jų kelionę po Australiją - 
Sydnejų, Canberrą, Geelongą ir, 
žinoma, Melbourne. Tvarkiusiems 
šviesą, Baltučių šeimai - Mariui, 
Robertui ir Rūtai. Garso tvarkytojui 
Algiui Karazijai. Ji pažadėjo, kad 
koncertinėje kelionėje po pasaulį 
stengsis kuo geriau atstovauti Aus
tralijos jaunimą.

Linkime jiems sėkmės gastrolėse ir 
lauksime jų sugrįžtant.

Alisa Baltrukonienė

choras "Lorelei" vadovaujant Stasiui 
Žukui.

Kviečiame visus tautiečius iš arti ir 
iš toli atvykti į šį tarptautinį 
pasirodymą. Prašome apie šį koncertą 
informuoti ir visus vokiečių tautybės 
pažįstamus ir draugus.

"Dainos" choro 
informacija
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Šiaurės Amerikos sportininkų išvykos į Australiją organizacinis komitetas. Iš 
kairės: Rimas Dirvonis.ŠALFASS-gos CV vicepirmininkas, Pranas Berneckas, 
Kanados atstovas, Vladas Adamkus komiteto ir ŠALFASS-gospirmninkas, dr. 
Petras Kisielius lėšų telkimo komiteto pirmininkas, Vytautas Grybauskaą 
vykdomojo komiteto vicepirmininkas.

VYTAUTAS GRYBAUSKAS ATVYKO 
I AUSTRALIJA

ADELAIDĖJE

Šių metų rugpjūčio mėnesio 14 
dieną iš Čikagos pasitarti III- jų 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
reikalais į Adelaidę atskrido ŠALFAS, 
o taip pat Šiaurės Amerikos išvykos 
organizacinio komiteto vicepirminin
kas Vytautas Grybauskas.

Taip sutapo, kad tuo pačiu metu 
Adelaidės aerodrome iš Melbourne 
žaisti penktąsias tarptautines krepši
nio rungtynes atskrido Sovietų Sąjun
gos vyrų rinktinė, kurioje startavo 
trys lietuviai Valdemaras Chomičius, 
Šarūnas Marčiulionis ir Rimas Kurti
naitis.

Tikriausiai tai pirmas atvejis išeivi
joje, kad kartu prie to paties vaišių 
stalo Lietuvių namuose pabendrauti 
susėdo trijų kontinentų lietuviai 
sportininkai bei vadovai. Vakaras 
praėjo labai nuotaikingoje atmosfero
je, pasikeista suvenyrais, apžiūrėtas 
Adelaidės lietuvių muziejus, nusifo
tografuota ir kartu uždainuota: 
"Lietuviais esame mes gimę"... Šis 
vakaras paliko neišdildomus prisimini
mus mums visiems, bet ypatingai mūsų 
jaunimui asmeniškai pakalbėjus, pa
bendravus su pasaulinio garso 
krepšinio žvaigždėmis. Sekančią
dieną įvykusiose krepšinio rungtynėse 
sovietai laimėjo prieš australus rezul
tatu 93:82.

Grįžtant prie V. Grybausko vizito, 
pirmiausiai išvykos vadovui buvo 
parodytos visos žaidynių vietovės: 
abu krepšinio bei tinklinio stadionai, 
lauko teniso aikštės, plaukimo basei
nas ir t. t. ir, reikia pasidžiaugti, 
viskas buvo įvertinta labai teigiamai.

Antradienį, rugpjūčio 16 dieną 
Lietuvių namuose įvyko bendras 
Žaidynių organizacinio komiteto ir 
Šiaurės Amerikos išvykos vadovo 
posėdis. Čia paaiškėjo, kad didžiausia 
problema yra svečių apgyvendinimas,

IHIIIIIIIIItlIlIlIinilllllllllllllllllllllHIHII

S U G RI Ž O
Po 106 dienų gydymosi Jungtinėse 

Amerikos Valstijose Arvydas Sabonis 
sugrįžo į Lietuvą. JAV specialistų 
rekomendacija - dar trejetą mėnesių 
tęsti reabilitaciją. Pats Arvydas sako, 
kad treniruosis su "Žalgiriu", olim
piadoje žaisti nesiruošia.

Sovietų Sąjungos vyrų krepšinio 
rinktinė grįžusi iš Australijos, po 
dviejų dienų išvyko į Ispaniją.

kadangi atvyksta net 200 sportininkų 
ir vadovų. Dabartiniu metu Adelaidės 
tautiečiai pasižadėjo privačiai apgy
vendinti 90 sportininkų, pigesniuose 
viešbučiuose surasta 70 lovų, taigi dar 
trūksta 40 lovų ir jei už tai teks 
apmokėti organizaciniam komitetui, 
tai pareikalaus labai daug išlaidų, 
kurių komitetas dar neturi. Tačiau, 
būdami optimistai, tikime, kad mūsų 
tautiečiai Australijoje ateis mums į 
pagalbą, nes tai yra visų Australijos 
lietuvių garbės reikalas.

Iš Vytauto Grybausko pranešimo 
paaiškėjo, kad didžiausias sportininkų 
skaičius atvyksta iš šių klubų: iš 
Niujorko LAK - 40, Los Anželes 
"Banga" - 25, Toronto "Vytis" - 18, 
Bostono "Grandis" - 14, Čikagos 
"Lituanika" - 10, Vašingtono "Vėjas" 
- 3 ir keletas atvyksta individualiai.

Sekančią dieną V. Grybauskas 
apžiūrėjo viešbučius, kuriuose numa
toma apgyvendinti sportininkus, ap
lankė keletą savo sporto draugų ir 
penktadienio rytą, organizacinio ko
miteto pirmininko Jurgio Jonavičiaus 
palydėtas išvyko į Melbourną. Prieš 
Žaidynes Šiaurės Amerikos sportinin

kai keletą dienų apsistos Sydnejuje, o 
po Žaidynių kelias dienas praleis 
Melbourne. Tad po vizito Adelaidėje 
V. Grybauskas išvyko į Melbourną, kur 
su "Varpo" ir Sydnejaus "Kovo" 
vadovais pasitars dėl būsimos viešna
gės tuose miestuose.

Baigiant šį trumpą V. Grybausko 
apsilankymo aprašymą yra būtina 
paminėti šio sporto veterano energiją 
bei sumanumą. Tos kelios dienos
Adelaidėje buvo praleistos labai 
darbingoje atmosferoje, tad dabar jau 
matosi, kad III - čiųjų Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių pasisekmo 
užtikrinimas.

R. Sidabras

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS ŠVENTĖ

Adelaidės Lietuvių Katalikių Mo
terų draugijos valdyba suruošė Lietu
vių Katalikių Moterų draugijos 80 
metų įsikūrimo šventę. Renginiai 
skirti šiai šventei truko dvi dienas. 
Rugpjūčio 13 dieną radijo valandėlė 
buvo skirta šiai temai, o tos pačios 
dienos vakare Šv. Kazimiero bažny
čioje - pamaldos. Rugpjūčio 14 dieną, 
sekmadienį, 11 valandą - iškilmingos 
šv. Mišios.

Kadangi ta pati diena sutapo su 
Žolinių švente, įžangos procesija ėjo 
su draugijos vėliava, lydima Lietuvių 
Katalikių Moterų draugijos valdybos 
ir narių, buvo atliekamos Žolinių 
apeigos.

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo 
klebonas, kunigas J. Petraitis, skaity
mus skaitė draugijos valdybos narė S. 
Damuševičienė. Bažnytinis choras 
iškilmingai ir šventiškai atliko giesmes, 
savo giedojimu dar daugiau 
suteikdamas tai dienai didingumo. Po 
šv. Mišių visi buvo kviečiami į 
Lietuvių Katalikų Centro salę, kur 
vyko vaišės ir 80 metų sukakties 
minėjimas. Susirinko gausus būrys 
žmonių. Salė skoningai papuoštais 
stalais atrodė puikiai ir tikrai šventiš
kai, visi pajuto iškilmingą ir tuo pačiu 
jaukią jubiliejaus atmosferą. Svečiams 
susėdus, Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijos pirmininkė S. Pusdešrienė 
nuoširdžiai pasveikino visus susirinku
sius, kartu papasakodama apie Kata
likių Moterų draugijos įsikūrimą 
Lietuvoje, prieš aštuonias dešimtis 
metų, jos nuveiktą kelią, primindama, 
kad 1960 metais ši draugija įsikūrė ir 
atnaujino savo veiklą jau čia Adelai
dėje.

Po kunigo J. Petraičio invokacijos

Skaitytojai pasisako
SUSIRINKIMŲ REIKALU

Rugpjūčio 21 dieną dalyvavau 
Sydnejaus Apylinkės susirinkime. Nu
stebau ir nusivyliau, kad po tokio ilgo 
laiko mes dar neišmokome, ar neno
rėjome išmokti ir priimti demokratinės 
tvarkos, kaip pravesti darbingą ir 
tvarkingą Apylinkės susirinkimą.

Demokratijoje taip nėra, kad visi 
"pūstų į vieną dūdą". Čia kiekvienas 
turi teisę išreikšti viešai savo nuomo
nę be baimės ir gąsdinimų. Susirinki
mo dalyviai privalo laikytis iš anksto 
nustatytų ir paties susirinkimo pa
tvirtintų susirinkimo pravedimo eigos 
taisyklių. Tose taisyklėse yra nusta
tyta, kuriuose punktuose yra rei
kalaujama paprastos daugumos ir 
kuriose dviejų trečdalių daugumos.

Demokratinėje susirinkimų tvarko
je nereiškia, kad bet kuris bendruo
menės narys turi teisę kankinti 
susirinkimą savo ilgais išvedžiojimais, 
įrodymais, kodėl jo pasiūlymas turi 
būti būtinai priimtas.

Paprastai susirinkimų taisyklėse 
kalbėtojams yra nustatytas kalbėjimo 
laikas, dažniausiai 3 minutės. Jeigu 
susirinkimas nori, kam nors iš susirin
kimo pasiūlius ir dar vienam jį 
parėmus, kad laikas būtų pratęstas, 
pirmininkas pateikia pasiūlymą balsa
vimui. Teigiamai nubalsavus, kalbėto
jas gali tęsti toliau, bet ne daugiau, 
kaip 2 minutes.

Taisyklėse turi būti atžymėtas dar 
vienas principas, tai kad rezoliucijos 
siūlytojas pateikia rezoliuciją pirmi
ninkui trumpai, dviem, trim sakiniais, 
geriausiai raštu. Pirmininkui perskai
čius rezoliuciją, ji turi būti paremta 
dar vieno nario. Jei neatsiranda 

prasidėjo vaišės. Prasidėjo ir sveikini
mai su sumania pranešėja Z. Vencius. 
Sveikintojų buvo nemažai, jų tarpe 
Adelaidės Apylinkės valdybos atsto
vas V. Patupas, Parapijos Tarybos 
vicepirmininkas V. Baltutis, choro 
"Lituania" vadovė G. Vasiliauskienė 
nuoširdžiai sveikino choro ir savo 
šeimos vardu, A. Kubilius Ateitininkų 
vardu, V. Opu Iškiš teatro "Vaidila" 
vardu, V. Vosylius Ramovėnų organi
zacijos vardu, Pr. Pusdešris Katalikų 
Federacijos vardu, G. Straukienė 
Rankdarbių būrelio vardu. Buvo gauti 
sveikinimai raštu nuo Meno Dienų 
komiteto pirmininkės J. Vabolienės ir 
Adelaidės Moterų sekcijos.

A. Steponienė savo kalboje labai 
gražiai ir įdomiai papasakojo apie 
Katalikių Moterų draugijos įkūrimą 
Lietuvoje, jos garbingai nueitą kelią, 

i kartu nuvargtus visus vargus, o vėliau, 
išsisklaidžius po visą pasaulį. Prisimi
nus 1960 metais atkurtą draugiją jau 
Adelaidėje, ji išvardino visas moteris, 
kurios prisidėjo prie šio kilnaus 
draugijos įkūrimo darbo.

Vaišėms pasibaigus, prasidėjo me
ninė programa, kurią atliko visiems 
jau gerai žinomos "Nemuno Dukros", 
vadovaujant S. Pusdešrienei, akompa
nuojant S. Vasiliauskienei, sėkimingai 
atliko visą pynę liaudies dainų, kurias 
salė sutiko šiltomis katutėmis. Minėji
mas baigėsi giesme "Marija, Marija".

Šventės pabaigoje prie kavutės ir 
skanių pyragų, dar ilgai tapusavyje 
pasikalbant nepajutome kaip vakaras 
atėjo. Deja, jau laikas ir skirstytis.

Didelis DĖKUI draugijos valdybai ir 
visoms narėms bei jų talkininkams už 
taip puikiai suruoštą Lietuvių Katali
kių Moetrų draugijos 80 metų 
jubiliejinę šventę.

Ona Baužienė

parėmėjo, rezoliucija visai nėra 
svarstoma.

Kadangi šito principo Sydnejaus 
Apylinkės susirinkime nebuvo prisilai

koma, todėl kilo, namo manymu, daug 
ilgų ir visai nereikalingų diskusijų. 
Susirinkime rezoliucijos siūlytojas 
pirma pasakė kalbą, o paskui patiekė 
rezoliuciją.

Kai rezoliucija yra paskelbta ir 
paremta, kiekvienas narys turi teisę 
pasiūlyti kontra - rezoliuciją t. y. 
pasiūlymą, kad rezoliucija nebūtų 
svarstoma. Šitas kontra - pasiūlymas 
taip pat turi būti dar vieno nario 
paremtas. Jokių kitokių diskusijų 
neturi būti. Toji kontra - rezoliucija 
turi būti priimta.

Diskusijų metu kiekvienas narys 
turi teisę pasiūlyti, kad diskusijos 
būtų nutrauktos ir rezoliuciją būtų 
pateikta balsavimui. Šitas pasiūlymas 
taip pat turi turėti parėmėją. Jeigu 
toks pasiūlymas balsų dauguma yra 
priimtas, visos diskusijos nutraukia
mos ir pirminė rezoliucija balsuojama.

Čia noriu pabrėžti, kad šitos 
taisyklės yra tvarkos ir drausmės 
taisyklės. Visa tai rašydamas, aš 
siūlau, kad ateityje susirinkimo eigos 
taisyklės būtų iš anksto žinomos. Čia 
iškėliau tik pačius pagrindinius tai
syklių principus, nesigilindamas į 
smulkesnius formalumus.

Dr. A. Viliūnas

Pastovus Įpratimas dorai 
veikti bei elgtis ir yra

VADINAMOJI DORYBĖ

"Mūsų Pastogė"' Nr.34' 1988.8:29 pušl.6 Į
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SYDNEJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 21 dieną (vykusi Sydne- 
jaus Apylinkės narių susirinkimą 
reikia skaityti labai darbingu, gausiu 
ir, kai kuriais atvejais, triukšmingu.

Tautiečių, prieš susirinkimą gavu
sių paraginimus paštu ir telefonu, 
susirinko geras šimtas, tarpe, kurių 
buvo ir tokių, kurie jau daugelį metų 
tokiuose susirinkimuose bei kituose 
tautiniuose minėjimuose ar renginiuo
se nesilankė.

Susirinkimą atidarė Apylinkės pir
mininkas A. Giniūnas į prezidiumą 
pakviesdamas E. Badauskienę pirmi
ninkės pareigoms ir G. Grybaitę 
protokolo surašymui.

Perskaičius susirinkimo darbotvar
kę, J. Kedys paprašė jo paruoštos 
rezoliucijos klausimą įrašyti į darbo
tvarkės punktus. Pateikus balsavimui, 
J. Kedžio prašymas balsų dauguma 
buvo nepriimtas.

Patvirtinta mandatų komisija suda
ryta iš Br. Žalio, Pr. Antanaičio ir J. 
Makūno, perskaitytas praėjusio susi
rinkimo protokolas ir priimtas be 
pataisų.

Toliau sekė pranešimai: Apylinkės 
veiklos - A. Giniūnas, iždo - J. Zinkus, 
Revizijos komisijos - V. Patašius 
perskaitė sudarytą ir trijų narių 
pasirašytą aktą. Komisija rado, kad 
iždininkas J. Zinkus Apylinkės atsi
skaitomybę vedė tvarkingai ir sąži
ningai. Apylinkės fininsinis stovis 
įvertintas gerai.

Diskusijų dėl pranešimo nebuvo, 
valdybos ataskaitiniai pranešimai pri
imti ir patvirtinti. Į Krašto Tarybą 
išrinkti: 1. B. Barkus, 2. M. Coxsaite, 
3. V. Doniela, 4. I. Dudaitienė, 5. A.

Mieli "Mūsų Pastogės" skaitytojai,

Kabaila, 6. J. Kedys, 7. A. Kramilius, 
8. J. Maksvytis, 9. P. Pullinen, 10. A. 
Viliūnas, 11. M. Zakaras, 12. J. Zinkus.

Organizacijų veiklos pranešimai: 
Pavergtų Tautų - A. Kramilius, choro 
"Daina" - A. Kramilius, Ramovėnų - 
A. Kramilius, Sporto klubo " Kovas" - 
E. Lašaitis ir J. Dambrauskas, 
Muziejaus (australų) - J. Zinkus.

Susirinkimą praturtino labai įdomus 
ir išsamus PLB Seimo atstovės E. 
Jonaitienės pranešimas apie Kanadoje 
įvykusį Seimą.

Priartėjus prie susirinkimo darbo
tvarkės pabaigos punkto "Einamieji 
reikalai", A. Kramilius nusiskundė, 
kad "Mūsų Pastogėje" nebuvo patal
pintas vienas iš jo straipsnių. J. Kedys 
perskaitė savo paruoštą rezoliuciją ir 
prašė susirinkimą ją priimti ir patvir
tinti. Kilo gana gyvos, o kartais ir 
triukšmingos diskusijos. Beveik visi 
kalbėjusieji pasmerkė J. Kedžio veiks 
mus ir jo paruoštą rezoliuciją. 
Prezidiumo pirmininkė E. Badauskie- 
nė, išklausius visų pasisakymų, pasiū
lė rezoliucijos likimą pavesti prezi
diumui. Daugumai pritariant, rezo
liucija tapo atmesta. Matėsi nepaten
kintų veidų, ypatingai iš tų tarpo, 
kurie įdėjo daug darbo ir pastangų 
ruošiant rezoliuciją ir kviečiant tuos, 
kas ją paremtų susirinkime. Vienok, 
reikia tikėti, kad tie tautiečiai, kurie 
pirmą kartą atvyko į susirinkimą su 
tikslu palaikyti šią rezoliuciją, apsi
lankys Vasario 16- tosios, Tautos 
Šventės ir kituose minėjimuose, mūsų 
tautiniuose renginiuose.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
V. Augustinavičius

. ■■■.. ...i

Pranešame, kad visais administraciniais klausimais, kaip pavyzdžiui, dėl 
adresų perrašymo, pakeitus gyvenamą vietą, dėl ne laiku pristatytos 
prenumeratos ir jos mokesčių, skelbimų kainų klausimais kreiptis į "Mūsų 
Pastogės" administratorius Danguolę ir Arminą Šepokus šiuo adresu: "Mūsų 
Pastogė", P. O. Box 550, Bankstown, N.S.W. 2200.

Danguolė ir Arminas Šepokai

I%
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ĮAMŽINTOM LIETUVĄ AUSTRALIJOJE
- REMTOM PAMINKLO STATYMĄ.

1

AUKOS
$120 - M. E. A. J. P. P. Lingės W.A., 
$100 - Algirdas Blažinskas N.S.W., 
$50 - A. Strelčiūnienė W.A., $30 - V. 
ir P. Antanaičiai N.S.W., $20 - E. 
Augutienė A.C.T., D. Ragauskas Vic.

Visiems aukotojas noširdus ačiū.

Čekius ir laiškus prašome adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicenntenial 
Gift", Lithuanian Club Ltd. P. 0. Box 
2055. Bankstown, N.S.W. 2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys aukoms telkti
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Įsigijęs "Mūsų Pastogės" Spaudos 
baliaus loterijos bilietą, gali laimėti 
aukso monetą 600 dolerių vertės.
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MIRE
Rugpjūčio 17 dieną mirė Aleksandras Zenkevičius, savanoris dalyvavęs 

kovose už Lietuvos Nepriklausomybę.
Palaidotas rugpjūčio 22 dieną Rookwood kapinėse, Sydnejuje.

PADĖKA
Mylimai žmonai ir motinai

A. A.
SHIRLEY VE N S L O VI E NEI

staiga mirus, mūsų šeimos nuoširdži padėka visiems už pareikštas 
užuojautas, gėles ir brangiems tautiečiams bei draugams už gausų 
dalyvavimą laidotuvėse.

Taip pat, labai dėkojame brangioms ponioms už šermenų paruošimą 
ir Lietuvių klubo valdybai už paramą šiame parengime.

L. Venslovas su šeima

RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMASSV.

DIEVO KARALYSTĖ • - JOS 
ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

"Ir ateis visų tautų pageidavimas." 
- Agėjo 2:8.

Anuo gi metu Jeruzalę vadins 
Viešpaties sostu, ir visos tautos 
susirinks į ją vardan Viešpaties 
Jeruzalėje ir nebevaikščios paskui 
savo piktos širdies nelabumą." - 
Jeremijo 3:17.

"Paskutinėse dienose Viešpaties 
namų kalnas stipriai stovės kalnų 
viršūnėje."- Mikėjo 4:1,2.

TYRINĖDAMI dieviškąjį planą mes 
jau sužinojome šį tą apie "Dievo 
rūstybės dieną," ir pamatėme, kad ji 
degins visokią nuodėmę ir saumylumą; 
bet dabar, pasinaudodami Biblijos 
šviesa, mes pažvelgsime į pageidauja
mąjį įsteigimą Dievo karalystės, 
kurioje visos žemės giminės bus 
palaimintos; nes pašalinus netikusį 
esamojo laiko ir praeities nusistaty
mą, bus (vesta liauja ir daug geresnė 
tvarka.

Kuomet gąsdinantys artimos atei
ties įvykiai veda pasaulį į baimę ir 
išgąstį, kurie gi žiūri į tuos dalykus 
gyvendami "Aukščiausiojoslėpynėje," 
tie pastebi už priespaudų debesų

skaisčią šviesą, kuri verčia . juos 
pažiūrėti aukštyn, pakelti savo galvas 
ir džiaugtis, nes jų išgelbėjimas 
priartėjo, o taip pat pagalba visiems, 
kuriuos Jėzus atpirko savo brangiu 
krauju. Palaiminimas ateis ant visų 
tada kai "užtekės Teisybės Saulė, ir 
sveikata bus po jos sparnais. "- 
Malakijo 4:2.

Ką mes jau iki šiol aiškinom yra taip 
aiškiai apreikšta, kad paprastas skai
tytojas galėjo pasinaudoti. Bet dabar 
mes nagrinėsime dalykus, kurių išma- 
nimui reikia nuodugnesnio Viešpaties 
Žodžio ištyrimo ir stipresnio tikėjimo, 
nes svarstysime dar nematomus daly
kus, į kuriuos įsižiūrima tik tikėjimo 
akimis. Juk iš Dievo žmonių reikalau
jama, kad jie vaikščiotų tikėjimu, o ne 
regėjimu, ir tikėtų tam, ką Dievas yra 
žadėjęs, ir ką Jis gali pilniausiai 
įvykinti.- Romiečiams 4:18-21.

Savo mokslumu ar išmintimi niekas 
negalėtų nieko apie tai sužinoti; bet 
visi, kurie buvo šventosios dvasios 
patepti, tiki galybei Dievo, apie kurį 
pasakyta: "Nepražuvo nei vienas 
žodis iš viso to, ką gera jis yra 
kalbėjęs" (1 Karalių 8:56); šitie pilnai 
pasitiki ir kantriai laukia visų 
pažadėtų gerų dalykų įvykimo.

REMKIME

AUSTRALUOS LIETUVIU •

FONDA
V

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas- 
AUSTRALIJOJ, ■ ’ <
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą: f-

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC
44 - 50 Errol Street North Melbourne, Victoria.

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

A. L. Fondo Valdyba.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

PIGESnĖSI

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

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

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-1 vai.
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Informacija
SYDNEJUJE GEELONGE

TAUTOS Š V E N TĖS 
MI NĖJI MAS

Pranešame, kad Tautos Šventės 
minėjimas Sydnejuje įvyks rugsėjo 
mėn. 11 dieną, sekmadienį.

Šventė prasidės pamaldomis St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe, 11.30 
valandą. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis.

Minėjimas prasidės 3 valandą, 
Lietuvių namuose Bankstowne. Pro
gramoje girdėsite Eglės Žižytės - 
Garrick paskaitą, matysite jaunimo 
pasirodymus ir skambės choro "Dai
na" dainos.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime.

Primename Sydnejaus apylinkės 
gyventojams, nedalyvavusiems Ben
druomenės metiniame susirinkime ir 
dar nesusimokėjusiems Australijos 
lietuvio mokesčio už 1988 metus, 
atlikti tai artimiausiu laiku. Mokestis, 
5 doleriai metams, yra privalomas 
kiekvienam A.L.B. nariui.

Mokestį renka valdybos pirmininkas 
A. Giniūnas, iždininkas J. Z inkus ir 
Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas Br. 
Stašionis. Taip pat, mokestį galima 
sumokėti Sydnejaus lietuvių klubo 
raštinėje. Paštu siųsti iždininkui 84 
Victor Ave., Picnic Point 2213.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

BIBLI O TE K Oč5
ANEŠI MAS

Prieš kiek laiko Biblioteka savo 
pranešime minėjo apie ruošiamą 
Bibliotekos dieną, kurios metu bus 
atidengti buvusių trijų Lietuvos 
prezidentų portretai.

Portretus ant drobės aliejiniais 
dažais labai gerai nutapė mums 
visiems žinomas lietuvis dailininkas J. 
Banks, gyvenąs Melbourne. Taigi jo 
sugebėjimais norime pradžiuginti Syd
nejaus lietuvius.

Bibliotekai, kurios iniciatyva por
tretai buvo užsakyti, kainavo pilnas 
rieškutes nelengvai uždirbtų pinigė
lių, bet juk ne pinigai vienintelis 
tikslas.

Kadangi, šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimui sukako 
70 metų, Biblioteka nutarė tais 
portretais papuošti savo patalpas, kad 
visi galėtų jais gėrėtis ir išreikšti 
pagarbą buvusiems mūsų valstybės 
vyrams.

Sydnejaus lietuviams yra žinoma, 
kad Tautos Šventės minėjimas rugsėjo 
mėn. 10 dieną, 14 vai. Tad Biblioteka 
prašo visų tautiečių 13 valandą 
dalyvauti prezidentų portretų ati
dengimo iškilmėse, kur keliais saki
niais bus prisiminti ir paminėti, visi jau 
mirę, Lietuvai nusipelnę garbingi 
vyrai.

Išreiškime Jiems pagarbą!

Bibliotekos valdyba

ALB Geelongo Lietuvių Apylinkės 
narių metinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio mėn. 14 dieną, Lietuvių 
namuose.

Metinės veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas O. Schrederis, kasininkas 
St. Šutas, duodamas detalią ataskaitą 
apie metines pajamas ir išlaidas, 
revizijos komisijos patikrinimo atktą 
perskaitė A. Baltrūnas.

Išrinkti į sekančių dvejų metų 
valdybą, pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas - O. Schrederis, 
vicepirmininkas - S. Lipčius, sekreto
rė - R. Skerienė, kultūriniams 
reikalams - M. Kymantas, kasininkas - 
A. Obeliūnas, administratorius - F. 
Andriukonis, padėjėjas St. Šutas. 
Etnic community atstovauti išrinkti 
Lilija Obeliūnienė ir C. Vaicekauskie
nė. Lieka kandidatais E. Schrederie- 
nė, P. Cerakavičienė ir L. Volodka.

O. Schrederis
ALB Geelongo Apylinkės 

pirmininkas

MELBOURNE
ETNOGRAFIJA VAIZDAJUOSTĖSE

Socialinės Globos Moterų draugija 
sekančiai narių popietei ruošti, pasi
kvietė ir Jaunimo Sąjungą Melbourne. 
Tautos Šventės išvakarėse, šių metų 
rugsėjo 10 dieną, šeštadienį, 2.30 vai. 
po pietų Lietuvių namų baro salėje 
įvyks etnografinių vaizdajuosčių po
pietė.

Rengėjų vardu D. Simankevičlenė

SYDNEJUJE
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

Tautos šventės proga, Sydnejaus 
Menininkų Sąjunga ruošia meno darbų 
parodą, kuri įvyks rugsėjo 11 dieną 
Sydnejaus Lietuvių klube Bankstow
ne, viršutinėje salėje.

Atidarymas 2 valandą po pietų.

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS LIETUVIU 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, 

i 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 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.

J. Gervinąs - sekretorius

Mūsų Pastogė
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