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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Žili Žodis Tautos Šventės proga
w|lg| 8 Tautos šventė šiandieną, mums gyvenantiems išeivijoje, įgyja 

8 vis didesnę ir gilesnę prasmę, o šiais metais turime garbės pa- 
:-Žg 8 sveikinti atvykstantį pas mus į Australiją profesorių Vytautą 
’ « Skuodį, kuris mums duos dar geresnį supratimą apie gyvenimą

’ fu • i Lietuvoje.
|? . 8 Gyventi normalų, pilnakraujį gyvenimą tauta gali tik būdama

s 8 laisva, savarankiška, nevaržoma politinėmis priemonėmis, 
8 neslegiama kultūrinės prievartos.
I Netekus Tautos laisvės, praradus politinę nepriklausomybę, 

■ | svarbiausiu ir pagrindiniu veiksmu ir sąlyga lieka jos narių 
I j sąmoningumas, ryžtas ir ištvermė. Kuo ilgiau užtrunka 

8 priespauda, tuo tautos narių sąmoningumas įgauna svarbesnę 
8 reikšmę. Kiekvieno nario pareiga yra jausti atsakomybę už 

■ZįJ į tautos likimą. Tai savos rūšies šios šventės istorinis 
B įsipareigojimas kiekvienam jos sūnui ir dukrai kenčiančios 
| Motinos Tėvynės atžvilgiu. N uolatos turime savo mintyse tuos 
8 tūkstančius partizanų, kurie nelygioje kovoje žuvo dabartinės 
8 rusų okupacijos metais.

g-pTl 8 Tautos šventės akivaizdoje įsisąmoninkime pareigą savo 
~ kraštui, savo tėvynei, savo tautai, tai šventas reikalas, ir nei 
j vienas garbingas žmogus neturi teisės šios pareigos vengti, 
j Pareiga savajai tautai yra pareiga visais laikais ir visų kraštų 
8 vaikams, tik jos įvykdymo būdai kinta, priklausomai nuo 
8 aplinkybių ir laiko reikalavimų.

• * Gegužės pabaigoje viso pasaulio akys krypo į Maskvą. Dviejų 
|valstybių vadovų R. Reagano ir M- Gorbačiovo susitikimas 
j buvo laukiamas ir atidžiai stebimas. Neįprasti reiškiniai buvo 
.^rodomi visam pasauliui. Demonstracijos, pokalbiai su disiden- 
8 tais, žmogaus teisių reikalavimai ir laisvesnis minčių reiškimas 
J spaudoje, kas vyko ir mūsų tėvynėje, okupuotoje Lietuvoje. Tai, 
"|į kiekvieno žmogaus širdį smingantis,vilties spindulėlis ir jau 
j rimtas laisvės klausimas iškyla kiekvieno mintyje.
8 Belaukiant vis svarbesnių, nekasdieninių įvykių, visų 
8 tautiečių dėmesys įvairiems užmojams stiprėja. Naujas 
S sujudimas, nauji pertvarkymai pasigirdo iš Lietuvos. Atsiras vis 
j daugiau naujų žvilgsnių, būkime pasiruošę.
8 Tebūna ši šventė visiems mums lietuviško sustiprėjimo diena 
8 ir vienybės simboliu.

joms, spaudai, radijui, talkininkams, rėmė- 8 
jams ir visiems, padėjusioms bendrai siekti 
pagrindinių Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės tikslų - laisvės Lietuvai ir tautinės 
gyvybės išlaikymo išeivijoje.

Naujai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai linkime sėkmės ir ištvermės jos 
darbuose. Kviečiame visus visokiais būdais 
jai talkinti ir kartu dirbti.

pasaulio Lietuvių Bendruomenės VII - 
ane Seime Toronte, Kanadoje, išrinktos 
jaujos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
gldybos pirmininkas profesorius dr. Vy- 
3utas Bieliauskas perėmė pareigas iš 
senosios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
saldytos pirmininko Vytauto Kamanto 
1988 metų liepos mėnesio 18 dieną Grand 
Rapids, Michigane.

Buvusioji Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
sės valdyba reiškia didelę padėką lietu- 
dams pasaulyje, kraštų Bendruomenėms ir 
H institucijoms, organizacijoms, parapi-
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Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Kaune įsteigta grupė 
Kinti tris kalinamus jaunuolius 
bandžiusius pabėgti i užsienį

8j Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė žinia, kad broliams Gintarui 
jį ir Mečislovui Tarasevičiams bei Ričardui Andrijauskui gelbėti įsteigta 
8 visuomeninė grupė. Broliai - Gintaras, gimęs 1962 metais sausio 
8 mėnesį ir Mečislovas, gimęs tų pačių metų gruodžio mėnesį,

Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas - 
pirmininkas švietimo reikalams. 2968 
Compton Rd., Cincinnati, Ohio, USA.

rTT^ 8 Tarasevičiai - taip pat Ričardas Andrijauskas, gimęs 1962 metų
Y ii a E 8 rugpjūčio mėnesį, 1983 metų gegužės mėnesio 9 dieną buvo sulaikyti

8 Sovietų Sąjungos - Suomijos pasienio zonoje, įtariant mėginimu
Raimundas Kudukis - vicepirmininkas B pabėgti į užsienį, po ko visi šie vaikinai buvo pašaukti tarnybai sovietų 

socialiniams, religijos ir teisės reikalams, | kariuomenėje. Po pusės metų, tarnaudami skirtingose Sovietų

j mėnesius trukusios ekspertizės jų psichinei būklei nustatyti,

Eugenijus Čuplinskas - I-asis vicepirmi- 
Mas finansų reikalams, 62 Burnside Dr., 
ioronto, ONT. MGG2M8, Canada.
Vytautas Dambrava - vicepirmininkas 

iisuomeniniams reikalams, Prolongacion 
'•os Manolos, Ed. Rio Claro, Apt. 1, La 
Florida, Caracas 1050, Venezuela.
Algimantas P. Gureckas - vicepirminin- 

05 ryšiams su užsieniu, 23 Stonehenge 
Mve, Windsor, CT 06095, USA.

Algis Juzukonis - vicepirmininkas infor- 
^cijos reikalams, 4291 Garnetwood 
ra®e, Mississauca, ONT L4W2H, Canada.

reikalams, 749 Bourbonnaes, 8 kariuomenės. Šių metų gegužės mėnesio 25 dieną broliai Tarasevičiai 
P. Q. H8R 222, Canada. 8 ir Andrijauškas vėl buvo sulaikyti netoli Suomijos sienos. Netrukus

3156 Kersdale, Pepper Pike, Ohio 44124, - Sąjungos vietose, visi trys uždaromi į psichiatrines ligonines. Po tris 
USA. j mėnesius trukusios ekspertizės jų psichinei būklei nustatyti,

Irena Lukoševičienė - vicepirmininkė j jaunuoliai buvo pripažinti psichiniais ligoniais ir atleisti iš 
kultūros -•—* .• *■ i n-im •« -
LaSalle,

Gabija Petrauskienė - vicepirmininkė 8 Juos uždarė į Serbskio teisminės ekspertizės institutą. Iki šiol jų 
ryšiams su kraštais ir lietuviška spauda, 8 artimiesiems neleidžia aplankyti uždarytųjų. Susirūpinę trijų lietuvių 
120 Bretwood Rd., N. Toronto, ONT 8 likimu, Dalius Vaškevičius, Vladas Anieliauskas ir Antanas Kalanta 
M8X2C6, Canada. <

Alvydas Saplys - Pasaulio Lietuvių B broliams
Jaunimo Sąjungos pirmininkas, 1558 Da -1 Andrijauskui gelbėti.
venport Rd., Toronto, ONT MGH 2J1, |
Canada. -

Horace Žibąs - iždininkas,
Monticello Avenue, Cincinnati, 

.45224, USA.

8 šių metų liepos mėnesio 26 dieną, Kaune įsteigė visuomeninę grupę 
' u Gintarui ir Mečislovui Tarasevičiams, bei Ričardui 
S Andrijauskui gelbėti.

--- * ši grupė pirmuoju dokumentu kreipėsi į Tarptautinės Amnestijos 
| organizaciją Londone ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinę 

5927 |grupę Vilniuje, prašydami imtis visų priemonių gelbėti tris lietuvius, 
Ohio 8 patekusius į sovietų rankas: psichiatrų, kurių nusikaltimai, politinių 

8 sovietų sistemos priešininkų atžvilgiu, gerai žinomi visam pasauliui.
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AUSTRALU IMIGRACINĖ 
POLITIKA

Australų spauda pilna straipsnių ir 
pasisakymų dėl krašto imigracijos 
politikos. Lietuviams atvykusioms į šį 
kraštų beveik prieš pusšimtį metų ir 
turintiems vaikus bei anūkus, šis 
klausimas taip pat yra aktualus, 
kadangi nuo imigracijos • bent iš dalies 
priklausys Australijos ateitis.

Prieš pradedant analizuoti imigra
cijos klausimą, verta prisiminti šio 
krašto bendrą padėtį. Australija 
randasi Azijos šalių pašonėje, šalių 
kuriose gyvena beveik pusė žemės 
gyventojų ir kurių skaičius dėl aukšto 
gimimų procento, sparčiai didėja. 
Australija dar ir dabar yra mažai 
apgyvendinta, todėl realu manyti, kad 
anksčiau ar vėliau ji bus apgyvendina
ma gyventojais iš Azijos šalių. Tuo 
labiau tai gali įvykti/jeigu Australijos 
vyriausybė leis imigruoti, pasirinkda
ma imigrantus pagal valstybės intere
sus ir ateitį. Taigi, dėl imigracijos 
reikalingmo klausimas nekyla. Nuo
monės skiriasi tik dėl metinio imigran
tų įsileidimo skaičiaus ir ypatingai dėl 
klausimo, kokius imigrantus reikalin
giausia būtų įleisti į šalį nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Australijos vyriausybė turi teisę 
įsileisti nuolatinai gyventi į šalį tuos 
imigrantus, kurie yra labiausiai reika
lingi šaliai, atsižvelgiant į dabarties ir 
ateities ekonominius bei geopolitinius 
siekius. Šią modernią ir demokratinę 
valstybę sukūrė anglų - airių - škotų 
kilmės žmonės. Reikia pripažinti, kad 
jie tai atliko gana sėkmingai. Todėl 
gal būtų logiška manyti, kad šalis ir 
ateityje turėtų eiti jos kūrėjų 
pramintais takais, išlaikydama ang
lų kalbą, europietiškų kultūrų ir 
demokratinę santvarkų. Jeigu Austra
lija to nori, dėl ko nereikia abejoti, 
imigracinė politika turi prisitaikyti 
prie šių tikslų siekimo.

Šiuo metu Australijoje gyvena virš 
šimto etninių grupių su savo skirtin
gomis kalbomis, religijomis, papro
čiais. Reikia pripažinti ir tai, kad kai 
kurios etninės grupės, o gal netgi ir 
gana nemažas jų skaičius, gyvena 
uždarų etninį gyvenimų, bendri šalies 
reikalai joms rūpi tiek, kiek tai liečia 
jų ekonominį gerbūvį arba sutampa su 
kitais tos etninės grupės interesais. 
Dabartinius Australijos gyventojus 

88—tieji REVOLIUCINĖ SITUACIJA

Atstačius ar įteisinus Lietuvoje 
savarankiškumo simbolius - trispalvę, 
Vytį, Gedimino stulpus, Tautos himną, 
pergyvenus nepaprastą dvasinį ir 
emocinį pakilimą, grįžtama, atrodo, 
prie žemės. "Prie žemės" tikrąja to 
žodžio prasme, kalbant, rašant ir 
bandant veikti tam, .kad būtų įgyven
dintas tas šūkis, kurį matėme Gedi
mino aikštės ir Vingio parko susirin
kimuose: "Neteršk Lietuvos".

Išvalyti reikia ir suterštą lietuvių 
kalbą, ir svetimos kalbos pakeitimu 
teršiamą lietuvių kalbos naudojimą 
Lietuvoje. Išvalyti reikia ir mūsų 
istoriją ,užterštą melu ir nepasaky 
mais. Išvalyti reikia ir mūsų kultūrą 
nuo ją smaugiančios biurokratijos.

I Išvalyti reikia ir mūsų gamtą, mūsų 
1 orą.

Jau viešai yra pasisakyta, kad nebus 
statomas dar vienas Ignalinos atomi
nės elektrinės reaktorius. Puiku. O 
kam Lietuvai iš vis reikėjo tos 
Ignalinos atominės jėgainės? Tą 
atominę jėgainę užplanavę buvo 
Baltarusijos TSR vadovai, bet preli
minariai patikrinus gruntą ir aplinką 
buvo nustatyta jog Baltarusijoj tokios 
jėgainės statyti negalima. Mašina jau 
buvo užsukta, taigi Maskvoje kažkas 
bakstelėjo pirštu į žemėlapį, stumte- 
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vargu ar galima būtų pavadinti 
australų tauta, kurią sudaro žmonių 
grupė su bendra praeitimi, kalba, 
papročiais, bendrais ateities siekiais 
ir, kuri ne vien reikalauja sau teisių ir 
paramų, bet yra pasiryžusi pasiaukoti 
bendram tautos labui ar krašto 
gynybai nuo vidaus ir išorinių priešų.

Kiti kraštai, kaip Vokietija, Italija, 
Prancūzija, Ispanija ir mūsų Lietuva 
gimė susijungus atskiroms gentims į 
vieną valstybę. Susinėjusios gentys 
davė pradžią tautoms, o tautos - 
tautinėms valstybėms. Europoje toks 
procesas vyko šimtmečius. Australi
jos, kaip tokios tautos susikristaliza- 
vimas dar ateityje. Taigi, šis procesas 
nemaža priklausys ir nuo imigracinės 
politikos. Reiškia teisingas imigraci
nės politikos išsprendimas didesne ar 
mažesne dalimi prisidės prie Australi
jos kaip tautos ateities.

Todėl, Australija pasirinkdama 
kandidatus, iš didelio norinčių joje 
gyventi žmonių skaičiaus, privalo 
kreipti dėmesį į jų specialybes, amžių, 
politinę praeitį, kultūrą, anglų kalbos 
mokėjimą, religiją ir net rasę. Tai 
padės kraštui išsirinkti imigrantus, 
kurie lengviausiai pritaps prie čia jau 
gyvenančios bendruomenės. 0 tai yra 
ne tik šio krašto neginčijama teisė, 
bet kartu ir pareiga statyti šalies 
bendrus interesus ir ateitį aukščiau už 
bet kokius kitus sumetimus. Neturėtų 
būti pamiršta, kad Australija ir 
labiausiai norėdama negalėtų išspręsti 
visos žmonijos problemų, kurių prie
žastimis yra ne tiek stichinės gamtos 
nelaimės, kiek totalitarinės ir nekom

petentingos Trečiojo Pasaulio vyriau
sybės. Kaip ten bebūtų, bet didžiąjai 
daliai norinčių imigruoti į Australiją, 
imigracijos departamentai jų prašy
mus turėtų atmesti, kadangi šalis per 
metus gali priimti tik ribotą skaičių 
atvykstančių, todėl savaime supran
tama, kad pasirinkti yra reikalinga 
pirmiausiai tuos, kurie šaliai gali būti 
labiausiai naudingi.

Kilus priešingoms nuomonėms šiais 
klausimais, tokią atrinkimo politiką 
vadinti rasizmu, yra, reikia pripažinti, 
pigus būdas pažeminti savo politinius 
oponentus ir dar, be to, kenksmingas 
kraštui, einantis prieš šalies intersus.

Dr. Jonas Kunca

Įėjo puse sprindžio toliau ir atominė 
elektrinė atsidūrė mūsų nacionalinia
me parke, vadinamame Lietuvos 
Šveicarija.

Čia panaudojau Igno Pikturnos 
žodžius parašytus "Gimtąjame Kraš
te" rugpjūčio 10 dieną. Jis taip pat 
pastebi, kad kaimynai latviai atsisakė 
savo teritorijoje statyti atominę 
elektrinę, ir vėl kažkieno pirštas 
stumtelėjo ją Lietuvos link. Tada, jis 
sako, "mano tėviškės lopinėliui Palan
gai reikia tarti amen”. Nors apie tai 
jau buvo viešai kalbėta gegužės 
mėnesį, tačiau oficialaus paneigimo 
nesulaukiama.

Pagrindinis šūkis šiandien - "Ne
terškime Lietuvos". Jis turi būti 
papildomas šūkiu "Išvalykime Lietu
vą".

Lietuvos oras ir žemė teršiami 
nereikalingos ar blogai tvarkomos 
pramonės. Lietuvos ežerai ir upės 
pradeda apaugti maurais ir "pasipuoš
ti" purzlų burbulais. Kuršių mariose 
niekas nebesimaudo nei nebe žvejoja. 
Sako, kad Baltijos jūroje dažniau 
pasimaudžius susergama odos ligomis. 
Nemuno pakrantėse už Kauno-užrašai 
"Maudytis draudžiama". Rūgštus lie
tus į žemę nuleidžia Elektrėnų ir 
kitų technologinių socializmo stebuk-

Kuršių marios

lų nuodingus teršalus. Miršta medžiai, 
gyvūnija. Pasmerktųjų eilėje stovi ir 
Lietuvos gyventojas.

Išvežimai į Sibirą, pabėgimai į 
vakarus, karai, teroras, pokario badas 
naikino mūsų tautą. Ją sunaikins,
tačiau; jeigu neužtenkamai priešinsi-"’ 
mės, apatija, pirmumo svarbos nesu
pratimas, nesugebėjimas pakeisti tak
tikos. Jeigu mūsų tautą Išnuodys; 
ekologinė katastrofa ar dar viena 
atominė avarija, tada nei Vlikui, nei 
Vatikanui, nei Bendruomenei, nei 
Jaunimo Sąjungai, nei Laisvės Lygai, 
nei Persitvarkymo Sąjūdžiui nebeliks 
nei ką vaduoti, nei kuo rūpintis. 
Paskutinių dviejų, tiesa, visai nebe
liks.

Išeivijoje turime keisti veiklos 
taikinius. Turime plėsti mūsų įtakos 
tinklą ne vien į prieinamus, dažnai 
nelabai reikšmingus politikierius ar 
laikraščius, bet į žmones ir organiza
cijas, kurie rūpinasi pasauliniu mastu 
šios žemės ekologija, kurie supranta 
radioaktyvumo pavojų nemokšų ran
kose. Nuvykę Lietuvon kalbėkime ne 
apie dolerines gėrybes, bet klauskime 
apie atomines jėgaines, Kaišiadorių 
jėgainę, Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonę, Nemuno užteršimą. Klauskime 
kodėl Kaliningrado srities (Rytprū
sių) kolonizatoriai nesuvaldomai ter
šia šią istorinę Lietuvos žemę, o 
Rytprūsių upės ir kairysis Nemuno

REIKIA STEBĖTIS
Reikia stebėtis, kad 44 metams 

praėjus nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, daugelyje pasaulio kraštų 
viešoji opinija, metų metais klaidina
ma Sovietų Sąjungos, dar nėra pilnai 
įsisąmonijusi, kaip Kremlius išgelbėjo 
savo imperiją karo metu ir kokiomis 
aplinkybėmis ji tapo laimėtoja, perga
lę kone viena pasisavinusi ir apie tai 
be perstojo trimituojanti visam pasau
liui iki šios dienos.

Antrojo pasaulinio karo pradžios 
dieną George Bernard Shaw rašė: 
"Bus tiktai du laimėtojai: Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Sąjunga". Nesun
ku suprasti, kaip Amerika išėjo 
laimėtoja, bet Sovietų Sąjunga?... 

krantas yra nesustabdomas nuodijin 
šaltinis Kuršių marioms, o po to 
Baltijos jūrai, tada Švedijai, Danijj 
Škotijai, Atlanto vandenynui?

Užduokime tuos klausimus ir Si 
Kodėl įvairios jėgainės statomi
Lietuvoje, kai Rusijoje, jų pa 
spaudos apskaičiavimu, yra milijo 
hektarų "nurašytų žemių", kur jie 
galėtų iki soties eksperimentuoti 
Pikturna, "G.K."). Apsiginkluoki 
žiniomis. Sudarykime ne tiktai veik 
planą, bet ir veikime padėd 
lietuviams Lietuvoje išvalyti Lieti 
ir jos daugiau nebeteršti. Būki 
pragmatiški. Šiandien kiekvieno p 
lamento pasisakymas ir viešoji opii 
ekologinėmis problemomis Lietuv
ar Rytų Europoje yra daug svarbei 
už bet kokias teoretines rezoliucija 
Demonstruokime visų pirma už t 
kad Lietuva gautų orą tinkat 
kvėpuoti, maistą tinkamą valgyti 
vandenį tinkamą gerti. O tai 
galėsime siekti ir savarankiškumo 
nepriklausomybės.

Kodėl? Kodėl turime tai daryt 
Cituosiu Sigito Gedos žodžius, kuriu 
jis sako Lietuvoje gyvenačių lietuv 
vardu: "Nes čia yra vienintelė vie 
mums gyvent ir numirti, išpirkti būt 
ir nebūtas nuodėmes, supūt i 
Černobyliu ir Ignalinų radioaktyv 
zuotais kaulais".

______  G. Žemkalnis

Šiandien sovietai negaili pinigų 
pastangų visais būdais, išskyrus kari 
kovoti prieš Jungtines Amerlkt 
Valstijas, kad jos kaip nors būti 
sužlugdytos. Galima sakyti, ka 
bolševikams į kūną ir kraują yi 
įaugusi "pareiga" dieną ir naktį varyl 
propagandos kompaniją prieš gaili 
giauslą pasaulio demokratiją.
Jei Sovietų Sąjungai pavyktų su 

griauti Ameriką, ji taptų pasauli 
šeimininke ir valdove, nes Jungtini 
Amerikos Valstijos yra vieninteli 
milžiniškos jėgos kraštas, kuris stabdi 
sovietų ekspansionizmą ir pasaulini 
revoliucijos užmačias.

Vytautas D am brava

2



Ž VI L GSNIS

Rašo Jutais Janušaitis
Tėvynės ir gimtųjų namų ilgesys, 

išgyvenus įvairiuose pasaulio kraštuo
se (beveik penkiasdešimt metų, lieka 
nemarus. Ir natūralu. Kas gi gali 
atstoti mūsų mažos, bet labai gražios 
Lietuvos groži. Ten augome, ten 
mokėmės, ten ištikimai tarnavome, 
prisikėlusios, laisvam, nepriklauso
mam gyvenimui, Lietuvos šviesesnei 
ateičiai.

Skubėjo dienos, mėnesiai, metai, o 
drauge su jais ir mūsų likimas, 
įsikūrėme laisvojo pasaulio kraštuose. 
Sunkiai dirbome, sunkiai auginome 
šeimas, leisdami vaikus į mokslus. 
Tai&i nebuvo pyragai svetimose šaly
se, o savo likimą užtikrinome savu 
darbštumu, sąžiningumu. Nežiūrint 
skubančio laiko, gyvenimo sąlygų, o 
vėliau ir patogaus įsikūrimo, savoji 
Tėvynė liko miela, artima, pasiilgta. 
Tad ir nenuostabu, kad visus traukė l 
ją sugrįžti, artimuosius aplankyti.

Vilniaus aerodrome giminės sutinka savo mylimuosius svečius iš Amerikos. Iš 
kairės į dešinę: Veronikos ir Jurgio Janušaičių dukraitė Vanesa Varnaitė iš 
Santa Monica, Veronika Janušaitienė, "Mūsų Pastogės" bendradarbis - 
žurnalistas Jurgis Janušaitis ir tik maža dalelė giminių, atvykusių pasitikti 
giminaičių.

Į LIETUVĄ

Tiesa, buvo metas, kad dalis iš 
mūsų, laikiusių save labai dideliais 
patriotais, keikė tuos, kurie pirmieji 
aplankė savo Tėvynę, kurie savo 
mylimuosius priglaudė prie širdies, 
kurie pasikalbėjo apie gyvenimo 
rūpesčius, vargus, išgyventas dienas.

Net išdavikais kai kurie buvo 
vadinami. Ach, kokia tai buvo 
neteisybė! Niekas Tėvynės neišdavė, 
okupanto nepripažino, o nuvykstan- 
tieji vargstantiems nešė vilties, 
džiaugsmo ir meilės kibirkštėlę.

Bet laikai kinta. Po gana sunkių 
kelionių i okupuotą Lietuvą pastarai
siais metais, dabar daug kas pasikeitė. 
Dažniau ir didesniais būriais iš 
Tėvynės ėmė lankytis mūsų artimieji. 
Ir kultūrininkai, ir menininkai pasiro
dė lietuvių išeivijos horizontuose.

Tėvynėje likusi ir kovojanti tauta 
kartojo ir kartoja: "Mes norime būti 
arti vieni kitų." Sujunkime visas 

lietuvių jėgas vienam tikslui -- Laisvės 
Lietuvai.

O jau ir iš išeivijos bailūs 
mąstytojai galvoja, kad reikia jungti 
jėgas su tautos kamienu. Juk tautos 
likimas nedalomas.

Ir man teko prieš trejetą metų, 
gegužės mėnesi, gražiame pavasaryje, 
po keturių dešimčių metų, aplankyti 
Tėvynėje savo mylimuosius.

Kiek jų daug! Pokario metais 
išaugusios, dvi ar trys kartos. Išsi
mokslinę, tačiau nei kiek nenutolę nuo 
savosios žemelės, nuo savo gimtųjų 
namų, karštai mylintys savąją Tėvy
nę. Tačiau anuo metu kalbėjome 
tyliai, dalindamiesi rūpesčiais, išgy
venimais, mūsų giminėlių skaudžiu 
likimu, net Sibire amžiams atgulusių.

Tada dar buvo tylos metai. Tačiau 
jau ir tada ruseno jų širdyse viltis, kad 
atgims gi kada nors ir vėl Lietuva.

Ir štai po trejetos metų, šių metų 
liepos mėnesio 19 dieną keliame 
sparnus dar kartą Tėvynės link. 
Skrendame iš New Yorko, Pan 
American oro linijos milžinu tiesiog j
Maskvą. Mūsų 29 asmenų ekskursijos 
reikalus rūpestingai tvarkė, Chicagoje 
sėkmingai veikianti G.T. Internatio
nal kelionių agentūra, kuriai vado
vavo labai energingas vyriškis Algis 
Grigas. Jis pats lydėjo į Lietuvą ir 
mūsų ekskursiją. Turėjau progos iš 
arti stebėti šios įstaigos organizacinį 
darbą. Labai rūpestingas vadovas 
keliaujantiems. Pats prižiūri kiekvieną 
asmeniškai, rūpinasi jų lagaminais, 
net pats Makvoje juos nuima ir sudeda 
į vietą prie konvejerio, kad tik 
vyresnio amžiaus žmonėms būtų 
lengveąnis keliavimas.

Šį kartą ir pasų kontrolė ėjo 
sklandžiau. Jauni, uniformuoti vyrai, 
kad ir labai rimtais veidais, nedarė 
didelių sunkumų. Lagaminų tikrini
mas muitinėje, Maskvoje šį kartą buvo 
kur kas lengvesnis. Vienam kitam 
atidarė, bet nepriekaištavo, nekrėtė, 
kaip kad ankstyvesnėje kelionėje. 
Žinoma, formalumai lieka formalu
mais ir su jais reikia sutikti.

Jau Maskvoje mus pasitiko labai 

simpatiška ir labai maloni lietuvaitė 
Viltė Vilkaitė, kuri sakė mus lydė
sianti visose kelionėse po Lietuvą, iki 
vėl susėsime Maskvoje į Pan American 
lėktuvą.

Vadovė Viltė Vilkaitė, baigusi 
istorijos mokslus Vilniaus universitete 

, dirba ekskursijų vadove Inturisto 
įstaigoje. Puikiai pasiruošusi savo 
darbui. Žino Lietuvos istorines vietas, 
bet apie tikrąją Lietuvos istoriją 
nekalba. Juk tai jos duona, nors širdyje 
plaka meilė Lietuvai.

Ir ši kartą, mus mūsų giminės 
sutiko Vilniuje nuostabiai.

Giminių apie 100 asmenų. Kiek
vienas, sveikindamas mus, įteikė po 
gražų gėlės žiedą, po rožę ar savo 
darželio gėlę. Kiek daug skausmo ir 
džiaugsmo reikia išgyventi.

Skrendant iš Maskvos į Vilnių 
stiuardesė prašneko lietuviškai, bet šį 
kartą nepasveikino mūsų skrendančių 
i sostinę, kaip būdavo anksčiau. 
Pranešimus sakė daugiausiai rusų 
kalba. Žinoma, lėktuve skrido apie 
120 žmonių, tai, be abejonės, jų tarpe 
buvo ir rusų. Bet kažkaip buvo keista 
klausytis rusų kalbos. Artėjant 
prie Vilniaus, panoramoje iškilo gra
žusis Vilnius, mūsų sostinė, bažnyčių 
bokštai, Gedimino kalnas ir, priemies
čiuose esantys, Vilniaus gyventojų 
sodai su gražiais nameliais ir vaisme
džiais, kur Vilniaus gyventojai augina 
daržoves, poilsiauja, augina uogas, 
vaisius ir tuo pagerina sau ekonominę 
būklę. Taigi susitikimas Vilniaus 
aerouoste buvo nuostabiai gražus. 
Aidi akordeono garsai "Leiskit į 
Tėvynę" dainos posmais.Pirmą kartą 
atvykstančius, dukraitę Vanesą, sesu
tės sūnų Albertą ir jo žmonelę Liusytę 
papuošia gražiomis tautinių raštų 
juostomis, o mus visus papuošia 
specialiais, atskridimo proga nuliedin
tais giminaičio Viliaus Šiaudinio, 
Vilniaus sukaktuviniais medaliais.

Po to, mus jau ragina sėstis į 
autobusą ir vykti į "Lietuvos" 
viešbutį.

Bus daugiau

AR JAU RUOŠIESI VYKTI Į LIETUVIŲ DIENAS?
VALIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Rugpjūčio 18 dieną lietuvių teisių 
gynėjas Antanas Terleckas iš Vilniaus 
telefonu pranešė Pabaltiečių biurui 
Strasbourge:

Pttras Cidzikas ir A. Andreika 
rugpūčio 17 dieną apie 10 vai. vakaro 
prad/o bado streiką. Šalia jų stendas 
su trispalve skelbia, kad jie badaus kol 
nebus paleisti visi politiniai kaliniai ir 
esantys nutrėmime - Lietuvoje, Rusi
joje; ar kitur. Cidzikas ir Andreika 
apsupti daugelio žmonių, pritariantys 
jiems duoda atsigerti. Milicija kol kas 
nesikiša.

Ptersitvarkymo Sąjūdis prisidėjo prie 
rugpjūčio 23 dieną ruošiamo mitingo. 
Sąjijidls pageidavo, kad demonstracijos 
vėl vyktų Vingio parke, ir reikalavo, 
kad ii rugpjūčio 22 dienos televizija 
ir sauda paskelbtų, jog Sąjūdis 
kvieia visus l Vingio parką rugpjūčio 
23 deną, 7 valandą vakare. Jeigu 
Lietuvos masinės informacijos prie
monės to nepaskelbs, tada mitingas 
įvyks rugpjūčio 23 dieną 7 valandą 
vakaro Gedimino aikštėje. Mitingo 
organizavime Sąjūdį atstovauja pro
fesorius Vytautas Landsbergis.

Rugpjūčio 18 dieną "Tiesa" ir 
"Gimtasis Kraštas" paskelbė, kad 
trispalvė, Gedimino stulpai ir Vytis 

leidžiami naudoti kaip tautiniai ženk
lai šalia esančių valstybinių ženklų 
(panašiai, kaip Estijoje kur jų vėliava 
legalizuota kaip tautinė, bet ne 
valstybinė).

Pabaltiečių Tarybos biuras rugpjū
čio 17 dieną informavo Europos 
spaudą, kad rugpjūčio 23 dieną 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ruošia
masi masinėms demonstracijoms Hit
lerio - Stalino pakto 49 metinėms 
paminėti. Iš Vilniaus, Rygos ir Talino 
telefonu gautomis žiniomis, šios 
demonstracijos koordinuojamos. Mi
tingai įvyks rugpjūčio 23 dieną Rygoje 
6 vai. vakaro, Vilniuje 7 vai. vakaro ir 
Taline 8 valandą vakaro. Pranešta, 
kad demonstracijos įvyks ir Kaune, 
Šiauliuose, Kretingoje. Jau 17 dieną 
buvo ruošiami atsišaukimai, plakatai, 
tikimasi ypatingai gausaus dalyvavi
mo. Buvo abejojama ar valdžia duos 
leidimus mitingams, nes nesenai 
paskelbti ir Pabaltyje taikomi Įsakai 
labai apriboja tokias demonstracijas. 
Organizatoriai tvirtino, kad demons
tracijos bet kuriuo atveju įvyks, kas 
vėliau pasitvirtino. Demonstracijos 
visuose minėtuose ir dar daugelyje 
kitų miestų jvyko.

Didelė staigmena buvo rugpjūčio 10 

dieną estų komunistų partijos oficia
liame organe "Rahva Haall" paskelb
tas Hitlerio - Stalino slaptų doku
mentų pilnas tekstas. Rugpjūčio 8 
dieną šią informaciją paskelbė oficia
liai Lietuvoje leidžiamas "Sąjūdžio 
Žinių" biuletenis.

(ELTA)

PASI K EI TI THAI 
ESTIJOJE

Estijoje vyksta įvairūs pasikeitimai, 
vedą į nepriklausomybę, praneša žinių 
agentūra France - Presse. Naujas 
politinis sąjūdis Estijoje verčia komu
nistų partijos vadus daryti (vairias 
nuolaidas. Nuo birželio 16, kada 
Vaino Valyas tapo Estijos komunistų 
partijos pirmuoju sekretoriumi, nepri
klausomos Estijos spalvos tapo legali
zuotomis. Iki šiol visa Sovietų Sąjunga 
ėjo Maskvos laiku. Nuo 1989 metų 
sausio 1 dienos, Estijos laikas bus 
valanda vėliau nuo Maskvos laiko, taip 
kaip Suomijoje.

Iki šiol oficialus tarptautinis Estijos 
sostinės vardo rašymas buvo su viena 
"n" - Tallin, kadangi rusų kirilinis 
alfabetas, kuriuo pavadinimai rašomi 
fonetiškai, dvigubas raides sulieja. 
Nuo šiol Estijos sostinės pavadinimo 
oficialusis tarptautinis rašymas bus 

estiškas, su dviem "n" - Tallinn.
Estijos "Liaudies Frontas" studi

juoja ir kitus pasiūlymus, jų tarpe 
padaryti estų kalbą oficialia valsty
bės kalba, tai įrašant į respublikos 
Konstituciją, bei kitą nemažiau ak
tualų klausimą, kaip teikimą Estijos 
pilietybės.

Taip pat reikšmingu (vykiu buvo, 
estų kalba leidžiamuose laikraščiuose 
atspausdinti Molotovo - Ribbentropo 
sandėrio aprašymai ir vertimai, rusų 
kalba leidžiamuose laikraščiuose Es
tijoje. Estų komunistų partijos centro 
komiteto pareigūnas atsakingas už 
propagandą, Peter Sookruus priminė, 
kad Maskva paneigė dokumentų 
autentiškumą ir pareiškė, jog vis tiek 
šie straipsniai nebuvo išspausdinti 
"per klaidą".

EKONOMINĖ AUTONOMIJA
Toliau yra pranešama, kad "Maskva 

palaimino'’ "Liaudies Fronto" prašy
mą, turėsiantį didžiausią poveiki 1 
Estijos vidaus tvarkymą: visišką 
ekonominę autonomiją Estijoje. Pagal 
naują ekonominę santvarką, kuri 
prasidės nuo 1989 metų sausio 
mėnesio, visa respublikos pramonė ir 
visas žemės ūkis bus tvarkomi pačioje 
Estijoje. Iki šiol tiktai dešimtis 
procentų Estijos ekonomijos veikė 
nepriklausomai nuo Maskvos.
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CANBERROJE
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Canberros Lietuvių pensininkų 
draugija "Paguoda" rugpjūčio 21 
dieną Lietuvių klube surengė kultūri
nę popietę, kurią pravedė dabartinis 
jos pirmininkas muz. Vaclovas Šimkus. 
Neperilga programa susidėjo lyg ir iš 
dviejų dalių. Pirmoji dalis buvo skirta 
didžiojo Lietuvos poeto Maironio 
prisiminimui, nuo kurio gimimo perei
tais metais sukako 125 metai. 
Lietuvoje ši sukaktis buvo atžymėta 
labai plačiai ir įvairiai. Visa lietuviš
koji periodinė spauda, skyrė ištisus 
puslapius jo prisiminimams, amžininkų 
pasakojimams.

Canberros kultūrinėje popietėje 
Kristina Katauskaitė gražiai padekla- 

,mavo Maironio eilėraštį "Dainų šven
tei", kuris buvo skirtas pirmai dainų 
šventei Lietuvoje. 1895 metais Mairo
nis rašė:
"Išnyksiu kaip dūmas neblaškomas 
vėjo
Ir niekas manęs neminės..."

Maironis neišnyko, Maironis grįžo 
Lietuvon, kad keltų ir palaikytų savo 
tautoje laisvės troškimą.

Jaunesnioji Mauragytė smuiku pa

MELBOURNE
Si upi n ys

Neperseniausiai Melbourne Lietu
vių klubo naujai atremontuotoje 
salėje įvyko neeilinis renginys, apie 
kurį jau kuris laikas buvo skelbiama 
spaudoje, reklamuojama per lietuvišką 
radijo pusvalandį, atspausdintais 
kvietimais ir dar nematytais plakatais 
ragino tautiečius atsilankyti į šį 
"kermošių".

Taigi, dar viena naujiena Melbourne 
lietuvių gyvenime, kadangi šį kartą 
busimosios "Sodybos" organizatoriai 
pasikvietė jaunesnės kartos režisie
rius, scenos darbuotojus ir aktorius, 
suplanavusius dar nematyto, negirdė
to turinio renginį, kur viso veikalo 
pagrindu buvo dviejų Melbourne 
lietuvių "bobučių" telefoninis pokal
bis mūsų melbourniškių einamaisiais 
reikalais. Pagal jų pasikalbėjimą vyko 
visa šiupinio programa, kur buvo 
grojama, dainuojama, šokama, kalba
ma ir diskutuojama. Šis renginys 
visiškai išsklaidė abejones dėl Mel
bourne lietuviškojo jaunimo suparaly- 
žuoto aktyvumo, nes tik gerai 
įsižiūrėjus į atspausdintą programą, 
matėsi, kad programoje dalyvauja 
apie keturios dešimtys jaunosios 
kartos atstovų, puikiai prisitaikiusių 
prie kelių vyresnės kartos dalyvių ir 
rezultate sugebėjo įdomiai, nuotai
kingai, įvairiai ir gana profesionaliai 
patenkinti gausiai susirinkusią visuo
menę. Galėjome įsitikinti, kad turime 
ne tik gerų jaunų aktorių, dainininkų, 
muzikantų instrumentalistų, šokėjų, 
bet dar ir neblogų choreografų ir 
kompozitorių, kurie sugeba naujai 
harmonizuoti jau žinomas įvairias 
dainas ar kitus muzikinius kurmius. 
Pačioje šiupinio pradžioje jaunimo trio 
puikiai atliko žinomo tautinio šokio 
"Sadutė" naują harmonizaciją, o 
"Bevilčių Aidai" dar negirdėtai ir 
nepaprastai įdomiai atliko dainą "Ant 
kalno mūrai", kur visiems gerai 
žinomas Viva Alekna turėjo gerą 
progą įrodyti, kad vargu ar visoje 
Australijoje yra dar vienas toks 
lietuvis turintis tokį sodrų, galingą ir 
gražaus tembro bosą. Norisi tikėti, 
kad ši puiki muzikinė grupė dažniau 
išeis į sceną ir dar ne kartą savo 
koncertais praturtins mūsų kultūrinį 
gyvenimą.

Jaunieji tautinių šokių šokėjai su 

grojo porą kūrinėlių. Ji yra savo 
mamos - muzikės globoje, ir lieka 
tikėtis, kad muzikoje ji pasieks gražių 
:rezultatų,.

Antroji popietės dalis buvo skirta 
tautosakai. Juk ir Maironis sakė, kad 
tautos vertybės yra ne tik mokslas, 
menas, bet ir tautos dvasinės kultūros 
visuma: kalba, tautosaka, dorovė, 
susijusi su tautos istorija. Lietuvių 
tautosaka nepaprastai turtinga ir 
gausi. Šiuo metu yra leidžiamas 
"Lietuvių Liaudies Dainynas", kurio 
jau išleisti trys tomai ir viso bus 
išleista 24. Pirmasis tomas yra skirtas 
vaikų liaudies dainoms. Vieną iš tokių 
lietuvių tautosakos perlų popietėje 
padeklamavo Benius Katauskas.

V. Šimkus paskaitė V. Baltučio 
feljetoną "Ar reikalinga moteris?". 
Pabaigoje į sceną vėl išėjo Skaistė 
Mauragytė ir atliko dar porą kompozi
cijų fortepijonu.

Programai pasibaigus, visi buvo 
pakviesti pietums klubo valgyklon.

Popietės metu Vasario 16 gimnazi
jai suaukota 232 doleriai.

km

nepakartojama gracija sušoko "pa- 
minrodyk oželį" ir, dėka naujosios 
scenos rampos, šokėjai pasijuto tar
tum būtų laisvai išvaikyti plačioje 
lauko pievoje. Tiek daug dabar 
scenoje vietos, kad visi mūsų chorai ir 
teatrai laisvai galės joje sutilpti.

Ypatingą staigmeną išvydo susirin
kusieji, kada, antroje programos daly
je, scenoje išsirikiavo visa Melbourno 
Bruožiu šeima ir skambiai sudainavo 
ilgesingą liaudies dainą. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad tai viena iš garbingiausių 
Melbourno lietuvių šeimų, kurioje 
kiekvienas jos narys yra didelis 
lietuviškos dainos mylėtojas, kiekvie
nas turi gerą klausą ir dar geresnį 
balsą. Didžiulis tėvelių Bruožiu 
nuopelnas, kad Melbourne turime savą 
lakštingalą Virginiją, kurią pažįsta ne 
tik visos Australijos lietuviai, bet ir 
Amerikos bei Kanados. 0 šiuo metu 
Virginija su broliu ir lietuviškomis 
dainomis keliauja jau po visą pasaulį.

Virginija Bruožytė

Šeimos galva yra nenuilstantis Mel
bourno "Dainos Sąmbūrio" dalyvis, gi 
jaunieji Bruožiai taip pat gana dažnai 
pasirodo įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose ir tik pati svarbiausia šeimos 
dalis - motina, pirmą kartą pasirodė 
šioje programoje. Ilgai jiems buvo 
plojama, tuo labiau, kad tai buvo 
pirmas kartas, kada lietuvių visuome
nė turėjo progos padėkoti ir parodyti 
savo dėkingumą ir karščiausias simpa
tijas šiai puikiai šeimai.

Antroji staigmena - tai Melbourno

PADĖKA
Mano žmonos A. A. Karolinos Kaciūnienės mirties metinių proga, 

reiškiu padėką kunigui dr. P. Bačinskui už aukotas šv. Mišias, maldas ir 
gražų pamokslą. Dėkoju Lietuvių namų administratoriui J. Lucku! už 
sudarytas sąlygas pasinaudoti Lietuvių namų patalpomis, F. 
Luckienei ir M. Butkienei už gražiai ir skaniai paruoštą stalą Ir maistą, 
M. Kuliešienei ir M. Katinienei už aptarnavimą, J. Morkūnienei, F. 
Luckienei ir K. Milvydienei už skanius tortus ir pyragus.

Dėkoju visiems svečiams, dalyvavusiems pamaldose ir vaišėse.

Vladas Kaciūnas

kanklių ansamblis, kuris tą dieną 
scenoje koncertavo pirmą kartą. Nors 
neoficialiai juos jau buvome girdėję 
"Dainų Sambūrio" vakaronėje, bet čia 
buvo miela ir malonu pamatyti Stasį 
Eimutį suorganizavusį šį ansamblį, 
patį kankles pasigaminusį ir taip 
sėkmingai debiutavusį šiame koncer
te. Skamba taip ilgesingos ir taip 
paslaptingos kanklių stygos, skver
biasi į pačias giliausias širdies 
kerteles įvairiausių garsų gausybės 
harmonija. Klausėmės ir visų sielose 
augo pagarba kankliams, atitruku
siems nuo kasdieninių darbų ir 
įsipareigojimų savo šeimose, paskyru- 
siems daugybę vakarų, kad pasiruošti

HOBARTE
TASMANIJOS UNIVERSITETE

Birželio 27 dieną Tasmanijos uni
versitete lietuviškų studijų sambūris 
surengė seminarą. Paskaitą skaitė 
Algis Taškūnas tema "Darbininkų 
santykiai su darbdaviais ir valdžia 
Lietuvoje".

Pasirodo, kad dar prieš atgaunant 
Nepriklausomybę Lietuvoje gyvavo 
įvairios profesinės sąjungos, tuo metu 
vadinamos "kasomis", kurios rūpinosi 
darbininkų gerbūviu: atlyginimu, dar
bo valandomis, darbovietės sąlygomis 
bei higiena. Kadangi miesto darbinin
kus yra lengviau suorganizuoti, tokios 
"darbininkų kasos" pirmiausiai ir 
įsisteigė miestuose, kuriuose buvo 
labiau išvystyta pramonė ir prekyba. 
Jau 1902 metais Vilniuje veikė 
odininkų, siuvėjų, stalių, kurpių, o 
vėliau ir kepėjų, plytinių, lentpjūvių 
bei puodžių sąjungos. Žydai buvo 
susiorganizavę į "bundus". Po 1905 
metų revoliucijos, darbininkų "kasos" 
Lietuvoje Jau buvo išsikovojusios 8 
valandų darbo dieną. Pačioje Rusijoje 
darbininkų organizacijos susikūrė vė
liau.

Žemės ūkio darbininkų organizavi
mu ėmė rūpintis Lietuvių Social 
demokratų partija, kuri nuo 1906 
metų rengė streikus prieš dvarų 
išnaudojimą. Prieš pat pirmą pasaulinį 
karą, nenorėdami visos darbininkų 
globos palikti tik socialistų rankose, 
krikščionys irgi sukūrė Lietuvių 
krikščionių darbininkų draugiją, kurių 
didžiausia buvo Darbo Federacija.

Nepriklausomoje Lietuvoje darbi
ninkų teisės buvo apsaugotos įstaty
mais. Jau 1919 metais buvo įsteigtas 
inspektoriatas darbo reikalams ir 
įvesta 8 valandų darbo diena. Nuo 
1921 metų įstatymu apsaugotas 
turimas darbas, samdymo ir atleidimo 
taisyklės, kompensacija, nustatytos 
algos valdininkams. Nuo 1925 metų 
įvesta švenčių ir atostogų taisyklė, 

MIRĖ
Rugpjūčio mėnesio 20 dieną ligoninėje mirė Vladas Nikitinas, 

septyniasdešimties metų amžiaus. Jis buvo partrenktas pravažiuojančios 
mašinos.

Kilęs iš Zarasų krašto, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Į Australiją atvyko 
vienu iš pirmųjų transportų. Dirbo prie hidroelektrinių užtvankų statybų. 
Sulaukęs pensiiinio amžiaus, persikėlė į Hobartą ir labai trumpai gyveno.

Ilsėkis ramybėje. J. p.

šiam vakarui ir padovanoti savo I 
tautiečiams puikų kanklių muzikos! 
koncertą.

Šiupinio programai pasibaigus, visi 
vakaro programos atlikėjai išėjo j 
sceną. Pačių šilčiausių žodžių jiems 
nepagailėjo Lietuvių Draugijos pirmi
ninkė Dana Levickienė. Buvo padėko
ta ir už tai, kad šio koncerto pelnas 
skiriamas Melbourno lietuvių Sodybos 
steigimui. Malonu buvo girdėti, kad 
Sodybos reikalas Melbourne susilaukia 
vis daugiau pritarėjų ir, neabejoja 
kad nebe už kalnų tas laikas, kada S 
graži idėja bus įgyvendinta praktiko
je- Leonas Baltrūnas

nuo 1935 metų nelaimingų atsitikimų 
draudimas ir tik 1938 metais įvesta 
kompensacija žemės ūkio darbinin
kams, nors pastarųjų buvo dauguma: 
1923 metais jų buvo net 76,7%, 19291 
metais - 66,9%.

į darbininkų profesines sąjungos mė 
skverbtis komunistai, norėdami cen
tralizuoti ir diriguoti visai veiklai. 
1926 metais įvyko sukilimas ir nuo 
komunistų dominuojančių sąjungų 
atsiskyrė LSDP vadovaujamos profe
sinės sąjungos, leidusios laikraštį 
"Proletaras", kuris tuoj po sukilimo 
buvo uždarytas.

1936 metais vietoj profesinių 
sąjungų įkurti Darbo Rūmai.

Sovietų Lietuvoje darbininkų unijų 
yra žymiai mažiau, kadangi jos buvo 
įsteigtos darbininkų reikalų apgyni
mui nuo galimų išnaudojimų, ypač iš 
pačios valdžios pusės. Pagal sovietų 
ideologiją, darbininkų valdžiai esant 
vieninteliu darbdaviu jai ir atitenka 
nustatymas ir vykdymas visų darbi
ninkus liečiančių taisyklių. Naujovė 
gal tik ta , kad įvairių revoliucijų bei 
žymiųjų veikėjų, kaip pavyzdžiui irto 
paties Lenino, sukaktuvių bei gimta
dienių progomis, darbininkų unijos 
organizuoja savanorišką darbo dieną - 
šeštadienį ar sekmadienį - be užmo
kesčio.

Po paskaitos sekė diskusijos, paly
ginimai su Australijoje veikiančiomis 
unijomis ir jų galybe. Seminarui 
pirmininkavo ekonomijos departa
mento dėstytojas, škotas Michael 
Rushton, kuris, prisiklausęs diskusijų, 
pareiškė: "Tai gal ir aš lietuvis. Mano 
senelė atvyko iš Lietuvos į Škotiją 
prieš I pasaulinį karą." Nors M. 
Rushton neįsirašė į Lietuvių bendruo
menę, bet pasiryžo labiau domėtis 
Lietuviškų studijų sambūriu.

Genovaitė Kazokienė
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KVIEČIA IR LAUKIA! '
ekslibrisu

i Australijos Lietuvių Dienų metu, 
ku urios įvyks šių metų gruodžio 26-31 
dl( ienomis Adelaidėje, Pietų Australi- 
jo oje, tarp įvairių renginių, kaip jau 
annksčiau skelbta, įvyks ir ekslibrisų 
kc Bnkursas. į kurį kviečiame dalyvauti 
vii šus lietuvius menininkus. Primena- 
m re, kad šis konkursas yra įjungtas į 
of ficialius Australijos 200 metų jubi
liejinius renginius.

Ekslibriso kūriniai turi būti prisiųsti 
ikti 1988 metų lapkričio 1 dienos.

Ekslibriso konkurso premijos 500 ir 
30» dolerių. Konkursui vadovauja 
skulptorė Ieva Pocienė.

Visų korespondenciją ir kūrinius 
pr rašome siųsti: EKSLIBRISAS, 25 
MdcLachan Ave., Glenelg North 5045, 
So wth Australia.

Visi menininkai yra prašomi pri- 
si iąsti iki trijų ekslibrisų su trumpa 
bi iografija lietuvių arba anglų kalba.

Jau numatytos Lietuvių Dienų 
auginių bilietų kainos. į meninius 

re auginius - 8 doleriai, studentams - 5 
do eteriai, vaikams iki 14 metų - 1 
dc oleris, nuolatinis bilietas į visus 

•ilginius - 40 dolerių, Naujų Metų

re

re
b< ilių - 28 doleriai.

Palyginus su dabartinėmis kainomis, 
Liietuvlų Dienų bilietai yra nebran
gus, kadangi Lietuvių Dienų komite
tas nesiekia pelno, bet stengiasi kuo

Švietimo ko
| , ■ • h *- - '

Pakartotinai kreipiamės į Mokytojų 
kcnferencijos atstovus, kadangi ne iš 
vĮsų Apylinkių gauti atsakymai ir į 
vbus susidomėjusius lietuvišku švieti
mu, prašydami kuo skubiausiai atsiųsti 
saso pageidavimus, sumanymus ir 
pasiūlymus, kaip: a) pagerinti savait
galio mokyklų ir Lituanistinių kursų 
programas, b) padidinti mokinių 
skaičių mokyklose, c) įjungti daugiau 
jaunų mokytojų į švietimo barus, d) 
įsteigti stipendijas į Vasario 16 
Snaziją ir į Lituanistikos katedrą 

nois universitete Čikagoje.
Norime visus pasiūlymus, ir aukš

čiau neišvardintus, padauginti ir iš 
anksto išsiuntinėti konferencijos da-

STIPRUMAS I SI LBN ŪMAS

Žmonių būdo savybėse lengviausiai 
pastebimi bruožai yra stiprumas ir 
tUlpaumas. Galima sakyti, kad visa 
žmonija yra padalinta į stipriuosius ir 
siWnosius. Stiprieji laikosi tam tikrų 
pritacipų: savitvardos, drąsos, naudos 
atsižadėjimo, siekiant tobulėjimo ar 
vykdant kokias nors religines prakti
kai. Savąjame kelyje jie gana kieti, 
maiai pajudinami, tiki savo poelgių 
teisingumu. Dargi ir kitus, ypač savo 
artimuosius, skatina sekti jų pavyz
džiu. Jie apdairūs, sunkiai pasiduoda 
kitų įtakai, labai atsargūs su kompro
misais, galinčiais pakeisti jų įsitikini
mus. Silpnieji - atvirkščiai. Jie įtakų 
nevengia, net ieško, kad tik būtų kur 
prisiglausti, nes vieni patys jaučiasi 
menkučiai. Prisitaikymu ir pataikavi
mui jie tikisi įvertinimo. Kuklumu 
dailinai bando dangstyti nesugebėji
mus. Čia paminėtos kontūrinės cha
rakteristikos, žinoma, niekada nebuvo 
Ir nėra griežtai atitvertos. Žmonėse 
labai daug tų priešingybių susimaišy- 
molo. Tik retesniais atvejais stipres
nieji ir silpnesnieji ryškūs su juos

§ 
§ 
§
§ 
§

K O N K U RS AS

§

§

§

§

§

§ 
§

Rašytoja B. Mockūnienė Literatūros 
vakaro organizatorė 

daugiau lietuvių sutraukti į šią 
Australijos lietuvių šventę. į Naujų 
Metų baliaus bilieto kainą įskaitoma 
vakarienė bei užkandžiai. Baliaus 
stalų užsakymai: po 12 arba 20 
asmenų. Užsakymus priima L. Geru
laitis, 19 Wilford Ave., Underdale 50 
32, South Australia. Telefonas (08) 43 
4044.

Lietuvių Dienų komitetas

N !•' E R E N CI J A

lyviams. Tokiu būdu bus galima, gerai 
juos apsvarsčius savo bendruomenėje, 
suformuluoti rezoliucijas.

Prašome dalyvius kuo skubiausiai 
atsiųsti savo pavardes, adresus ir 
telefono numerius.

Kol negausime, bent asmeniškai 
kviestų, konferencijos atstovų atsa
kymų, negalėsime sustatyti galutinės 
programos.

Atsakymus siųsti Anelei Urnevi- 
čienei adresu: 11 East Pallant Str., 
North Adelaide, S.A. 5006, tel. (08) 
267 1285.

Anelė Urnevičienė Mokytojų 
konferencijos organizatorė

becharakterizuojančiais bruožais 
jokių kitų priemaišų. O vis dėlto 
žmogaus stiprumui ar silpnumui nu
statyti užtenka vieno kito bruožo, 
kasdieniško, nepaslepiamo, visiems 
matomo.

Kaip pavienius asmenis taip lygiai ir 
tautas galima skirstyti pagal tų 
savybių bruožus. Kurioje grupėje 
esame mes lietuviai? Šalia kilnių 
mūsų tautos savybių, kaip geraširdiš
kumas, atlaidumas, didvyriškumas, 
pradedant tikinčiąją motina ir bai
giant Pilėnų dvasios partizanais, 
tebėra ryškūs ir silpnumo ženklai: 
prisitaikymas, nereikalingas dangsty- 
masis, kad kas neatpažintų, vieningu
mo stoka bendrinių reikalų sprendi
muose, per didelis savo asmeninės 
nuomonės vertinimas. Tokie ir pana
šūs bruožai mūsų pačių veikloje, o 
ypač darbuose, kur reikia atatinkamos 
reklamos, atstovavimo, dažnais atve
jais be reikalo mus tik menkinta, 
pastato kitų šešėliuose, nors tarp 
savęs pakalbame, kad šalia stovintieji 
niekuo nėra geresni ar gabesni.

I EŠK OMAS

OKUPUOTOJE | 
LIETUVOJE I

§ 
Valdžia susirūpino, kad "persitvarky- § 
mo procese" Lietuvoje gyventojai vis§ 
dažniau gvildena aktualias gyvenimo §

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Lapkričio mėnesį Sovietų Sąjunga 
ruošiasi priimti įstatymą įgalinantį 
kolektyvinių ūkių žemę nuomuoti

§ problemas, dalyvauja susirinkimuose,§ pavieniams ūkininkams iki 50 metų, 
mitinguose, gatvės eitynėse ir de-§Tokie ūkininkai turės teisę samdyti 
monstracijose. Tų mitingų ir kitų : darbininkus, pirktis traktorius, sunkve- 
renginių metu, kaip rašo "Tiesa", > žirnius ir kitą žemės ūkio techniką, 
žmonės "nepraleidžia progos pakura-^ Sovietų centrinis dienraštis "Pravda", 
tyti ekstremistines nuotaikas, bando pranešdamas apie šį planą, iškritikavo 
išprovokuoti viešosios tvarkos pažel-^ Stalino priverstinio kolūkių kūrimo 
dimus, pažeidžia tarybinių įstatymų š politiką.
reikalavimus". Todėl liepos 19 dieną §

§ Lietuvos aukščiausios tarybos prezi- § Amerikiečių karo aviacijos bazėje 
diumo įstatymų sumanymo komisija^ Ramstein, netoli Heidelbergo Vakarų 
apsvarstė pasiūlymus "konkretizuoti § Vokietijoje įvyko skaudi nelaimė. 
LTSR konstitucijos 48 straipsnį, kiek § Aviacijos šventės metu, demonstruo- 
jis liečia respublikos piliečių laisves darni savo sugebėjimus, ore susidūrė 
rengti, mitingus... įgyvendinimo sąly-? žemai skridę trys italų karo aviacijos 
gas ir tvarką". lėktuvai. Vienas iš jų nukrito tiesiai į

Parengtas įsako projektas, kuriame žmonių minią ir sprogo liepsnos 
numatoma išankstinė susirinkimų, mi- kamuoliu. Žuvo apie 50 žmonių, daug 
tingų, gatvės eitynių ir demonstracijų įį kitu smarkiai apdegė, 
gatvėse ir kitose viešose vietose § •
registravimo tvarka. Renginys turės § Rugpjūčio 23 dieną visose trijose 
būti iš anksto registruojamas pagal jo § Pabaltijo respublikose įvyko didžiulės 
organizatorių raštišką pareiškimą. § demonstracijos, prisimenant nacių - 
Tarybų vykdomieji komitetai imsis " § sovietų 1939 metais pasirašytą sutartį 
reikalingų priemonių, kad būtų užtik- | privedusią prie Pabaltijo okupacijos, 
rlnta viešoji tvarka". Asmenys pažei- | Sovietų agentūros TASS praneši- 
dę nustatytą renginio organizavimo | mais, Vilniuje demonstravo apie 
tvarką, taip pat padarę kitokius 100.000 žmonių, Kaune apie 50.000. 
teisėtvarkos pažeidimus, bus traukia- įj Daugelis plakatų reikalavo nepriklau- 

§ mi atsakomybėn pagal dabartinius § somybės, kalbėjusieji smarkiai puolė 
§ įstatymus.
§
§ Liepos 9 dieną Vilniaus Vingio 

parke susirinko šimtas tūkstančių 
lietuvių susitikti su grįžusiais iš 
Maskvos delegatais. Vilniaus univer- 

įj siteto sociologinių tyrimų darbuoto- 
§ jams rūpėjo sužinoti bendrą mitingo 
§ dalyvių nuomonę. Sociologai apklau- 

’ § sinėjo tūkstantį mitingo dalyvių. Jie
§ patyrė, kad tai buvo akyviausi, 
§ svarstantys visuomenei aktualius 

klausimus žmonės, kritikuojantys ar 
pritariantys ne tik siaurame ratelyje,

* bet ir pasirengę aktyviai veikti.
"Tiesa" paskelbė pirmuosius ap- 

klausinėjimo rezultatus. į klausimus 
atsakė 71 procentas vilniečių, 13 

§ procentų kauniečių, 10 procentų kitų 
§ didesnių Lietuvos miestų gyventojų, 
§ 6 procentai kaimų gyventojų. Vyrų ir 
§ moterų - beveik po lygiai. į mitingą § 12 dienai. Kongresui bus pasiūlyta 
§ susirinko visokio amžiaus žmonės - § referendumo būdu atsiklausti šalies 
§ nuo vaikų iki senukų. Gausiausia - 
| jaunimo, kuriam 24 - 30 metų. 
•• Jaunesnių kaip 18 metų buvo 6 

procentai, vyrenių kaip 56 metai - 11 
procentų.

įj Pagal profesijas, mitinge dalyvavo 
§ daugiausiai tarnautojų - 33 procentai, 
§ mokslo, kultūros ir meno darbuotojų, 
§ technikinės inteligentijos atstovų - 
§ 41 procentas, darbininkų - 10 

procentų, likusieji - moksleiviai, 
studentai, pensininkai.

Dalyvavusių nuomone (94 procentų 
atsakiusiųjų), ekonomikos pertvarky
mo rezultatai Lietuvoje dar beveik 
nejuntami. Labiau juntamos permai- 

§ nos "viešume". Persitvarkymo eiga 
§ nepatenkinama. Viešumu savame 
§ mieste patenkinti 47 procentai, de- 
§ mokratijos plėtojimu - 36. Didesnė 
| atsakiusių į klausimus žmonių dalis 
| nori spartesnio pertvarkymo. Pusė 
| apklaustųjų tokiame mitinge dalyva- 
| vo primą kartą, pageidautų jų 

daugiau.

§

§

§
§ Sovietų Sąjungą.

Panašios demonstracijos įvyko Ry
goje, Taline ir kituose Pabaltijo 
miestuose.

§

§
§

§

Sovietų Sąjunga plečia ir tobulina 
savo laivyno bazę esančią Tartus, 
Viduržemio jūroje, Sirijos teritorijoje. 
Ši bazė įgalina sovietų laivyną laisvai 
operuoti Viduržemio jūroje, negrįž
tant į Juodąją jūrą remontui.

§

§

Po masinių demonstracijų ir riaušių 
Burma turi jau trečią prezidentą 
vieno mėnesio laikotarpyje. Paskuti
niu prezidentu tapo dr. Maung Maung. 
Naujasis prezidentas šalyje panaikino 
karo stovį ir paleido dalį politinių 
kalinių bei suimtųjų per masines 
demonstracijas. Jis sušaukė nepaprastą 
valdančios partijos kongresą rugsėjo

gyventojų nuomonės, ar reikėtų įvesti 
demokratinę kelių partijų valdymo 
sistemą.

§

Pirmą kartą nuo pilietinio karo, 
1974 metais suskaldžiusio Kipro salą į 
graikų ir turkų valdomas sritis, tarp 
abiejų šalių prasidėjo rimtos derybos. 
Yra vilties, kad pasitarimai tarp Kipro 
prezidento George Vassiliau ir turkų

§ bendruomenės lyderio Rauf Denktaš. 
§ prives prie Kipro susijungimo į vieną 
§ politinį vienetą, federalinę respubliką.

§ 
§ §

Amerikiečių ir vokiečių kontra- 
| žvalgybos išaiškino pavojingą špiona- 

žinį tinklą Vakarų Vokietijoje. Pora 
| buvusių amerikiečių seržantų vogė 

NATO karines paslaptis ir per 
įj ryšininkus perdavinėjo vengrų žval- 
§ gybos agentams Švedijoje. Šis šnipų 
§ tinklas veikė apie dešimtį metų.

y Lenkijos ministras pirmininkas 
§ Zbignev Mesner prisipažino, kad jo 

.^vyriausybė padarė eilę klaidų, per 
daug norėdama iš karto daug pasiekti

< pravedant ekonomines reformas.
§
§ Ieškomas Jonas Balčiūnas. Prašome Susidūręs su japonų žvejų laivu, 

atsiliepti adresu: P.O. Box 220, Port ^nuskendo Peru povandeninis laivas. 
Severn. Ontario, LDK ISO, Canada. žuvo septyni povandeninio laivo 
Australijoje skambinti telefonu (03) | įgulos nariai, 45 išgelbėti. Beveik pusė 
366 2927. § jų įgbuvo net 24 valandas jūros dugne.
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MELBOURNE SYDNEJUJE
"TVTOSU PASTOGĖS” VAKARONĖ
Nedidelė Australijos Lietuvių 

Bendruomenė gali pelnytai didžiuotis 
turėdama du savaitraščius ir keletą 
kitų geros kokybės periodinių leidi
nių. Vis dėlto reikia skaitytis su 
realybe, kad jų išlaikymas palaipsniui 
darosi vis sunkesnis ir brangesnis, kaip 
techniškai taip ir ekonomiškai. Todėl 
visų mūsų bendruomenės narių parei
ga yra ateiti J pagalbą savo laikraščio 
redakcijai, administracijai, Spaudos 
sąjungai ir bendruomenės valdyboms 
kai tik išgirstame jų pagalbos šauks
mą.

Todėl buvo labai džiugu, kada į 
Melbourno Apylinkės valdybos kvieti
mą "Mūsų Pastogės" vakaronei ir šiais 
metais, rugpjūčio 27 dieną atsiliepė 
gražus būrelis talkininkų. Nenuilsta
mai Melbourno Lietuvių klubo valdy
bos narė Monika Žiogienė savanoriš
kai su Terese Jurgelaitiene, V. 
Žiogiene ir P. Šukiene pagamino 
puikią cepelinų vakarienę. Visų 
laukiamai kavutei skanius pyragus 
suaukojo A. Urbonavičienė, R. Čel- 
nienė, A. Volkienė, E. Šeikienė, E. 
Korsakaitė, D. Lynlkienė, B. Aglins- 
kienė. Su vertingais loterijos fantais, 
kai kuriems dalyviams, laimės šypsnį 
suteikė aukotojai J. Vingrienė, I. 
O’Dwyer, B. Kavai, V. Matulaitis, P. 
Venckus, A. Bužinskas, V. Šalkūnas, 
A. Urbonavičienė, A. Volkienė ir V. 
Kasperaitienė.

Vakaronės programą F. Bartaška ir 
J. Kvietelaitis užpildė parodydami 
Apylinkės pirmininko Kęstučio Lyniko 
gautą video filmą apie Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio bei Pabaltijo 
studentų sąjūdžio "Gaudeamus" de
monstracijas Vilniaus Vingio parke 
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SPORTAS
LANKĖSI V. GRYBAUSKAS

Šių metų rugpjūčio mėnesio 24 
dieną Sydnejuję lankėsi dar Nepri
klausomoje Lietuvoje išgarsėjęs, 
sporto veteranas, pasaulio lietuvių 
išeivijoje žinomas, kaip vienas iš 
didžiausių sporto veiklos darbuotojų, 
žurnalo "Pasaulio Lietuvis" sporto 
skyriaus redaktorius ir "Mūsų Pasto
gės" korespondentas, ŠALFAS, o taip 
pat Šiaurės Amerikos išvykos organi
zacinio komiteto vicepirmininkas Vy
tautas Grybauskas.

Šiuo metu jis organizuoja Šiaurės 
Amerikos sportininkų atvykimą į III- 
čiąsias Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes Adelaidėje. Į šią šventę, kaip 
pasakojo Vytautas Grybauskas, žada 
atvykti net apie 200 Amerikos 
lietuvių. sportininkų.

Lietuvių klube Bankstowne, V. 
Grybauskas dalyvavo sporto klubo 
"Kovas" valdybos ir pagalbinio komi
teto pasitarime, kuriame dalyvavo E. 
Lašaitis, D. ir M. Atkinsonai, A. Wallis 
- Grincevičiūtė, J. ir T. Dambrauskai, 
V. Šliteris ir V. Grybausko jaunystės 
sporto draugai dr. L. Petrauskas ir dr. 
K. Bagdonas.

V. Grybauskas taip pat lankėsi 
"Mūsų Pastogės" redakcijoje, kur 
mielai pasidalino mintimis apie savo 
veiklą.

Sporto klubo "Kovas" jaunių (že
miau 20 metų) krepšinio komanda jau 
prieš trejetą savaičių pradėjo žaisti 
Bankstowno rajono krepšinio turnyre. 
Jaunieji "Kovo" krepšininkai kol kas
"Mūsų Pastogė" Nr.35‘ 1988.9.5 pusl.6
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Vakaronės šeimininkas, Melbourno = 
Apylinkės pirmininkas K. J. Lynikas su Į 
žmona D. Lynikiene. Į

liepos mėnesį. Papildomai buvo rodomi ė 
vaizdai iš antradienio Juodojo K aspino Į 
demonstracijos Melbourne, apie kurias į 
įspūdingai pranešė trys televizijos ir Į 
keturios radijo stotys Melbourne. = 
Nuotaikingą muziką vakarui atvežė | 
specialiai į šį vakarą iš tolimos | 
Dromanos atvykęs Vytas Mulokas, | 
kuriam technišką pagalbą suteikė 1 
Algis Karazija. ę

Negalėdami asmeniškai dalyvauti Į 
vakaronėje, "Mūsų Pastogei” aukas | 
atsiuntė po 20 dolerių J. ir M. Į 
Antanaičiai ir V. ir A. Žemeičiai, 5 1 
dolerius atsiuntė S. Ribačiauskienė. |

Melbourno Apylinkės valdyba nuo- = 
širdžiai dėkoja visiems talkininkams ir f 
vakaronės dalyviams už jų pastangas Į 
ir pagalbą "Mūsų Pastogei".
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skina tik pergales.
Turnyro susitikimai vyksta Condle 

Park stadione kiekvieną trečiadienį. 
"Kovo" jauniams vadovauja P. Gus
tafson.

Tikimės, kad mūsų jauniai bus 
rimtais priešininkais ir artėjančioje 
sporto šventėje Adelaidėje.

S. D.

Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 2.30 
vai. po pietų kviečiame visus į 
Lietuvių klubą Bankstowne, kur bus 
rodomas video filmas apie Vilniaus 
Vingio parke vykusias demonstracijas 
ir pabaltiečių studentų sąjūdį "Gau
deamus".

(ėjimas 2 doleriai.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

TI NKLI NIS
Paryžiaus priemiestyje Klamare, 

įvyko neįprastos varžybos - vienadie
nė tinklinio šventė. Joje dalyvavo 275 
vyrų ir moterų komandos - apie 2.500 
tinklinlnkų ir tinklininkių. Žaista nuo 
ryto iki vakaro 54 tinklinio aikštėse, 
specialiai įrengtose futbolo stadionų 
žaliose vejose. Per dešimtį valandų 
sužaista 1.200 rungtynių.

Turnyras Klamare - tradicinis, jis 
surengtas jau dvidešimt devintą kartą. 
Tai turbūt stambiausios tinklinio 
varžybos Europoje. Klamare žaidžia 
visi - suaugę ir jaunimas, mėgėjai ir 
profesionalai.

’’SUTARTINĖ” VĖL IŠEINA Į 
SCENĄ

Spalio mėnesio pradžioje "Sutarti
nės" vėl išeina į sceną. Lietuvių klube 
Bankstowne ruošiamas metinis kon
certas. Šis nedidelis moterų ansamblis 
gyvuoja jau keletą metų. Per savo 
gyvavimo laikotarpį jos gana aktyviai 
dalyvavo įvairiuose pasirodymuose, 
kaip Sydney festivalyje, Krikščiony
bės Jubiliejiniame minėjime ir dauge
lyje kitų mažesnių pasirodymų. Šių 
metų pradžioje "Sutartinės" koncer
tavo Strathfielde ruoštame koncerte 
"Baltų Dainos ir Šokiai” ir pabaltie
čių Birželinių minėjime Canberroje.

Sydnejaus "Sutartinės". Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairs: M. 
Kavaliauskienė, L. Gaidžlonienė, N. Jurkšaitienė, M. Reisgieė, M. 
Karpavičienė, antroje eilėje iš kairės: V. Antanaitienė, M. Coxsiaė, I. 
Dudaitienė, E. Suitz ir G. Černiauskienė. Nuotraukoje trūksta L. Barienės.

Kas suburia šias moteris į ansamblį 
ir skatina norą dainuoti? Lietuvė 
moteris ir jos daina. Senosios lietuvių 
dainos, tai neišsemiamas liaudies 
dainų lobynas. Lietuvė moteris su 
daina surišta jau nuo senosios gadynės 
laikų. Lietuvei jos daina neišskiriama, 
neatimama širdies dalis. Ištisų šimt
mečių bėgyje patys sunkiausi, patys 
juodžiausi darbai, pergyvenimai, bė
dos neatėmė iš lietuvės moters jos 
vieno iš didžiausių turtų - dainos. 
Dainoje ji rado paguodą, kada jos 
vienintelį sūnų maskoliai išvarė į 
rekrutus, dainoje ji rado paguodą ir 
nusiraminimą, kada ją jauną mergelę 
prievarta ištekino už našlio su būriu 
vaikų, savo dainoje ji išdainavo 
priekaištus pamotei. Ji dainavo ir po

IVIE NO BAR ODA
Šių metų rugpjūčio mėn. 22 dieną 

įvyko Sydnejaus lietuvių menininkų 
sąjungos susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo devyni sąjungos nariai.

Išrinktas naujas sąjungos pirminin
kas Ignas Bieliūnas.

Tautos šventės proga, nutarta 
suruošti dailės darbų parodą. Paroda 
įvyks rugsėjo mėn. 11 dieną Lietuvių 
klube Bankstowne.

AUKOS

AUSTRALUOS LI

Gauta per įgaliotinį Sydnejuje B.
Stašionį:
$200 - Jonas Rakauskas. $20 - E. 
Slonskis (200) A. A. dr. S. Statkaus 
atminimui. $15 - A. Savickienė (110) 
ir $10 - N. Čelkienė (125).

A. A. S. Venslovienei Canberroje 
mirus, vietoj gėlių:
Po $20 - A. ir M. Balsiai (72), V. ir V. 
Maželiai, D. ir A. Jones, M. Martin, Z. 
ir L. Sipavičiai (585). Po $10 - L. 
Budzinauskas (50), F. ir M. Borumai 
(65), J. Žentelis (34), V. ir G. 

sunkios darbo dienos, savo gimtojo 
kaimo vakaruškose, dainuodama nešė 
pusrytį laukuose dirbantiems bro
liams. Dainavo ji ir prie lopšio. Su 
dama ji kėlė su daina ji gulė. Daina ją 
lydėjo visur ir visada.

Šiam koncertui, kuris įvyks pra
džioje spalio "Sutartinės" savo reper
tuarui pasirinko dainų pynę pavadintą 
"Vakaronė tėviškėje". Koncerte bus 
dainuojamos seniausios liaudyje išli
kusios dainos: pavienės, trejinės, 
grupinės trejiės, atitariamosios grupi
nės dainos, rekrutų, pamotėlės, ir 

žinoma, linksmos vakaronės ainos.
Su daina neišskiriamai suapę ir 

lietuvių tautiniai drabužiai, -ii liau
dies daina dainuojama be autinių 
drabužių, ji atrodo lyg ir nepiha, nėra 
to subtilumo, to nenusakome grožio 
tikrojo pajutimo, nepilnai pertuoda ir 
dainos istoriją. Neįsigyvena į iainuo- 
jamą dainą ir pati dainininkė. ’Sutar
tinė?" moterys įsigijo antrus tutinius 
drabužius, pritaikytus prie pasinktos 
vakaronės temos.

Kviečiame į šią vakaronę visus, 
ypatingai jaunimą, kuriam bu gera 
proga išgirsti senąsias lietuvi! liau
dies dainas ir pamatyti, nors ii impro
vizuotus, senovės lietuvių noterų 
darbymečio drabužius.

REI - MA

Ši paroda bus puiki proga priei
namomis kainomis įsigyti kalėdinių 
dovanų - gražių paveikslų, skulptūros 
darbų, keramikos ir medžio drožinių, 
tuo pačiu paremiant mūsų menininkus 
ir lietuvišką kultūrinę veiklą.

Sąjunga tikisi, kad paroda bus 
gausiai lankoma.

Korespondentas Žvali Akis

ET U VI U EONU UI

Gružauskai (55), R. Daukus (70) ir 
neįskaitoma pavardė. Po $5 - F. 
Katauskas (15), K. Makūnas (10), J. 
Vitartas (35), M. Martšienė (87), L. 
Woods, J. Švedas (15), G. Petronis, S. 
Ratas (33), V. Šimkus (45), V. 
Keraitienė (227), I. Butavičienė (22) 
ir $2 - E. Baltaragienė (10).

A. A. dr. S. Statkaus atminimui - 
$50 L. Byčelis (1225) Vic.

Ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas AL Fondo ižd
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NEWCASTLE MELBOURNE
DISK USIJŲ

Paskutinis Newcastle Lietuvių Dis- 
taijų Klubo susirinkimas įvyko liepos 
lėn. 24 dieną pas Viktoriją ir Evald 
Iristensen. Paskaitą tema " Australi
ja herojai" skaitė Zina Zakaraus- 
[enė.
Paskaitoje iškeltas įdomus klausi- 

tas: kokiais kriterijais remiantis 
tautos suteikia žmonėms herojaus 
ardą?
Tradiciškai herojais yra vadinami 

garsūs tautos vadai, asmenys pasižy- 
nėję narsumu mūšio lauke, laisvės 
tavose ar panašiai. Tačiau paskaitoje 
mdyti Australijos herojų pavyz- 
ffiairodo, kad heroizmo sąvoka nėra 
iieninga, ji gali būti suprantama 
kirtingai, skirtingose sąlygose.
Australija kūrėsi ypatingomis ap- 

Snkybėmis. Jos unikali pradžia - 
Audžiamoji kolonija ir dar neištirta- 
aekontinente, uždėjo savą anspaudą 
paveikė gyvenimo sąlygas ir būdą, 

įmonių pažiūras ir elgesį, ugdė naujas 
tradicijas ir, su laiku, savą tautinį 
iarakterį.

Juotraukoje Diskusijų klubo nariai, iš kairės: Vaclovas Liūgą, Colette 
Jukienė, Anja Liūgienė, Viktorija Kristensen, Stasys Žukas, Vanda 
‘esnaitienė, Juozas Česnaitis ir Zina Zakarauskienė.

Iš paskaitoje duotų, populiariausių 
tatralijos herojų, tokių kaip Ned 
tally (1855 - 1880), Don Bradman 
;i908 - ), iš Z. Zakarauskienės 
Sgirdome apie šių žmonių charakte
rių savybes, gyvenimo aplinkybes ir 
ritus faktorius, kurių dėka jie tapo 
erojais.
Don Bradman, kriketo žaidėjas 

tapęs pasaulinio garso čempionu, 
garsino Australijos vardą, pakėlė 
savo tautos nuotaikas taip sunkiais 
skonominės depresijos metais. Tau
tiečiai, pilni pasididžiavimo, įamžino 
tavo herojaus vardą net ir dainos 
iodžiuose, apdainuodami šį puikų ir 
talentingą žmogų.
Airių kilmės australas Ned Kelly, 

sora buvęs labai drąsus, vargu ar 
pagal tradicines etikos normas užsi
tarnauja kilnios dvasios žmogaus 
ardą. Ned Kelly buvo arkliavagis, 
rėliau plėšikas ir žmogžudys. Nusibo
to slapstytis, Ned Kelly sumanė 
Ugauti valdžios amnestiją ir įsteigti 
Siaurės - rytų Victorijos valstijoje, 
kurioje pats gyveno, Airijos respubli- 
ą. Tokiam planui įgyvendinti, jis kūrė 
riaaus, kaip sumažinti tos valstijos 
raidžios autoritetą, sunaikinti polici
es pareigūnus. Šiuos nerealius planus 
m, žinoma, įgyvendinti nepavyko. N.
felly buvo sunkiai sužeistas, suimtas 
r vėliau pakartas, teturėdamas tada 
ms dvidešimt penkerius metus. Atro- 
b, savaime kyla klausimas, o kaipgi 
led Kelly žmonių akyse pavyko tapti 
erojumi? Gal būt savo gyvenimu jis 
itspindėjo to meto gyventojų nuotai- 
to ir gyvenimo būdą, ypatingai savo

KL UBE
tėvynainių akyse. Pramuštgalviškai 
drąsus ir apsukrus, stojo (priežastys 
čia neturi svarbos) prieš valdžios 
autoritetą, valdžios, kurios pareigūnai 
dažnai engė ir skriaudė paprastus 
žmones. Be to, Ned Kelly buvo vienas 
iš jų, toks pat paprastas, toks pat 
vargšas. Jo paskutinis pasipriešinimas 
nelygioje kovoje įgavo heroizmo 
proporcijas. Dar iki šiol yra išlikęs 
giriantis priežodis: "Būk toks drąsus, 
kaip Ned Kelly."
Priešpastatymui paskaitoje buvo pa

minėtos dar dvi, daugiau tradicinio 
tipo, herojiškos asmenybės: Peter 
Lalor (1827 - 1889) ir Caroline 

.Chisholm (1808 - 1875). Peter Lalor 
buvo Victori jos valstijos auksakasių 
vadas, suorganizavęs protestą prieš 
neteisingus valdžios parėdymus. Šis 
įvykis tapo simboliu prieš priespaudą. 
Vėliau amnestuotas, Peter Lalor tapo 
išrinktu į valstijos parlamentą, kur 
nuolat ir drąsiai pasisakydavo prieš 
neteisybę ir priespaudą. Dirbo įvai
riose aukštose pareigose. Kita hero

jiška asmenybė Caroline Chisholm 
pasižymėjo labdaros veikloje tarp 
vienišų imigrančių merginų Sydneju- 
je. Su dideliu pasiaukojimu ji dėjo 
visas pastangas, kad pagerinti šių 
merginų dalią. Tą darbą ji dirbo 
būdama čia Australijoje, tęsė jį ir 
grįžusi į Angliją. Savo pasiaukojančiu 
darbu ji užsitarnavo "Emigrantų 
užtarėjos" vardą, kuris įrašytas jos 
antkapyje.

Diskusijose buvo bandyta išsiaiš
kinti, kuo vadovaujantis australai 
įamžino visus šiuos žmones tautiniais 
herojais. Visą žinomą medžiagą api
bendrinus, atrodo: Australijos gyve
nimo sąlygos praeityje ir kasdieninėse 
situacijose reikalavo ypatingos iš
tvermės, drąsos, savarankiškumo ir, 
asmuo, kuris visa savo esme, visa savo 
prigimtimi veržėsi į laivę visomis jos 
prasmėmis, tuo labiau, kad tautai, kuri 
atvyko čia sukaustyta grandinėmis ir 
lasvės netektį buvo ypatingai gerai 
pajutusi, šalia matant žmogų, kuris 
pralenkė visus aplink esančius ,būtent 
šiomis savybėmis, savo gyvenimu tą 
parodė, tai ir turėjo nulemti jo 
įvertinimą herojumi.

Sekantis Diskusijų klubo susirinki
mas įvyks rugsėjo mėnesio 25 dieną 
V. Kristensen-klubo korespondentė
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TALKOS PASKOLOS - PIGESDĖS I
Statybai, prekybai, nuosavybei..._____

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. fl “Š?
$50,000 paskolą 10-čiai metų - $777 Į mėn. J ** ’ ™

DEMONSTRACIJA.
Rugpjūčio mėnesio 23 dieną įvyko 

sėkminga demonstracija prieš Moloto
vo - Ribbentropo paktą ir už laisvės 
atstatymą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Trys televizijos kanalai ir 
geras skaičius radijo stočių perdavė šį 
protestą australų visuomenei.

Malonu, kad demonstracija gerai 
pavyko. Dar maloniau, kad ją suorga
nizavo lietuvių jaunimas su energingu 
Petru Kružu priešakyje. Protesto 
aktas gerai apgalvotas ir sklandžiai 
įvykdytas. P.Kružo kalba Melbourne 
miesto aikštėje buvo labai tinkama 
šitai progai. Nei vienas australų 
politikas nebūtų sugebėjęs tinkamiau 
tai padaryti.

Iš viso dalyvavo apie 300-400 
asmenų. Senoji karta nuoširdžiai

ADELAIDĖJE
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS

Adelaidės Lietuvių Sąjunga kas 
metai sukviečia savo narių susirinki
mą, kuriame pateikia Lietuvių namų 
išlaikymo ir administravimo ataskaitą. 
Toks, metinis susirinkimas įvyko ir šių 
metų rugpjūčio 14 dieną.

Susirinkimą atidarė valdybos pirmi
ninkas P. Bielskis. Buvo paprašyta 
prisiminti šiais metais mirusius sąjun
gos narius A. Morkūną, A. Janilionį, J. 
Zakarevičių ir S. Jonavičienę, pager
biant juos tylos minute.

Susirinkimui pravesti į prezidiumą 
pakviesti: pirmininku V. Neverauskas, 
sekretorium K. Pauliukėnas. į manda
tų komisiją išrinkti pasiūlyti L. 
Siaustas, K. Alseika ir M. Pocius.

Ataskaitinį pranešimą padarė P. 
Bielskis. Sąjunga šiuo metu turi 326 
narius. Pažymėtina, kad narių skai
čius nemažėja, bet didėja. Per 
praėjusius metus į sąjungą įstojo 15 
naujų narių. Tai teikia vilčių, kad 
Lietuvių namų ateitis užtikrinta 
ilgesniam laikui. Tačiau, sąjungos 
valdyba vis tiek turi nemaža rūpesčių. 
Baro pelnas yra gana mažas, nežiū
rint, kad barą aptarnauja savanoriai 
sąjungos nariai. Jeigu reikėtų mokėti 
atlyginimą barmenui, pelno greičiau
siai nė neliktų. Baro pajamos, narių 
mokesčiai ir įvairios aukos, nepaden
gia Lietuvių namų administracinių 
išlaidų. Pereitais metais iš atsargos 
kapitalo teko padengti susidariusį 
nuostolį siekusį virš 6.000 dolerių. 
Nors narių skaičius yra nemažas, bet 
pereitais metais narių mokestis ir 
aukos sudarė tik 2.825 dolerius. Nario 
mokestis 6 doleriai metams.

Lietuvių namų administratorius A. 
Lendraitis, šių metų gale, baigia savo 
įsipareigojimą. Teks ieškoti naujo 
Lietuvių namų administratoriaus, o 
tai padaryti nėra lengva.

Adelaidės "Lietuvių žinios" ir jų 
leidimas sunkumų nesudaro. Skaityto - 
jai jas mėgsta. Yra suburtas nemažas 
būrelis nuolatinių bendradarbių.

Muziejų - archyvą prižiūri ir jam 
vadovauja V. Patašius ir C. Piečiukai- 
tis.

Primename kad,

rugsėjo 15 dieną, ketvirtadienį 12.30 vai. po pietų prof. V. Skuodžio 
pranešimas Lietuvių namuose Eastry St., Norwood.

prisidėjo prie demonstrantų skaičiaus 
padidinimo ir plakatų bei vėliavų 
nešimo. O tų trispalvių matėsi 
dešimtys. Apylinkės valdyba jas 
paruošė ir išdalino dalyviams.

Praeiviams buvo dalinami atsišau
kimai su aiškiu ir tinkamu tekstu, o 
užpakalyje atspausdintas žemėlapis 
padėjo australams susiorentuoti, kur 
yra tos Pabaltijo valstybės, gana 
dažnai minimos spaudoje,

P.Kružas ir jo bendradarbiai 
kvietė visas pavergtas tautas prisidėti 
prie šito protesto akto. Tik latviai 
pilnai parėmė mūsų jaunimo iniciaty
vą ir skaitlingai dalyvavo demonstra
cijoje.

Dr. J. Kunca

Per ataskaitinius metus sąjunga 
turėjo 30.000 dolerių pajamų, 36.000 
dolerių išlaidų. Trūkumas 6.000 
dolerių. Pinigai banke 48.000 dolerių. 
Bare prekių sumoje 32.000 dolerių.

Žymų kultūrinį darbą atlieka Lie
tuvių namų biblioteka - skaitykla. Jai 
vadovauja N. Alvikienė, kuriai padeda 
dar šešios talkininkės. Biblioteka 
užsako ir skaitytojus aprūpina naujai 
išleistomis knygomis, surenka prenu
meratą ir užsako laikraščius, besido
minčius aprūpina plokštelėmis ir 
tautodailės dirbiniais. Skaitytojų ma
lonumui spintose sukrauta 2.660 
knygų, kuriomis šiuo metu naudojasi 
apie šimtas skaitytojų. Šis skaičius 
galėtų būti žymiai didesnis, ypatingai 
žiemos metu, kada vakarai ilgi ir 
nuobodūs. Skaityklai užsakyta aštuo
niolika laikraščių ir žurnalų.

Susirinkimo metu buvo iškeltas 
nario mokesčio klausimas. Šeši dole
riai metams tai tikrai menka suma. V. 
Stalbai pasiūlius, susirinkimas nubal
savo sąjungos nario mokestį pakelti iki 
dešimties dolerių metams.

Iš valdybos pasitraukė iždininkas K. 
Pocius. Nauju iždininku išrinktas V. 
Neverauskas. Antrai kadencijai į 
valdybą perrinkti D. Dunda, V. 
Marcinkevičius ir J. Jaruševičius.

P. Bieliauskui pasiūlius, archyvo 
vedėjas V. Patašius išrinktas Adelai
dės Lietuvių Sąjungos garbės nariu už 
jo įdėtą darbą tvarkant Archyvą - 
muziejų ir už kitus lietuvių bendruo
menei atliktus darbus.

Šiuo metu Adelaidės Lietuvių 
namai yra gerame stovyje, uždengtas 
naujas stogas, sudėtos naujos grindys, 
užbaigtas priestatas. Prieš kelis metus 
įrengti oro temperatūros reguliavimo 
įrengimai. Taigi artėjančių Lietuvių 
Dienų svečius galėsime sutikti tikrai 
gražiai ir patogiai.

Susirinkime dalyvavo septyniasde
šimt narių. Susirinkimas baigtas 
sugiedojus Tautos Himną.

bs

j 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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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

V. Juod N.S.W. $5
A. Birskys Qld. $10
I. Jokubauskienė Vic. $10
V. Martišius A.C.T. $20
V. Kaciūnas Qld. $15

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Raimundas Hazė

GEELONGE
Rugsėjo 8 - sios šventė Geelonge 

rugsėjo 18 dieną bus švenčiama 
sekančiai:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje, 
sekmadienį, 9.30 vai. ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas, orga
nizacijų atstovai dalyvauja su savo 
vėliavomis. Su savo vėliava dalyvaus 
ir Melbourne DLK Vytenio Šaulių 
kuopa, o taip pat ir lietuvių karių - 
veteranų sąjunga "Ramovė".

Po pamaldų visi vyksime į Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės namus, 128 
Douro Str., North Geelong, kuriame 
vyks oficialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys svečias šaulys K. Bartaška.

Po minėjimo bus bendruomenės 
moterų paruošti pietūs.

Laukiame visų gausiai dalyvaujant.
Geelongo Apylinkės valdyba

CANBERROJE
Visiems Australijos lietuviams ge

rai žinomas, buvęs 1984 metų 
Lietuvių Dienų Canberroje organiza
cinio komiteto pirmininkas Viktoras 
Martišius daugelį metų dirbęs federa
linės valdžios žinyboje atsakinguose 
postuose, nutarė pakeisti savo darbinę 
veiklą, pereidamas dirbti advokato 
praktikom Savo advokato praktiką

Viktoras Martišius pradėjo garsioje 
advokatų kompanijoje "Snedden Hali 
& Gallop" , daugiausiai žada darbuo
tis komercinėje srityje. Tautiečiai, 
kuriems prireiks teisinės pagalbos, 
gali kreiptis į Viktorą Martišių 
telefonu (062) 4811. įstaigos adresas: 
Law Society building, 11 London 
Circuit, Canberra City, ketvirtame 
aukšte.

Viktorui Martišiui linkime kuo 
geriausios sėkmės jo naujame darbe.

SYDNEJUJE
r a utos Šventės 

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.

Tautos šventės proga, Sydnejaus 
Menininkų Sąjunga ruošia meno darbų 
parodą, ją bus galima aplankyti prieš 
minėjimą, nuo 2 vai. po pietų ir 
minėjimui pasibaigus.

Po minėjimo, Sydnejaus jaunimas 
praves laiškų rašymą sąžinės kali
niams.

Prieš ir po minėjimo galėsite 
atsiimti ir nusipirkti "Svajonių Aidų" 
plokšteles.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose, minėjime ir 
parodoje.

Rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, 9,45 
vai. iš ryto Sydnejaus aerouoste 
sutiksime profesorių V. Skuodį, kuris 
atvyksta iš Canberros.
Rugsėjo 25 dieną 1. sekmadienį 2.30 
vai. po pietų profesoriaus V. Skuodžio 
pranešimas Lietuvių namuose Banks
towne.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

•
BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

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 žinom as ^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. 11 dieną, 15 vai. Tad Biblioteka 
prašo visų tautiečių 14 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

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. TeL 7081414.

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

S 
i 
z 
I 
š

Rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų

MI NĖJI MAS

rugsėjo 24 dieną šeštadienį

SPAUDOS BALIUS

Rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių namuose į 
Bankstowne - profesoriaus V. Skuodžio pranešimas.

MELBOURNE
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose įvyks Apy
linkės narių susirinkimas išrinkti 
Krašto Tarybos narius 1989 - 1990 
metų kadencijai. A LB statutas sako, 
kad "Vyriausias A LB reikalų tvarky
tojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto 
Taryba", todėl mums yra labai svarbu 
išrinkti pačius tinkamiausius mūsų 
apylinkės narius šiam reikšmingam 
darbui. Kandidatai turi būti finan
siniai bendruomenės nariai, aktyvūs 
lietuviškoje veikloje ir pasiryžę visuo
met dalyvauti Tarybos posėdžiuose, 
sąžiningai atliekant apsiimtas parei
gas.

Melbourno lietuviai yra kviečiami 
gausiai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

•
Prof. V. Skuodis atskris į Melbourno 

aerouostą rugsėjo 9 dieną, penktadie
nį, 10.50 vai. ryte.

Sekmadienį, rugsėjo 11 dieną, 2.30 
vai. po pietų, Lietuvių namuose -

j VISUS KVIEČIAME ATVYKTI į

j Mūsų Pastogės Baliui
| 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.
£><■■^1 • 1

prof. V. Skuodžio pranešimas.

Melbourno Apylinkės valdyba

Pensininkų žiniai pranešame, 
sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo ’ 
dieną, .1 vai. po pietų, Lietui 
namuose.

Susirinkimo metu bus PadarVĮ^ 
pranešimas dėl numatytos išvykoj 
New Zealand. Tuo pačiu bus aptartJ 
galimybės suruošti 6 dienų išvyką 
Maryborough ir rugsėjo 29 dienj 
išvyką į Deniliųuin.

Pensininkų klubo valdyba

"Mūsų Pastogės" redakcijai, tekstų 
spausdinimui reikalinga kompiuterio 
mašininkė-kas Pageidautinas geras 
lietuvių kalbos žinojimas.

Kreiptis raštu: P.O. Box 550, 
Bankstown 2200, arba telefono 
7903233.

Redaktorius
>oooeBeeoe&ooooeeaeBŲ
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