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ANGLIJOS MINISTRE PIRMININKE
APIE PABALTIJĮ

Didžiosios Britanijos ministrės pir
mininkės Margaret Thatcher įstaiga 
paneigė, jog ji viešai išreiškusi viltį, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva "ramiai 
pasiliks Sovietų Sąjungoje". Tai savo 
straipsnyje tvirtino Georgetown stra
teginių ir tarptautinių studijų centro 
tyrėjas Edward N. Luttwak "The New 
York Times" gegužės 3 dienos 
numeryje. Pasak jo, istorikai M. 
Thatcher poziciją lygina su 19 -to 
šimtmečio britų valdžios pastangomis 
įtikinti bulgarus, graikus ir makedo- 
niečius, kad jie nesiektų nepriklauso
mybės, kadangi Didžioji Britanija 
nenorėjo Otomanų imperijos subyrėji
mo.

Privatus ministrės pirmininkės Mar
garet Thatcher sekretorius gegužės 
mėnesio 22 dieną laišku Informavo 
Baltų Tarybos narę Mrs. N. V. Morley 
- Fletcher M.B.E., kad ministrė 
pirmininkė Margaret Thatcher nieka
da nėra to sakiusi ir Didžiosios 
Britanijos politika Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu esanti nepasikeitusi.

Didžiosios Britanijos parlamento 
leidinyje "Hansard”, gegužės mėnesį

TARPTAUTINES ISTORIKŲ
KONFERENCIJOS NUTARIMAS

SI A pranešimu, birželio 30 - liepos 
1 dienomis Taline įvyko tarptautinė 
konferencija tema: "Vokietijos ir 
TSRS 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. bei 1941 m. sausio 10 d. 
susitarimų teisinis įvertinimas". Pa
teikiame šios koferencijos rezoliuciją:

"Mes, tarptautinės Talino konfe-

Lietuvoje kas savaitgalį dedamos 
gėlės prie Vinco Kudirkos pamin
klo Kudirkos Naumiesčio aikštė
je.

išspausdintas Margaret Thatcher at
sakymas raštu į parlamentaro David 
Atkinson užklausimą, ar savo pokal
biuose su M. Gorbačiovu ji iškėlė 
Pabaltijo tautų laisvo apsisprendimo 
klausimą? Ministrė pirmininkė atsakė: 
"Aš neiškėliau šio specifinio klausimo 
M. Gorbačiovui. Tačiau sovietų val
džia gerai žino, kad mes niekada de 
jure nepripažinome prievartinio buvu
sių Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Mums vilčių teikia 
ženklai, kad pabaltiečiai vis labiau 
sugeba išreikšti savo pažiūras apie 
savo pačių ateitį. Mes tikimės, kad ši 
raida nesustos."

Didžiosios Britanijos delegacijos 
Europos Taryboje vicepirmininkas 
David Atkinson yra palankus pabal- 
tiečiams. Kaip informuoja Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga, jis šiuo 
metu ruošia pranešimą apie Pabaltijo 
valstybes Europos Tarybai. David 
Atkinson taip pat žada Didžiosios 
Britanijos parlamente pravesti Stalino 
- Hitlerio sutartis smerkiančią rezo
liuciją.

rencijos "Vokietijos ir TSRS 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. bei 
1941 m. sausio 10 d. susitarimų 
teisinis įvertinimas" dalyviai visapu
siškai teisiniu ir istoriniu aspektu 
išanalizavome šiuos susitarimus ir 
papildomus slaptuosius jų protokolus 
tarptautinių santykių kontekste, nu
statėme jų reikšmę pokarinei pasaulio 
situacijai.

Apsikeitę nuomonėmis, mes nutarė
me:

1. 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 
28 d. bei 1941 m. sausio 10 d. vokiečių 
- tarybiniai slaptieji protokolai apie 
Rytų Europos padalinimą į vokišką
sias ir tarybines įtakos ir interesų 
sferas juridiniu požiūriu yra susitari
mai nukreipti ne tik prieš trečiąsias 
šalis, bet ir prieš jų suverenitetą, 
politinę nepriklausomybę ir teritorinį 
vientisumą.

2. Atsižvelgiant į visuotiniai pripa
žintus to laiko tarptautinės teisės 
principus, šie susitarimai buvo netei
sėta sutartis, nukreipta prieš nepri
klausomas, suverenias valstybes.

3. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, 
kreipiamės į sutartį sudariusias vals
tybes paskelbti protokolus negalio
jančiais nuo jų pasirašymo dienos.

4. 1984 m. Vokietijos Federacinės 
Respublikos vyriausybė paskelbė, kad 
Vokietijos - TSRS 1939 metų rudenį 
pasirašytos sutartys Vokietijos Fede 
racinės laikomos negaliojančiomis nuo 
karo pradžios. Tai mūsų nepatenkina. 
Vokietijos Demokratinė respublika 
šiuo klausimu savo nuomonės nepa-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas profesorius Vytautas 
Bieliauskas prie Kryžių kalno Lietuvoje.

reiškė.
5. Tarptautiniais nusikaltimais - 

agresijos aktais prieš tris Baltijos 
valstybes (Lietuvą, Latviją ir Estiją), 
Suomiją ir Rumuniją tapo 1939 - 1940 
m. ultimatumai, kuriuos lydėjo grąsi- 
nimai ir karinės jėgos panaudojimas, 
sąlygojęs aneksiją.

6. Baltijos valstybių prijungimo prie
rct «s r<s r

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvoje lankėsi grupė JAV spe
cialistų, kurie tarėsi dėl bendradar
biavimo galimybių prekybos ir pramo
nės srityje. Vilniuje įvyko susitikimas 
su Clevelando I tarptautinio banko 
viceprezidentu Rimantu Aukštuoliu, 
infestacijų ir kredito firmos unijos 
"Kasa" viceprezidentu Vytautu Alks
niu, prekybos konsultantu Jonu Pabe
dinsku, aviacijos firmos "Agrotech" 
viceprezidentu Romualdu Bubilu,'sta
tybinės firmos atstovu Bruteniu Veitu 
ir kelių statybos inžinieriumi Antanu 
Puliku. Amerikiečiai pažadėjo užsa
kyti Lietuvai įvairių katalogų, preky
bos žurnalų ir kitos spaudos.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Mi
nistrų Tarybos pirmininko pavaduoto
jas V. Kazakevičius, Lietuvos valsty
binio plano komiteto pirmininkas V. 
Šarka ir kiti aukšti pareigūnai. 

TSRS ir jų statuso problema yra ne tik 
TSRS vidaus klausimas, bet pirmiausia 
Europos saugumo problema, kurią 
siūloma spręsti tarptautiniame suin
teresuotų valstybių forume.

7. Konferencijos dalyviai įgalioja 
konferencijos organizacinį komitetą 
pasiųsti rezoliuciją adresatams."

Tarp Rytų Berlyno ir Vilniaus 
veikia tiesioginė keleivinių lėktuvų 
oro linija. Pastaruoju metu šia linija 
pasinaudojo Vakarų Berlyne gyve
nantis mūsų tautietis, garsus tapybos 
darbų kolekcionierius Mykolas Žilins
kas. į Lietuvą jis atvyko gydytis.

Mykolas Žilinskas gimė 1904 me
tais, Kaune. 1925 metais baigė Kauno 
"Aušros" berniukų gimnaziją ir 1929 
metais Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinį fakultetą.

Nuo 1936 iki 1940 metų buvo Ministrų 
Tarybos kanceliarijos viršininku ir 
vyr. žinių redaktoriumi. Pokariniais 
metais Mykolas Žilinskas Lietuvai 
padovanojo daug vertingų tapybos 
darbų, iš savo lėšų pastatė dvi meno 
galerijas Kaune.
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ALB Krašto valdybos pirmininkas J. 
Maksvytis išsiuntė laiškus su informa
cijomis apie liūdną birželio mėnesio 
Pabaltiečių išvežimų minėjimą ir apie 
dabartinius įvykius Pabaltijo kraštuo 
se, federalinei Australijos vyriausybei 
ir kitoms politinėms partijoms ir 
televizijos stotims.

Viename laiške ministras pirminin
kas dėkoja už informacijas: jis 
perdavė mano laišką užsienio raikalų 
ministerijai. Pastaroji praneša, kad 
Australijos vyriausybė ir toliau tęsia 
de jure nepripažinimo politinę liniją 
Baltijos kraštų inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą klausimu. Taip pat 
nesutinka su Sovietų Sąjungos tvirti
nimu, kad Pabaltijo valstybės savano
riškai prisijungė prie Sovietų Sąjun
gos.

Toliau tvirtina, kad Australijos 
vyriausybei yra svarbu tarptautinėje 
plotmėje iškelti žmogaus teisių reika
lavimus. Jau 1986 metų rugsėjo 
mėnesį Australijos parlamentas priė
mė Baltijos rezoliuciją, reikalaujant 
žmogaus teisių ir pačių žmonių 
politinio apsisprendimo Pabaltijo 
kraštuose. Tarptautinėje plotmėje tai 
buvo iškelta Suvienytų Tautų Organi-

ALB KULTŪROS TARYBA
. .-pagyvinti. . plačiau išvystyti ir vadovauti mūsų kultūrinei veiklai 
Australijoje, sudaryta Kultūros Taryba.

KULTŪROS TARYBĄ SUDARO:
Kęstutis Protas, ALB Krašto valdybos narys kultūros ir švietimo reikalams. 26 

Renshaw Ave., Auburn, N.S.W. 2144. Tel. (02) 649 7314.
Dana Baltutienė, Kultūros Tarybos pirmininkė. 3 Warren Cresc., Mount 

Waveriey, Vic. 3149. Tel. (03) 807 3545, darbo (03) 
691 3233.

Alisa Baltrukonienė. 5 Diamond Ave., Glen Waveriey, Vic. 3150. Tel. (03) 
233 4292.

Danutė Šukytė - Brovedani, 26 Kurrajong Cresc., Watsonia North, Vic. 3087. 
Tel. (03) 435 1585.

Loreta Cižauskaitė, 1 Grosvenor Road, Moonee Ponds, Vic. 3039. Tel. (03) 
370 5173.

Vytautas Juška, 31 A Parsonage Road, Castle Hill, N.S.W. 2154. Tel. (02) 
680 3127.

Dr. Jadvyga Mulevičienė, 7 Annie Crt, Croydon, Vic. 3136. Tel. (03) 726 9414.
Janina Vabolienė, 25 McLachlan Ave., Glenelg North, S. A. 5045. Tel. (08) 

294 3792.
Andrius Vaitiekūnas, 2 Schofield St., Essendon, Vic. 3040. Tel. (03) 379 2325. 

PAPILDYTA ALB ŠVIETIMO TARYBA
Audronė Stepanienė, Švietimo tarybos narė Canberroje. 5 Bonwick Place, 

Garran. ACT 2605. Tel. (062) 82 4013.
ALB Krašto valdyba

PREZIDENTAS G. BUSH RYTŲ EUROPOJE
Pakeliui į Paryžių, Amerikos prezi

dentas aplankė Lenkiją ir Vengriją - 
dvi kandidates, kurios jau yra pakelyje 
į rusų imperijos apleidimą. Ši prezi
dento kelionė mums įdomi, kadangi 
parodė dabartinę Vašingtono politiką 
liečiančią Rytų Europą, su kuria 
tampriai surištas ir Pabaltijo likimas.

Prezidentas G. Bush pasirodė esąs 
realistas. Tuoj pat lenkams davė 
suprasti, kad jų prašymas suteikti 
dešimtį bilijonų dolerių pagalbos dar 
nepribrendęs reikalas. Teikti tokią 
didelę finansinę pagalbą Lenkijai, kol 
pastaroji dar nėra savistovi, dar nėra 
įvedusi laisvos rinkos ekonomikos bei 
tikros demokratijos, butų tolygu 
dolerių pylimui į kiaurą maišą. Prieš 
keliolika metų Vakarai paskoiino 
Lenkijai daug oaugiau nei 10 bilijonų. 
"Mūsų Pastogė". Nr.29 1989.7..24 .

J. Maksvytis 
ALB Krašto vaidybos 

pirmininkas

zacijos Žmogaus Teisių Komisijoje 
1987, 1988 ir 1989 metais. Federalinė 
Australijos valdžia yra tos nuomonės, 
kad dabartiniai įvykiai Pabaltijo 
kraštuose duoda daug teigiamų rezul
tatų ir tiki, kad demokratiniai 
persitvarkymai ir ateityje ten žmo
nėms atneš laisvės ir savarankiškumo. 
Laišką pasirašė užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriaus asistentas 
Rytų Europos Reikalams Garry Con
roy.

Taip pat gautas atsakymas iš 
Liberalų partijos. Šiame laiške An
drew Peacock dėkoja už sveikinimą, jo 
išrinkimo į Liberalų partijos vadovo 
postą proga, ir informacijas.

ALB Krašto vaiayoe

Parama nepaKėiė Lenkijos žmonių 
gerbūvio, tik bereikalingai įbridino 
Varšuvą į skolas.

Laikas, kuomet Lenkijai bus verta 
padėti, gali nusitęsti dar gana ilgai. 
Viena - per Lenkiją rusai susiekia su 
Rytų Vokietija. Kol nebus išspręstas 
Vokietijos klausimas ir Rytų Vokieti
ja netaps nepriklausoma nuo Maskvos, 
rusai nepaleis Lenkijos iš savo rankų.

Antra - Rusija turi užėmus 138.000 
kvadratinių kilometrų buvusios Len
kijos teritorijos. Maskva darys viską, 
kad neatsistatytų tokia Lenkija, kuri 
mėgintų reikalauti tų žemių grąžini
mo. Anglija ir Šiaurės Amerika neturi 
teisės remti šitokių lenkų teritorinių 
reikalavimų, kadangi lenkiškų žemių 
atidavimas įvyko ne tik su Churchilio 
- Ruzvelto pritarimu, bet net ir jų 

pusi. 2 —1

iniciatyva! Laisvos, nepriklausomos 
Lenkijos byla yra gal dar net 
sunkesnė, kaip Pabaltijo valstybių, 
kurių Vakarai oficialiai niekada 
nebuvo pardavę.

Trečia - lenkų nelaimė, tai jau jų 
pačių nesugebėjimas organizuotis ir 
valdytis. Tą galima buvo matyti ir jos 
nepriklausomybės laikotarpyje, tai 
matosi ir dabartinėje padėtyje. Rytų 
Vokietija ir Vengrija, kurios kaip ir 
Lenkija. Maskvos "priežiūroje" pajėgė 
išvystyti žymiai aukštesnį ekonominį 
lygį. Bene bus kaita lenkų solidarumo 
stoka ir tai, kad iki šiol Lenkijoje nėra 
jokio tautos fronto ar sąjūdžio, kaip 
kad yra Pabaltijo respublikose, kur 
minėti sąjūdžiai stipriai kovoja už 
savo kraštų teisę būti laisvais ir net 
pasiekė, kad būtų sudarytos komisijos 
Ribbentropo - Molotovo pakto 
peržiūrėjimui.

Vengrijos reikalai žymiai geresni. 
Kraštas daug mažiau prasiskolinęs, 
krautuvėse gana apstu prekių, kurių 
pirkti privažiuoja daugybė lenkų 
spekuliantų. Pati vengrų komunistų 
partija netrukdo kraštui grįžti prie 
demokratinės santvarkos. Budapešte 
žmonės tiki, kad jų kraštas greit 
išsilaisvins. Atrodo, jog tai gali įvykti 
po poros metų.

Nežiūrint to, prezidentas G. Bush 
kol kas nepažadėjo didesnės paramos 
ir Vengrijai, kol pastaroji nebus 
galutinai atsikračius komunistine san
tvarka ir Maskvos gioba. Toks 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dento G, Bush santūrumas yra 
prasmingas, kadangi verčia Maskvą ir 
jos satelitus skubėti su rimtų reformų 
įgyvendinimu. Dosni parama šiuo metu

PAGERBTAS KUNIGAS
ALFONSAS SVARINSKAS

Laikinai Vakarų Vokietijoje gy
venantis Lietuvos Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narys, buvęs sąžinės 
kalinys kunigas Alfonsas Svarinskas 
lankėsi Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Paskutinę savo viešnagės savai
tę kunigas A. Svarinskas praleido 
Vašingtone. Birželio 28 - sios dienos 
popietę kunigas buvo ypatingai pa
gerbtas, kai pats JAV viceprezidentas 
Dan Quayle jam įteikė žmogaus teisių 
organizacijos Pueblos instituto pirmąjį 
žymenį už religinės laisvės gynimą.

Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo 
JAV Kongreso nariai, žmogaus teisių 
gynimo darbuotojai, dvasininkijos at
stovai, kurių tarpe ir Lietuvos 
atstovas Vašingtone ir prie Šv. Sosto 
St. Lozoraitis. Lietuvių Bendruome
nės atstovai bei Vašingtono ir 
apylinkių lietuviai.

Jungtinių Amerikos Valstybių vi
ceprezidentas D. Quayle savo kalboje 
pareiškė: "Kartu su Lietuvoje gyve

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Birželio mėnesį Kaune ir Vilniuje 

buvo atidarytos Sibiro tremtinių 
parodos. Kauno Fotografijos galerijo
je tremtinių nuotraukų, dokumentų 
bei asmeninių daiktų parodą surengė 
"Tremtinio" klubas ir Lietuvos foto
menininkų sąjungos Kauno skyrius. 
Fotografai Romas Juškelis ir Albertas 
Švenčionis savo nuotraukose įamžino 
buvusius tremtinius, įsijungusius į 
Lietuvos tautinio atgimimo veiklą, 
masinių renginių vaizdus, reikšmingus 
pastarųjų dienų įvykius. Iš ameninių 
tremtinių albumų sutelktos nuotrau
kos atspindėjo skurdžią jų buitį, 
alinančius darbus ir begales laidotu
vių. Parodą papildė skurdi manta, 
laiškeliai rašyti ant audinio skiautelės 
ar beržo tošies. Parodon buvo įjungtos 
nuotraukos apie žudynes Rainių

Amerikos Gynybos departamento se
kretorius Dick Cheney pasakė, kad M. 
Gorbačiovas gali neišsilaikyti savo 
pozicijoje.

tik nutęstų komunistinės diktatūros 
egzistavimą Rytų Europoje.

Tikriausiai, kad tokios pačios takti
kos laikysis Vašingtonas ir su pagalba 
pačiai Sovietų Sąjungai. Pirmiausiai - 
laisvė, po to - parama! Jei Vakarai 
vieningai laikysis šio dėsnio. Rusija, 
kad ir kaip norėtų, turės atsisakyti 
partinės diktatūros ir rinkos suvaržy
mų. Tokiu atveju, jai teks užmiršti 
savo imperialistines užmačias.

Tas pats liečia ir Lietuvą: kol ji 
nebus savistovi valstybė ir neįves 
laisvos ekonomijos ir demokratijos, tol 
negalės tikėtis iš Vakarų pagalbos. 
Šiaip mūsų kraštas neturi jokių skoių 
užsieniui. Lietuvos atsatymą lietuviai 
galėtų pradėti su vieno bilijono 
paskola, kurią bankai nesunkiai teiktų 
neprasiskolinusiam kraštui.

Dr. Jonas Kunca

nančiais mes laukiame tos dienos, kao 
Lietuva atgims laisvėje." Padėkos 
žodį tarė ir pats kunigas A. Svarins
kas, savo kalbą baigdamas žodžiais: 
"Paveikite Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos vyriausybes, kad jos anuliuotų 
Ribbentropo - Molotovo paktą ir 
paskelbtų jį negaliojančiu nuo pat 
pradžios. Tegu Dievas atlygina vi
siems už padarytą gerą darbą, už 
daromą ir būsimą gerą darbą mūsų 
kelyje į laisvę. O mes malda ir 
palaimintu žodžiu minėsime Jus."

Kunigą A. Svarinską pasveikino 
JAV Atstovų rūmų nariai J. Porter ir 
J. Miller, sveikinimus atsiuntė trys 
Amerikos kardinolai. Iškilmės erdvio
je JAV Senato įstaigų salėje baigėsi 
Vatikano nuncijaus suteiktu palaimi
nimu.

Po iškilmių didžioji dalis dalyvavu
sių toliau tęsė susitikimą su kunigu A. 
Svarinsku Lietuvos pasiuntinybės rū
muose.

miškelyje, Pravieniškėse. Panaši paro
da buvo surengta ir Vilniuje, Dailės 
parodų rūmuose. Parodos kataloge 
prie autorių pavardžių parašyta 1941, 
1947, 1948 metai, tremties vietovės - 
Krasnojarskas, Altajus, Jakutija, Vor
kuta, Irkutskas, Tomskas, Uchta, 
Tolimieji Rytai. Liūdnai skamba 
eilutės iš Sibiro negrįžusiems dailinin- 
akams: Adomas Brakas, gimęs Jankai
čių kaime, mokėsi Tilžėje, mirė 
Altajaus krašte; Jonas Burba, gimęs 
Skuode, tobulinosi Šveicarijoje, mirė 
Novosibirske; Adomas Smetona, gimęs 
Liepojoje, mokėsi Kaune ir Paryžiuje, 
mirė Norilsko rajone. Gyvuosius 
priminė prie pavardžių pridėtos 
gimimo vietovės - Igarka, Tiumence- 
vo kaimas Altajuje, Irkutsko sritis.

2



ŠEŠIOLIKA PAVASARIŲ SKIRTA 
POEZIJAI

Rašo Jurgis Janušaitis
Baigiasi rudens, žiemos ir pavasario 

sezonai, o su jais pritilsią ir visas 
kultūrinis gyvenimas didesnėse ir 
mažesnėse lietuvių kolonijose.

Vis tik tenka pasidžiaugti, kad 
lietuvių išeivijoje kultūrinė veikla iki 
šiol dar gana gyva. Sekant įvykius, 
ima džiaugsmas, kad mūsų kultūrinin
kai. visuomeninkai ir rašto žmonės 
kūrėjai ne perdaug dar rodo nuovargio 
ženklų ir. atrodo, kad plati kūrybinė 
veikla klestės ir atskubančių metų 
bėgyje. Žinoma, iš rikiuotės išeis 
vienas kitas kultūrinės veiklos darbi
ninkas. bet į jų vietas stos pamaina iš 
jaunesniosios kartos, kurių ne vieną 
jau sutinkame įvairiose lietuviškosios 
veikios srityse.

Praėjusio aktyvaus kultūrinės veik
los sezono už baigtuvėmis tenka 

laikyti Šešioliktąsias poezijos dienas 
Čikagoje.

Ši kilni, graži literatūrinė tradicija 
gimė prieš šešiolika metų ir kas metai 
kartojasi Čikagoje.

Su dėkingumu tenka prisiminti 
tokių poezijos dienų organizatorius - 
pradininkus poetą Kazį Bradūną, 
rašytoją Česlovą Grincevičių, Lietu 
vių rašytojų draugiją ir kitus akty
viuosius rašytojus, poetus.

Šiais metais Šešioliktosios poezijos 
dienos įvyko taip pat Čikagoje, 
gegužės mėnesio 26 - 27 dienomis 
Jaunimo centro mažesnėje salėje.

Pasirodo, kad tokiomis poezijos 
dienomis besidominčių dar nestokoja
ma ir. šiuo atveju, dar daug susi
laukta literatūros mylėtojų.

Poezijos dienas globoja Jaunimo 
centro moterų klubas, kuriam, šiuo 
metu vadovauja Salomėja Endrijonie- 
nė. Klubo moterys pasirūpina vaišė
mis, kavute dalyviams, užkandžiais ir 
t. t.

Šių metų Poezijos dienos buvo 
daugiau skirtos didžiojo lietuvių 
tautos sūnaus Kristijono Donelaičio 
prisiminimui, jo 275 - jų gimimo 
metinių proga. Taigi, be abejonės, 
poezijos dienose vyravo mintys apie 
didįjį mūsų tautos poetą Kristijoną 
Donelaitį, bet drauge šviesiais pra
giedruliais spindėjo ir šių laikų 
mūsų poetų, iš Lietuvos atvykusių ir 
dalyvavusių šventėje kūryba.

Profesorius Bronius Vaškelis savo 
išsamioje kalboje plačiu mastu ap
žvelgė Kristijono Donelaičio poezijos 
stilių, tematiką, poezijos žodingumą, 
tai, kad Kristijonas Donelaitis mūsų 
tautoje savo kūryba ir garsiaisiais 
"Metais" šimtmečiais išlieka gyvas ir 
aktualus mūsų tautoje bei rikiuojasi į 
pasaulinių kūrėjų gretas.

Prof. dr. Bronius Vaškelis
Programoje dalyvavę " Antrojo kai

mo" aktoriai pirmosios dienos pirmąją 
vakaro daiį užbaigė deklamuodami 
"Vasaros" dalį iš Kristijono Donelai
čio "Metų". Tos pačios dienos antroje 
vakaro dalyje Rita Markelytė - 
Dagienė deklamavo ištraukas iš "Pa
vasario" ir "Vasaros" palydėdama jas

Viešnia iš Lietuvos poetė Ramutė 
Skučaitė skaito savo eilėraščius.

savos kūrybos muzikinėmis kompozi
cijomis fortepijonui.

Poetas Kazys Bradūnas savo žodyje 
pažymėjo, kad Kristijonas Donelaitis 
ir drauge su juo lietuvių literatūra 
pasiekė europinį lygį. Poetas, šia 
proga, pridėdamas paaiškinančias pa
stabas, paskaitė keletą eilėraščių iš 
savo poezijos rinkinio "Donelaičio 
kapas". Pirmosios dienos vakaras buvo 
baigtas Ritos Markelytės - Dagienės 
deklamuotomis ištraukomis iš "Ru
dens" ir "Žiemos" palydint jas 
muzikiniu akompaniamentu.

Antroje poezijos dienoje poetas 
Kazys Bradūnas priminė dalyviams, 
kad šių laikų knygnešys Kazimieras 
Rožanskas turi knygų stalą su 
naujausiais poezijos leidiniais, kaip, 
" Ateities" literatūros fondo išleistas, 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus (iš 
Lietuvos) eilėraščių rinkinys donelai
tiškomis temomis "Kad Lietuva neiš
sivaikščiotų ”, Bernardo Brazdžionio 
eilėraščių rinkinys "Po aukštaisiais 
skliautais". Povilo Gaučio sudaryta ir 
išversta. S. Santvaro redaguota italų 
poezijos antologija "Italijos balsai".

Poetės Liūne Sutema (kairėje) ir Julija 
Švabaitė.

Šventėje dalyvavo ir viešnia iš 
Lietuvos poetė Ramutė Skučaitė. Tai 
talentinga asmenybė. Pirmasis jos 
poezijos rinkinys pasirodė jau prieš 
dvidešimt tris metus. Po to išėjo net 
dvidešimt jos eilėraščių rinkinių. Tą 
vakarą poetė paskaitė apie penkiolika 
savos kūrybos eilėraščių, kurie klau
sytojams paliko gilų įspūdį. Poetė 
buvo nepaprastai šiltai publikos sutik
ta ir priimta. Su dideliu dėmesiu ir 
susimąsčius išklausyta jos poezija.

Alida Vitaitė klausytojus supažin
dino su poete Julija Švabaitė, o Vida 
Gilvydienė supažindino su poete 
Liūne Sutema. Abi šios poetės 
poezijoje reiškiasi jau gana seniai ir 
visiems gerai pažįstamos, o Julija 
Švabaitė pažįstama iš jos romanų. 
Julija Švabaitė paskaitė ištraukas iš 
ciklo "Užuojautos namai", o Liūne 
Sutema - ištraukas iš ciklo " Grafitti".

Poezijos dienos užbaigtos poeto 
Antano Miškinio kūryba. "Antrojo 

kaimo" prievaizda, literatūros kriti
kas Algirdas Titus Antanaitis plačiau 
aptarė Antano Miškinio kūrybą apla
mai, ir jo kūrybą iš Sibiro laikotarpio. 
"Antro kaimo" aktoriai: Vida Gilvy
dienė, Alida Vitaitė, Algirdas Titus 
Antanaitis deklamavo Antano Miški
nio psalmes "Rūpintojėlių Lietuva". 
"Išvežimai", "Pasimatymai su moti
na", "Iš gilumų šaukiamės", "Nera
mūs sapnai", "Improvizacija", "Sąži
nės balsas", "Rytinė žvaigždė", 
"Septynios sopulio raudos". Antano 
Miškinio kūryba, taip jautriai perteik
ta aktorių, jaudino klausytojus ir tuo

KLAIDINGOS ŽINIOS APIE LIETUVĄ
Šiuo metu Vilniuje ir apylinkėse 

lenkai reikalauja autonomijos. Tai 
gudrus lenkų manevras užgrobti kuo 
didesnius plotus Lietuvos teritorijoje. 
Lenkų užmačios Lietuvos atžvilgiu 
aiškiai yra imperialistinės. Tarptauti
nėje plotmėje lenkų istorikai nesiliau
ja skleisti neteisingas žinias apie 
Lietuvos praeitį. Ar galėtų atsirasti 
nors vienas lenkų istorikas, kuris 
norėtų pažvelgti į lietuvių ir lenkų 
tautų praeitį objektyviai? Tikras 
istorikas yra absoliučiai objektyvus. 
Šito, deja, net ir aukštuosius mokslus 
baigę lenkai, įsigiję profesorių titulus, 
nesugeba įsisąmoninti.

įvairiuose anglosaksų išleistuose 
žemėlapiuose (aiškiai remtasi lenkų 
teigimais) 15-to amžiaus Lenkijos 
teritorija pažymėta nuo Baltijos jūros 
iki Juodosios jūros. Lietuva pažymėta, 
kaip Lenkijos provincija.

Londone 1978 metasis buvo pakar
totinai išleistas veikalas - "The 
Guinness Book of Kings, Rulers ir 
Statesmen". Veikalo pradžioje leidė
jai už suteiktas žinias dėkoja įvai
riems asmenims ir organizacijoms, jų 
tarpe lenkų kultūrinėms organizaci
joms: Polish Institute ir Sikorski 
Museum. Nėra abejonės, kad veikalo 
parengėjui Clive Carpenter žinias apie 
Lietuvą padavė tos dvi lenkų organi
zacijos Londone. Iki Gedimino laikų 
pažymėti du Lietuvos kunigaikščiai: 
Mindaugas ir Vytenis. Guinness vei
kale sakoma, kad Gediminas prijungė 
Ukrainą prie Lietuvos. Nepriklau
somybės laikais mūsiškiai istorikai 
nežinojo, kad beveik visų ukrainie
čių apgyventų sričių valdovai nuo 
seno buvo lietuviai. Arabų kronikinin
kai 9 amžiuje kalba apie galingą 
valstybę vardu Gardarikė, žinomą ir 
kitais dviem vardais: Artanija ir 
Gardanija. Gardarikė buvo uždaras 
žemynas, apėmęs Vyslos žemupį, 
Bugo upyną, Nemunogardą (Gardinas 
ant Nemuno) ir žemės į vakarus, 
nusitęsiančios iki Baltijos jūros. Sve
timtaučiai į tą uždarą žemyną 
neturėjo teisės įžengti. Žymusis 
ukrainiečių istorikas Ihor Ševčenko 
savo istoriniuose veikaluose su dėkin
gumu kalba apie lietuvius kunigaikš
čius, nuo senų laikų valdžiusius 
ukrainiečius. Jų dėka ukrainiečiai, 
kaip tauta, išliko, nes neužgniaužė nei 
ukrainiečių kalbos, nei papročių, nei 
kultūros. Ihor Ševčenko labai nepa
lankiai atsiliepia apie ienkus,pažymė- 
damas, kad lenkai visur paskleidė 
klaidingas žinias apie ukrainiečius ir 
jų teritoriją.

Guinness veikale paduotos 'žinios 
apie kunigaikštį Kęstutį yra tiesiog 
juokingos. Algirdas valdė Lietuvą 
1345 - 1377. Jogaila 1377 - 1381, o 
Kęstutis pašalino Jogailą nuo sosto ir 
valdė 1381 - 1382. Pažymima, kad 
Kęstutis buvo kunigaikščio Gedimino 
sūnus, gimė maždaug 1300 metais. 
Pagal lenkų duotas žinias, 80 metų 
senelis Kęstutis tapo Lietuvos valdo
vu. Kęstutis buvęs nužudytas Jogailos. 

"Mūsų

pačiu nuoširdžiai buvo pagerbtas ir 
prisimintas Sibiro kančias iškentėjęs 
poetas.

Reikia pažymėti, kad šios Poezijos 
dienos buvo labai gerai suorganizuo
tos. įdomios savo turiniu ir forma, 
ženklinančios mūsų kūrybos darbuo
tojų gyvastingumą. Nekelia abejonių 
ir tai, kad ši tradicija bus gražiai 
tęsiama ir ateityje.

Poezijos dienos vyksta Čikagoje. 0 
būtų gera, kao jų susilauktų ir kitos 
didesnės lietuvių kolonijos, nepamirš
tant ir Australijoje gyvenančių poetų, 
rašytojų.

Jogaila, vedęs Lenkijos karalienę 
Jadvygą, tapo Lenkijos karaliumi ir 
gavo vardą Vladyslav II. Jogailos 
nevadina Vytauto pusbroliu, tik 
gimine. Jogaila pavedė Vytautui, savo 
vietininkui, valdyti Lietuvą. Neaiški
nama kokiu būdu Lietuva tapo 
Jogailos nuosavybė. Guinness veikale 
Vytautas pavadintas Jogailos "fief", o 
ne Lietuvos "de facto Viceroy".

Lenkai Guinness veikale nuo devin
to amžiaus paskelbė vardus 30 
Lenkijos valdytojų iki karalienės 
Jadvygos. Trumpose žinutėse apie 
karalius pridėti epitetai "wieiki" ir 
net "imperatoriai". Jokiuose istori
niuose veikaluose neteko užtikti žinių 
apie "Lenkijos imperiją" iki Jogailos 
dinastijos (Jagiello). Guinness veikale 
po antrašte "Lenkijos karalija" pra
dedama Vladislavu i-ju, valdžiusiu 
1320 - 1333. Pažymima, kad Vladislav 
i buvo sūnus Kazimierz II-jo. 
Patikrinus žinias apie Kazimierz II-jį, 
tenka nustebti, nes pastarasis lenkus 
valdė 1177 - 1194, taigi tarp 
Vladislav I ir Kazimirrz II yra 243 
metų skirtumas. Vladislav I-jo sūnus 
Kazimierz III-sis lenkus valdė 1335 - 
1370. Po to lenkus valdė Vengrijos 
karalius Lajos I - 1370 - 1372, 
Vengriją valdžiusio Karoly I-sis buvo 
Neapolio kunigaikštis - Charles Ro
bert of Naples, taigi italų kilmės. 
Veikale trumpai paaiškinta, kad Lajos 
I, valdydamas Vengriją, į savo globą 
paėmė Lenkiją bei kitas įvairių kraštų 
sritis. Lajos I-jo dukterį Jadvygą, 
vengrų princesę, dešimties metų 
amžiaus lenkai išsirinko ■ Lenkijos 
karaliene. Daugelio lenkų karalių, 
valdžiusių Lenkiją iki Jadvygos, šalia 
oficialių vardų pažymėti ir tikrieji 
vardai. Tie vardai vokiški arba 
vengriški. Kaip matom, iki Jogailos 
lenkai irgi šliejosi prie galingų kitų 
kraštų valdovų.

Guinness veikale apie Jogailą - 
Vladislav II-jį pažymėta štai kas: 
"Aukščiausias Lietuvos kunigaikštis, 
karalienės Jadvygos vyras. Jis sujungė 
Lietuvą su Lenkija ir tuo praplėtė 
teritoriją nuo Baltijos jūros iki 
Ukrainos stepių. Tačiau dėl tokio 
žemių praplėtimo Lenkijai teko kovo
ti su rusais, mongolais ir kalavijuočių 
ordinu, kurį lenkai nugalėjo Tannen
berg (Žalgirio) mūšyje 1410 metais. 
Lenkija tapo galinga".

Net ano meto lenkas Dlugošas savo 
kronikose perdėtai iškeldamas lenkus, 
aprašydamas Žalgirio mūšį žavisi 
Vytautu, pagerbia jį vadindamas 
drąsiu karvedžiu ir gabiu valdovu, 
tačiau Guinness veikale 15-to am
žiaus viduryje, Lietuva, kaipo atskira 
valstybė, neegzistuoja. Lenkų istori
kai mūsų didingąjį valdovą Vytautą 
stropiai stengiasi "ištrinti" iš istorijos 
lapų-

Svetimtaučių istorikų paskleistos 
klaidingos žinios apie Lietuvą ir 
lietuvius, nededamos į ateitį, kaskart 
įspaudžia gilesnes vėžes, iš kurių 
išsiveržti nebeįmanoma.

Agnė Lukšytė
Nr.29 1989.7.24 pusl.3Pastogė
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LIETUVOS KARININKŲ TRAGEDIJA, APIE KURTĄ TYLĖTA 47 METUS

Panašūs įrašai atestaciniuose la
puose padaryti ir kitiems aukštiems 
karininkams, vėliau paliktiems tar
nauti 29-jame šaulių korpuse.

Represuotų karininkų nekaltumų 
patvirtina ir vėlesnių metų oficialūs 
dokumentai.

Iki 1945 metų, kol nebuvo visiškai 
išvaduota iš hitlerininkų okupacijos 
Lietuva, represuotų, laisvėje dirbusių 
ar kovojusių lietuviškojoje 16-oje 
šaulių divizijoje, karininkų šeimos 
nieko nežinojo apie vyrų ir tėvų 
likimą.

Karui pasibaigus, atsirado pirmo
sios žinios. Kai kurios jų tiesiog buvo 
nesuprantamos...

Pulkininko L. Rupšio motina krei
pėsi į Šiaulių miesto karinį komisarą, 
prašydama atsakyti kur jos sūnus, šie 
davė atsakymą ir patarė kreiptis į 
Maskvą. Atėjo oficialus atsakymas: 
"Jūsų sūnus, Leonas Rupšys didvyriš
kai žuvo fronte kovose su vokiškais 
grobikais". Motiną ši žinia pritrenkė. 
Po metų ji mirė. Rupšio žmona už dvi 
nepilnametes dukras Ireną ir Aldoną 
kiekvieną mėnesį pradėjo gauti, kaip 
karo dalyvio žmona, pašalpą po 450 
rublių, vėliau - 65 rub.

Daugel metų vyro paieškas tęsė ir 
majoro Antano Dapkaus žmona. 1949 
m. birželio 15 d. ji gavo pranešimą, 
kad vyras be žinios dingęs fronte 1941 
m. rugpjūčio mėnesį. Tarpininkaujant 
Kauno miesto kariniam komisarui, R. 
Dapkienei, kaip karo dalyvio žmonai, 
pradėta mokėti pensiją.

Analogiškai buvo atsakyta ir moka 
mos pensijos tik toms šeimoms, kurių 
vyrai ir tėvai jau buvo mirę konclage- 
riuose.

Tačiau šeimos, kurių artimieji dar 
buvo kalinami, konkretaus atsakymo 
nesulaukė.

Pagaliau po tautų vado ir mokyto
jo generalisimo Stalino1' mirties, 
Berijos, Merkuiovo, "revoliucinės si
tuacijos" Lietuvoje organizatoriaus 
Dekanozovo ir kitų valstybinių avan
tiūristų ir nusikaltėlių teismo ir 
sušaudymo atsivėrė kalėjimų ir konc- 
iagerių durys represijos aukoms. 
Grįžo į namus lietuviškojo šaulių 
teritorinio korpuso karininkai. Jų 
buvo likę vienas kitas. Generolo 
Juodlšiaus šeimą dar 1950 m. aplankė 
atvirlaiškis, pranešdamas, kad artile
rijos generolas majoras Jonas Juodi- 
šius mirė 1950 m. gruodžio 18 d. Abez 
lageryje.

Grįžusieji pradėjo susirašinėjimą, 
siekdami reabilitacijos. Nuostabus ir 
neįtikėtinas dalykas: kariniuose ko
misariatuose juos sutikdavo šypsan
čiais veidais, nepaprastai maloniai, 
mandagiai, lyg jie būtų grįžę ne iš 
mirties lagerių, bet iš karo fronto.

- Mūsų tėvelis grįžo 1955 m. spalio 
2 d. iš trėmimo vietos Krasnojarsko 
krašte, gyvenvietės Doigyj Most. - 
prisimena generolo majoro Žilio sūnus 
Vytautas. - Kariniame komisariate 
grąžino laipsnį, paleido į atsargą ir 
išmokėjo 12.000 rublių kompensaciją 
kaip karo dalyviui. Vieną kartą dar 
buvo pakviestas i komisariato organi
zuotus "sborus". Dirbo darbininku 
Kauno "Dailės" kombinate. Tarpinin
kaujant komisariatui jam paskyrė 
pensiją. 1972 m. tėveliui mirus, 
pensiją, netekus maitintojo, mokėjo 
mamai.

Analogiškai buvo pasielgta su 
pulkininku S. Jasiulaičiu, pulkininku A.

Malijoniu, leitenantu A. K neita ir 
kitais.

Visų likusių gyvų ir mirusių 
korpuso įvairių rangų karininkų 
reabilitacijos aktuose įrašyta: byla 
nutraukiama nesant nusikaltimo su
dėties.

Grįžo į Lietuvą ir pokario metais 
ištremtas generolas S. Zaskevičius. Jis 
į laisvę buvo paleistas 1954 m. sausio 
28 d. Atvykęs į Kauną ilgai negavo 
darbo - niekas nenorėjo represuoto 
asmens priimti. Tik tarpininkaujant 
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkui J. Paleckiui, S. 
Zaskevičius vėl dėstė matematiką 
Kauno I-ojoje gimnazijoje.

Pažvelgus iš laiko aukštumos, 
galima teigti, kad, esant normalioms 
politinėms aplinkybėms, dirbtinai ne
sukūrus klasinės "liaudies priešų" 
kategorijos ir jiems netaikant repre
sinių sankcijų, jie visi - generolai J. 
Černius, J. Juodišius, V. Žilys, 
pulkininkai A. Šklėrius, L. Rupšys. V. 
Sidzikauskas ir dešimtys kitų galėjo 
sėkmingai kovoti Lietuviškosios 16- 
osios divizijos gretose. Ją formuojant, 
labai trūko lietuvių karininkų. Tuo 
metu Maskvoje dirbęs buvęs 29 -ojo 
šaulių teritorinio korpuso vadas 
generolas leitenantas V. Vitkauskas 
gana atkakliai ieškojo į "kursus" 
išsiųstų artileristų, kad juos nukreip
tų į naujai formuojamą diviziją. Jam 
nepavyko jų surasti.

Pasibaigus karui į tėvynę sugrįžę 
"akademikai”, nepaisydami skriaudos, 
nuoširdžiai įsijungė į darbą ir sąžinin
gai dirbo Nemuno krašto labui.

VIETOJ EPILOGO
Generolas J. Macijauskas savo 

knygelėje "Kartu su liaudimi" (1980 
m.) rašo: "...Karo išvakarėse pasikei
tė nemaža korpuso aukštesnės gran
ules vadų, pradedant korpuso vadu ir 
baigiant divizijų bei pulkų vadais. 
Daugelis jų išvyko į Maskvą pasitobu
linti" (p. 86). Autorius tik konstatuoja 
padėtį korpuse, bet nedrįsta kelti 
klausimo ir į jį atsakyti: kodėl buvo 
pakeista visa pagrindinė korpuso 
vadovybė, ar reikėjo vienus siųsti į 
"pasitobulinimo kursus", kitus - 
atleisti, o trečius areštuoti ir ištrem
ti? -Jis turėjo parašyti, kad šitas 
pakeitimas buvo iš anksto suplanuo
tas, žinant, jog 1941 m. birželio 14 d. 
prasidėjusios masinės lietuvių repre
sijos palies daugelio karininkų, pus
karininkių ir eilinių šeimas, o tai gali 
sukelti organizuotą lietuviškų karinių 
formuočių pasipriešinimą. Korpusui 
likus be lietuvių vadų, tuo metu šito 
buvo išvengta (koviniai susirėmimai ir 
pasipriešinimas įvyko tik 1941 metų 
birželio 22 - 23 dienomis - A.M.).

Toiiau jis rašo: "Fašistiniai ele
mentai Lietuvoje, buržuaziniai nacio
nalistai visaip stengėsi korpuso vado
vaujančių karininkų išvykimą į Mask
vą panaudoti savo antitarybinei 
propagandai: "Bolševikai suėmė juos, 
ištrėmė iš Lietuvos!" - skleidė jie 
pakampiais šį bjaurų melą" (p. 87).

Atskleidus lietuviškojo 29-ojo kor
puso likimo paslaptį, matome, kad tie 
šaulių teritorinio korpuso karininkų 
"elementai” kalbėjo tiesą: korpuso 
karininkai, pridengiant vadinamaisiais 
"kursais", buvo izoliuoti, padaryti 
nekenksmingi. Gerai, kad vieniems dėl 
nežinomų priežasčių pavyko išvengti 
konclagerių, o juk kiti ten kalėjo ir 

mirė. Apie šių "kursų" tikrąją esmę, 
manau, generolas J. Macijauskas labai 
gerai žinojo!

Prabėgo dešimtmečiai nuo to bai
saus teroro, patyčių, nužmoginimo, 
kraupaus fizinio žmonių naikinimo. 
Išaugo ir jau subrendo "liaudies 
priešų" iš lietuviškojo 29-ojo šaulių 
teritorinio korpuso karininkų vaikai. 
Koks jų likimas? Kur gyvena, ką 
dirba? Ne visas atžalas suradau. Bet 
su kuriais susitikau, džiaugiaus, kad 
tai nuoširdūs, jautrūs ir atsidavę mūsų 
tautos nariai, patriotai. Sibire mirusio 
generolo J. Juodlšiaus sūnus Paulius - 
Vilniaus valstybinės koncervatorijos 
docentas, brolis Jonas - P. Gūdyno 
restauravimo centro skulptorius - 
restauratorius. Generolo V. Žilio 
vyriausias sūnus Vytautas, kuriam 
teko visa šeimos išlaikymo našta, 
baigė V VU ekonomikos fakultetų ir 
dirba Kauno mėsos kombinate nor
muotoju, sesuo Ligija - P. Ziberto 
gamyklos darbininkė, Danutė - dantų 
technikė, jauniausias brolis Algiman 
tas prekybos darbuotojas. G enerolo S. 
Raštikio viena dukra Laimutė, - 
ekonomistė, o kita, Meilutė, - vaikų 
gydytoja, abi gyvena Jonavoje. Gene
rolo S. Zaskevičiaus duktė Saulė, 
baigusi angių kalbą, dirbo dėstytoja
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Pirmoji mintis, kad Sydnejaus lietu
vių moterims reikia turėti socialine 
draugiją, gimė 1956 metų pavasarį. 
Tuometinis ALB Krašto valdybos 
narys socialiniams reikalams, šviesios 
atminties, Vytautas Simniškis sukvie
tė veiklesnių moterų pasitarimą 
Socialinės Giobos Draugijos steigimo 
reikalu.

Pirmąją vaidybą sudarė: M. Cibienė, 
B. Jarembauskienė, E. Kapočienė, R. 
Kiimaitytė ir O. Osinienė. Pagrindinė 
Draugijos veikia tuomet susidėjo iš 
lėšų teikimo ir sergančiųjų lankymo. 
Prabėgus vos keietal metų nuo 
atvažiavimo į Australiją, tų dienų 
moterys be didelio vargo susiorgani
zavo ir draugijos veikla sparčiai ėjo 
pirmyn. Lėšų telkimas pradžioje 
nebuvo lengvas: visi buvome naujaku
riai ir atliekamo pinigo neturėjo 
niekas. Tačiau 1960 metais atskaičius 
išlaidas už suteiktą pagalbą ligoniams, 
kurių skaičius svyravo tarp 15 - 24, 
kasoje buvo jau 600 svarų.

Prabėgus nepilnam dešimtmečiui, 
moterys nepasitenkino vien blynų 
balių rengimu ir ligonių lankymu, o 
ieškojo kaip įgyvendinti praktiškesnių 
idėjų. Tuometinė pirmininkė 0. Bau- 

VISI, dabar pensininkė. Sibire. Lamos 
lageryje mirusio pulkininko L. Rupšio 
dukros: Liucija - ekonomistė, Valerija 
- Kauno pramonės statybos instituto 
inžinierė. Irena Elena - 30 metų dirba 
Vilniuje, Miestų statybos projektavi
mo institute inžiniere, grupės vadovė, 
o Aldona Albina - dėstė ir vertė iš 
vakiečių kalbos mūsų mažiesiems 
knygeles (jus velionis vyras, Lenino 
premijos laureatas V. Balčiūnas, kūrė 
žymiuosius Lazdynus). Pulkininko A. 
Malijonio sūnus Tautvydas baigė 
Kauno politechnikos institutą ir dirba 
Pramonės statybos projektavimo ins
titute.

Laikas parodė, kad visiems užtenka 
vietos ir darbų mūsų krašte, jei jiems 
per prievartą ir dirbtinai nesegamos 
etiketės, jei jiems leidžiama gyventi, 
dirbti, myiėti ir kurti šeimas.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. Ne 
apie visų karininkų tragediją ir 
likimus papasakota, nes nepavyko 
surasti artimųjų. Redakcija būtų 
dėkinga, jei ją informuotų apie kitų 
karininkų, puskarininkių ir eilinių 
korpuso karių likimą: ilgainiui būtų 
galima parašyti pilną ir objektyvią 
lietuviškojo 29-ojo šaulių teritorinio 
korpuso istoriją.

Pabaiga.

žienė su valdyba priėjo išvados, kad 
daugėjant Sydnejuje vyresnio amžiaus 
tautiečių skaičiui, reikia statyti 
senelių namus, kur išėję į pensiją 
tautiečiai galėtų gyventi lietuviškoje 
aplinkoje. Pirmininkės pirmasis rūpes
tis buvo įregistruoti Moterų Draugiją į 
NSW valdžios įstaigas. Draugija 
įteisinta - įregistruota 1963 metų 
sausio 26 dieną NSW įstaigose. Tą 
dieną ji tampa "Sydney Lithuanian 
Womens Social Service Association" - 
oficiali labdaros organizacija, kuri 
gaii kreiptis į valdžią finansinės 
paramos ir prašyti žemės. Tuometinė 
valdžia nebuvo jau tokia dosni, reikėjo 
ne vieną kartą klebenti įvairių 
ministerijų duris. Pagaliau 1970 me
tais paskirta Moterų Draugijai 1 ha 
valdiškos žemės Sydnejaus priemies
tyje North Engadine. Turtui prižiūrėti 
buvo įregistruotos pirmosios patikėti
nės: 0. Baužienė, P. Daukienė ir D. 
Kapočienė.

Pirmieji ledai pralaužti - žemė yra 
lietuvių moterų globoje. Sekantis 
žingsnis - statyti sodybą. Užsimotas 
labai didelis projektas, reikalaująs 
milžiniškų lėšų. Nedelsiant moterys 
griebiasi telkti lėšas. Prašymas po 
prašymo į valdžią subsidijai gauti, 
sujudo moterys ruošti bufetus įvai
riems renginiams, pravedamos loteri
jos ir aukų vajai. Ant turimos žemės 
prasidėjo parengiamieji darbai. Skly
pas nelygus, apaugęs medžiais, krū
mais. Reikėjo griebtis vyriškos jėgos 
ir įdėti daug pinigo, kad reikalai 
pajudėtų. Patikėtinės statybai pasi
kvietė patarėjus, pagalbon atėjo A. 
Baužė, Iz. Jonaitis, S. Jarembauskas. 
Šių vyrų iniciatyva, talkininkaujant 
Valdybos vyrams, bei kitiems gerašir
džiams moterų rėmėjams, sklypas 
buvo nuvalytas, aplygintas, paruoštas 
pirmąja! statybos stadijai. Gerašir
džių žmonių talka moterims sutaupė

Nukelta į 5 pusi.
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dideles pinigų sumas. Šiems šauniems 
vyrams Draugija visada lieka dėkinga.

Suradus licenzuotą architektą, sta
tybininkus, priėmus ir patvirtinus 
projekto planus valdiškose įstaigose, 
prasidėjo statyba. Iš turimų finansų, 
tautiečių aukų, būsimų sodybos 
gyventojų įnašų ir gautos paramos iš 
valdžios jau 1975 metais pastatyti 6 
pastatai su 12 butų. Butai suprojek
tuoti pagal NSW valdžios reikalavimus 
- Village for Retired People.

Statybos planai jau buvo paruošti 2 
-jai statybos stadijai, bet tuometinė 
Australijos ekonominė padėtis sustab
dė valdžios subsidiją ir statyba turėjo 
sustoti. Belaukiant valdžios paramos 
iš draugijos santaupų ir aukų 1978 
metais pastatyta Sodybos Seklyčia su 
Povilo Aleknos vardo biblioteka, 
moderniškai įrengta virtuve, svetaine 
su minkštais atsisėdimais ir stalais 
vaišėms. Iš kai kurių bendruomenės 
narių buvo gauta kritikos, kam pinigai 
išleisti seklyčiai. Patikėtinės aiškiai 
numatė, kad seklyčios būtinumas toli 
prašoka "kritikus", jau ne vien šio 
krašto socialinis standartas to reika
lauja, kad vyresnio amžiaus žmonės 
nejaustų vienumos, tam reikalinga 
turėti suėjimo patalpą - seklyčią 
atskirai nuo buto. Ten galima paben
drauti tarp savęs ir su savo svečiais. 
Numatyta teisingai - seklyčia dažnai 
naudojama. Sodybiečiai švenčia gim
tadienius, sutinkami ir pavaišinami 
svečiai iš užsienio. Švenčiamos ba
žnytinės šventės. Gegužinės pamal
dos, Žolinės šventė ir kiti subuvimai. 
Kartu su sodybiečiais ruošiamos 
iešminės, ten vyksta patikėtinių 
posėdžiai. Tuo sodyba įsijungia į 
plačią lietuvių bendruomenę. Oficia
lus Moterų Draugijos registruotas 
adresas - Lietuvių Sodyba, N. 
Engadine.

Papildomos valdžios paramos vėl 
sulaukta 1981 metais. Vėl skelbiami 
vajai, vėl prašoma iš tautiečių aukų. 
Sukaupus lėšas projektas su penkiais 
naujais butais užbaigtas. Viso Sody
boje yra 17 butų. Visi apgyvendinti. 
Dar yra likę didelių darbų: aptverti 
tvoras, sutvarkyti įvažiavimo kelius, 
išplanuoti ir apsodinti sodelį, sutvar
kyti naktinį apšvietimą, pastatyti 
mašinoms garažus. Čia vėl kvietėme 
talkininkus ir geraširdžius į pagalbą 
(tik sunkieji darbai buvo atiduoti 
kontraktoriams). Gavome piniginės 
paramos iš visos Australijos mecena
tų.

Statyba jau pabaigta. Iškilmingas 
Sody'oos atidarymas įvyko 1984 metų 
rugpjūčio 19 dieną. Atidarymo lentą 
atidengė valstijos parlamento narys 
Robert Tickner. Dalyvavo aukštų 
abiejų politinių partijų atstovų, 
etninių grupių vadovų, lietuvių 
bendruomnės ir organizacijų vadovų, 
lietuvių svečių iš plačių Sydney 
apylinkių. V aldyba šią šventę suruošė 
pagal senąsias lietuvių liaudies tradi
cijas "Pabaigtuvės". Padėkos žodį 
tarė ALB Garbės narė. Sodybos 
iniciatorė. Moterų Draugijos Garbės 
Narė, ilgametė draugijos pirmininkė 
Ona Baužienė B.E.M.

Sodybos turtą ir administraciją 
prižiūri 5 patikėtinės, įregistruotos 
NSW Lands Departamente.

Moterų Draugija per ilgą savo 
veiklos laikotarpį, plačiai yra įsijun
gusi į lietuvių bendruomenės gyveni
mą. Daug metų kaip ruošia įvairius 
kultūrinius renginius. Ruošiamos kul
tūrinės popietės su paskaitomis iš 
įvarių gyvenimo sričių. Paskaitoms 
kviečiami profesionalai ar kiti, ben
druomenėje ar mene, pasižymėję

ALB Garbės narė. Sodybos iniciatorė, 
Moterų Draugijos Garbės Narė, 
ilgametė draugijos pirmininkė Ona 
Baužienė B.E.M.

kultūrininkai. Tautodailės parodos, 
moteriškų rūbų paradai, Užgavėnių 
vakaronės jau virto moterų tradicine 
apeiga. Programos pasižymi savo 
originalumu.

Kas metai sodyboje, kartu su 
sodybiečiais. ruošiamos iešminės, ku
rios sutraukia daug svečių iš plačių 
apylinkių. Pernai buvo sodyboje 
suruošta "atvira diena". Ši diena buvo 
suruošta norint, kad aplinkiniai aus- 
traliečiai galėtų apsilankyti sodyboje, 
pabendrauti, susipažinti, pamatyti kas 
ten už tvoros gyvena. Patrauklumui 
išstatyta tautodailės parodėlė, tauti
niai rūbai, gintaras, audiniai, lietuviš
kų pyragaičių stalas, kuris pritraukė 
ne vieną politikierių. Svečius palinks
mino jaunučiai "Sūkuriečiai", o "Su
tartinės" moterys padainavo keletą 
lietuvių liaudies dainų.

Daug kultūrinės veiklos sukasi 
aplink sodybą. Kasmet sodybietės su 
savo rankdarbiais dalyvauja Suther
land Council ruošiamoje "Senior 
Citizens Week". Sodybos moterų 
paruoštas rankdarbių stalas patraukia 
žiūrovų dėmesį, viskas greitai išper
kama. Sodyboje veikia biblioteka, kur 
yra didelis skaičius lietuviškų knygų. 
Tomis knygomis naudojasi ir apylinkės 
lietuviai. Vaidybos narės bendradar
biauja su kitų etninių grupių labdaros 
organizacijomis. Lankosi jų ruošia
muose renginiuose.

Per 33 gyvavimo metus Moterų 
Draugija stengėsi suteikti savo tau
tiečiams paguodos žodį ir materialinės 
paramos tiek, kiek leido fizinės jėgos 
ir materialiniai ištekliai. Pirmaisiais 
dešimtmečiais buvo lengviau, nes 
buvo mažesnis skaičius sergančių. 
Draugijos narė ligonių pagalbai su 
keletu pagalbininkių nesunkiai aplan
kė ligonius. Po atvykimo į Australiją 
praėjo jau 40 metų ir ligonių lankymo 
reikalai atsidūrė visai kitoje plotmėje. 
Šiuo metu atvykusių žmonių amžiaus 
vidurkis yra 75 ar 80 metų. Tiems 
žmonėms reikalinga paguoda, o ir 
sergančių skaičius kasdien didėja. 
Dabartinė draugijos narė ligonių 
reikalams su savo geraširdėmis padė
jėjomis lanko plačiai po Sydnejaus 
apylinkes ir priemiesčius išsibarsčiu
sius ligonius ir senelius, kiek tik jėgų 
turi. Nuotoliai ir susiekimo priemonės 
yra nepavydėtinos (naudojantis visuo
meniniu transportu). Vienas ligonio 
aplankymas kartais užima visą dieną. 
Vyresnio amžiaus mašinų vairuotuo- 
jos nesijaučia stipriai, kai reikia 
nuvažiuoti didelius atstumus. Neretai 
girdime ir priekaištus, kad to ar kito 
tautiečio niekas nelanko. Nelanko 
todėi, kad niekas apie sergantįjį 
nepraneša valdybai. O apie tai

DARBE
sužinojus, tuojau daromi žygiai ligonį 
aplankyti. Būna ir taip, kad kai kurie 
ligoniai lankytojų nepageidauja. Rei-
kia pastebėti, kad tautiečiai, kurie §
per visus 40 metų nejšijungė į lietuvių § 
bendruomenės gyvenimą, nepalaikė % 
kontakto su lietuviais, o "garbino" tik 
dievaitį Bachą - linksmai gyveno ir J 
nerado jokio noro bendrauti su savo i 
tautiečiais, nenori būti lankomi. įį

Buvusios valdybos narės taip pat įį 
pasiekė jau brandaus amžiaus, bet § 
daugelis jų neša ant savo pečių §
labdaros darbą, kai tuo tarpu reikėtų, § 
kad šiandieninės vidutinio amžiaus § 
lietuvės moterys jau būtų perėmusios § 
draugijos darbą. Šiandien, po 40 metų, ? 
plačioji lietuvių bendruomenė suside- > 
da iš vidutinio ir jaunesnio amžiaus 
žmonių, kurių materialinis pragyveni- ? 
mo lygis kur kas aukštesnis negu 
pirmųjų emigrantų, tad natūralu, kad įį 
jaunoji karta pasirūpina savo tėvais įį 
senatvėje. į

Daoartine socialines Moterų Draugi- § 
jos pirmininkė lamara Vinginenė $ 

§
S

Pasikeitus lietuvių bendruomenės 
struktūrai, keičiasi ir socialinės glo- įį 
bos pareikalavimai. Moterų Draugijos § 
socialinė veikla gali tik koordinuoti § 
globą ir pasirūpinti tais tautiečiais, § 
kurie neturi artimųjų, arba artimieji § 
jais nesirūpina. Prisiminkime, kad § 
socialinė globa yra visų mūsų t 
žmogiška pareiga.

Peržvelgiant visus, prabėgusius | 
trisdešimt trejus metus, Sydnejaus 
moterų nuveikta nemažai. Be labda- 
ros darbų, Engadinėje esanti Lietuvių įį 
Sodyba bus prieglobsčiu ateinančioms įį 
mūsų lietuviškoms kartoms, kur tau- § 
tiečiai bendroje aplinkoje galės pra- § 
leisti saulėtas brandaus amžiaus § 
dienas. §

§
Rugpjūčio 6 dieną, Lietuvių Klube Įį 

šaukiamas Sydnejaus Lietuvių Moterų § 
Socialinės Globos Draugijos metinis § 
susirinkimas, kur smulkiau bus prane- § 
šama apie draugijos metinę veiklą ir $ 
pateikiama finansinė apyskaita. Pirmą | 
kartą atsilankiusioms įdomu bus > 
išgirsti ir iš arčiau pamatyti ką 
moterys nuveikia per metus ir kaip | 
administruojami draugijos ir Sodybos s 
reikalai. įį

Labai kviečiamos jaunosios kartos įį 
moterys susipažinti su draugijos § 
veikla ir įstoti narėmis į ją. §

Vienatvė ir liga yra pati sunkiausia § 
našta šiame gyvenime. Moterys. į 
glauskimės arčiau viena kitos, stokite s 
į Socialinės Globos Draugiją. Bus | 
naudos sau Ir artimui. įį

Martina Reisgienė į

TRUMPAI
IS VISUR

Liepos 14 aieną Prancūzija iškil
mingai atšventė 200 metų sukaktį nuo 
simbolinės Didžiosios revoliucijos 
pradžios - tvirtovės - kalėjimo 
Bastilijos paėmimo.

*
Liepos 11 dieną, sulaukęs aštuo

niasdešimt dviejų metų amžiaus, mirė 
garsusis anglų kino ir teatro aktorius
lordas Laurence Olivier. Laurence 
Olivier, per savo gyvenimą atlikęs 
daugybę įvairiausių rolių tiek kine, 
tiek teatre, ypatingai pagarsėjo 
atlikdamas pagrindines roles V. Šeks
pyro dramose. Už didžiulius nuopel
nus britų teatrui, garsusis aktorius 
buvo pakeltas į riterius ir vėliau į 
lordus.

*
Liepos 16 dieną, sulaukęs aštuo

niasdešimt šešių metų, Amerikoje 
mirė filosofas Sidney Hook. Jis 
pagarsėjo kaip vienas pirmųjų iš 
žinomųjų kairiųjų pažiūrų intelek
tualų, kuris, gerokai jau prieš antrąjį 
pasaulin; karą, pradėjo kritikuoti 
Staliną ir visą gyvenimą liko aktyvus 
komunizmo kritikas.

*
Kudos karo teismas, už prekybą 

narkotikais, mirties bausme nuteisė 
keturis karininkus, kurių tarpe ir 
buvęs Fidelio Castro kovų bendražy
gis generolas Arnaldo Ochoa Sančes. 
Nuteistieji jau sušaudyti.

*
Prie pat Japonijos Ižu pusiasalio 

kranto, kuris randasi už 100 kilometrų 
į pietvakarius nuo Tokijo, išsiveržė 
naujas ugnikalnis. Šis ugnikalnio 
išsiveržimas baigėsi laimingai, be 
žmonių aukų.

*
Atsinaujinus susidūrimams tarp 

gruzinų ir abchazų, kurortiniame 
Gruzijos mieste ant Juodosios jūros 
kranto Suchumi, žuvo vienuolika 
žmonių ir 127 sužeisti. Abchazai 
reikalauja, kad jų autonominei sričiai 
sovietų būtų suteiktos pilnos respub
likos teisės ir, kad jų autonominė 
sritis būtų išjungta iš Gruzijos 
respublikos.

»
Sibiro anglies kasyklose prasidėję 

streikai pamažu plečiasi ir persimeta į 
kitas sritis bei kitas pramonės šakas.

*
Liepos 18 dieną mirė garsus austrų 

dirigentas Heroert von Karajan, kuris 
ištisą trisdešimtmetį vadovavo Berly
no filharmonijai ir. kurio dėka. 
Berlyno simfoninis orkestras tapo 
geriausiu simfoniniu orkestru pasau
lyje. Herbert von Karajan mirė savo 
namuose netoli Salzburgo miesto. 
Austrijoje. Čia garsusis dirigentas 
persikėlė balandžio mėnesį, kuomet 
pasitraukė iš Berlyno filharmonijos 
direktoriaus pareigų.

*
Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos 

santykiai vis oar neišsiiygina dėl laivo 
"Rainbow" susprogdinimo Naujosios 
Zelandijos uoste. Sulaužę susitarimą 
ir laisvėn paleidę nuteistus savo 
agentus, kurie nebaigė atlikti paskir
tų bausmių, be viso to paleistuosius 
□ar paaukštindami pareigose, prancū
zai dar labiau užgavo Naująją 
Zelandiją ir "Greenpeace" organiza
ciją.

Šiomis dienomis Naujoji Zelandija 
yra apskundusi Prancūziją Tarptauti
niam teismui, o pastaroji sustabdė 
visas diplomatines keliones į Naująją 
Zelandiją.
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MOKSLO METAMS ĮPUSĖJUS
Kas formuoja jauno lietuvio pasau

lėjautą išeivijoje?
Jauno žmogaus formavimosi metais 

yra svarbu, kaip jis interpretuoja 
įvykius aplinkoje, kaip jis pasitinka 
gyvenimo problemas. Jis turi išmokti 
atrinkti. įvertinti esamas vertybes, 
gyvenamo krašto kuitūra.

Gamta - miškai, upės, ežerai 
formavo senovės lietuvio charakterį, 
raižė jo tautinius bruožus. Tvirtai 
įaugęs savo apiinkon, lietuvis pasitik
davo naują dieną. Viskas turėjo savo 
vietą, prasmę.

Peršokę šimtmečius, susiduriame su 
šių dienų realybe, lietuvio - gyvenan
čio žiauriojo kaimyno okupuotoje 
tėvynėje ir lietuvio gyvenančio išeivi
joje. palyginti saugioje, aprūpintoje 
egzistencijoje. Kalbant apie paskuti
nį, norisi klausti: kas formuoja jauno 
lietuvio pasaulėjautą, jo charakterį 
išeivijoje? Prieš akis platus laukas: 
lietuvių kalba, papročiai, tradicijos - 
pagrindinės emigrantų vertybės, ku
rias jis stengiasi išlaikyti bei perduoti 
kitiems. įvairios jaunimo organizaci
jos. sportas, lietuvių bendruomenė, 
visi kultūriniai vienetai - lietuvybės 
tęstinumo bei išlaikymo įrankiai. Bet 
dažnai to neužtenka, perdaug įvilk
ta organizuotan rūban, per daug 
nurodymų. Jaunas žmogus atviras 
įvairioms galimybėms - ieškantis, 
klausiantis, drąsus. Atsiranda skirtu
mai tarp kartų, kitokios pažiūros. 
Pamaištaujama prieš vyresniuosius.

Lietuvių kaibos, papročių ir tradi
cijų išlaikymas pasiliks tol. kol 
jaunuolis sąmoningai nenutois ir 
bandys plėsti savo žinojimą. Liaudies 
dainos ir pasakos mums taip pat 
parooo stiprų lietuvio ryšį su žeme, jo 
prisirišimą prie savo žemės.

Šiame krašte gyvena daugybė 
skirtingų tautų žmonių, tik jau ne visi 
moka savo protėvių kalbą. Per eilę 
metų didelis skaičius gražaus lietu
viško jaunimo mokėsi lietuvių kalbos 
Sydnejaus lituanistiniuose kursuose. 
Augo, formavosi patrauklus charak
teris - aktyvus, veržlus. Besimokant, 
auga noras toliau studijuoti universi
tete. įsigyti profesiją, nes iš to būrio 
atsiras rytojaus mokslininkai, techni
kai. tyrinėtojai bei išradėjai. Didelė 
klasės mokinių dalis yra geri ir 
pavyzdingi mokiniai ne tik lituanisti 
nėje gimnazijoje, bet ir australiškoje. 
Yra pasižymėjusių įvairiose sporto 
šakose, tautinių šokių grupėse. Ne 
vienas tobuiinasi skambindamas piani 
nu, gitara ar kokiu kitu muzikos 
instrumentu, ianko dramos grupę. 
Bestudijuodamas klasėje lietuvių kal
bą, mokinys išmoksta ne tik skaityti ir 
rašyti lietuviškai, bet čia skatinamas 
jo sugebėjimas parašyti ką nors 
sudėtingesio. kaip rašiniai kultūrinė
mis ir istorinėmis temomis, diskutuoti 
literatūrinėmis temomis, mokinys 
įgauna pasitikėjimo savimi, išmoksta 
išsakyti savo nuomonę, formuluoti 
savo mintis, idėjas.

Naudojantis moderniais mokymo 
metodais, mokiniai gerai paruošiami 
abitūros egzaminams (komplikuota 
terminologija besimokant gramatikos 
neturi dominuoti). Mokinys privalo 
išmokti maždaug 3.000 būdingesnių 
lietuviškų žodžių. Kiekvienam moki
niui skiriamas individualus dėmesys. 
Pagrindu imamas Amerikoje išleistas 
vadovėlis "Introduction to Modern 
Lithuanian". Lituanistinių kursų pro
gramas nustato programų komisijos. 
Dviejų vienetų baigiamasis lietuvių 
kalbos egzaminas yra aukšto lygio. 
Dažnu atveju, geras lietuvių kalbos 
pažymys prisideda prie bendros egza
minų įvertinimo sumos, pakelia matri- 
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kuliacijos (H.S.C.) pažymių lygį ir 
suteikia galimybę patekti į universi
tetą ar Technikos mokyklą.

Sydnejaus Lituanistiniai kursai 
prasidėjo 1978 metais, N.S.W. valsti
jos Švietimo Departamento globoje. 
Teturime vieną klasę Strathfieido 
mergaičių gimnazijoje (Albert Road), 
kur mokomi visų kiasių mokiniai. 
Lituanistinius kursus jau yra baigę 36 
mokiniai.

1988 metų abitūros egzaminus 
sėkmingai išlaikė dvi mokinės:

Betina Migutė, išlaikiusi geriausiais 
pažymiais ir gavusi I - jį prizą, šiuo 
metu studijuoja meną Macquarie uni
versitete. Jos trijų metų studijos 
apims matematikos, statistikos, psi
chologijos disciplinas. Visuomet pilna 
energijos, entuziazmo, Betina, šalia 
mokslo, spėja akyviai pasireikšti 
krepšinyje, mėgsta keliauti: "...man 
labai įdomūs visi kiti kraštai, todėl aš 
noriu dirbti ten. kur galėčiau susipa
žinti su visais pasaulio kampais. 
Technikos mokykloje ji norėtų įsigyti 
'Advance Travel" diplomą.

Dana Staitytė (Stasiunaitytė) 
aukštais pažymiais išlaikiusi egzami

nus. studijuoja Vakarų Sydnejaus 
universitete. Nepean, biznio mokslus. 
Malonaus, patrauklaus būdo, Dana 
ypatingai daug reikšmės teikia drau
gystei. Savo rašinyje ji sako: ”... kaip 
ir mano draugės lietuvės, mano 
draugės austraiės yra labai malonios, 
geraširdės ir rūpestingos, be draugų 
mes visi būtume nuošalūs ir nuobodūs 
žmonės." Dana taip pat gera krepši
ninkė.

Abi pereitų metų abiturientės yra 
pabrėžtinai geros draugės ne tik 
mokslo suoluose, sporte, bet irateities 
planuose jos kartu, nes - "draugai yra 
labai reikalingi ir svarbūs žmonės 
(Dana)." o Betina planuoja: "kai aš 
baigsiu savo antrus metus universite
te, aš paimsiu vienų metų pertrauką ir 
važiuosiu su Dana aplink Australiją. 
Mes kartu dirbsime ir parinksime 
vaisius, kad turėtume pinigų daugiau 
pasivažinėti."

Abiturientės yra rašiusios temomis: 
"Lietuvos ir Lenkijos santykiai šešio
liktame šimtmetyje", "Kaip susikūrė 
Lietuvos ir Lenkijos Unija 1569 
metais? Kas privedė prie to. Kokios to 
pasėkos?", "Sukilimai 1831 ir 1863 
metais. Tų sukilimų priežastys ir 
pasėkos.". "Vytauto Didžiojo valdy
mo metai: Lietuvos ribų išplėtimas ir 
kiek tas veikė į Lietuvos politinę 
padėtį?", "Lietuvosnepriklausomybės 
atgavimas po I - jo karo, kas prie to 
privedė?", "Jaunos respublikos prob
lemos, siekiai prie prezidento Antano 
Smetonos."

Šių metų abiturientai:: Arūnas 
Burneikis, Regina Coxsaite, Monika 
Migutė, Povilas Nagulevičius, Antanas 
Šarkauskas ir Paulius Šliogeris.

Kiti įvairių klasių mokiniai: Aistis 
Bieri. Jolita Burneikytė, Robin Cobb, 
Audra Dičiūnaitė, Edvinas Kovejdi, 
Robertas Liutackas, Elena Šliogerytė 
ir laisva klausytoja Rasa Venclovaitė. 
Paulius Stepanas, gyvenantis Canbe- 
rroje ir pereitais metais lankęs 
kursus susirašinėjimo būdu, šiais 
metais buvo išrinktas atstovauti 
Australiją chemijos olimpiadoje, kuri 
birželio - liepos mėnesį vyko Europo
je. Sėkmės, Pauliau! Baigęs gimnaziją, 
Paulius planuoja vykti į Vasario 16 - 
sios gimnaziją Vakarų Vokietijoje.

Metų bėgyje, visų klasių mokiniai 
turi lankyti pusmetinius ir metų 
pabaigoje metinius egzaminus. Abitu
rientams svarbus egzaminas H.S.C. 
bus liepos 29 dieną.

Klasėje nagrinėjant literatūrą, po
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Sydnejaus Lituanistinių kursų 1989 metų mokiniai. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Robin Cobb. Audra Dičiūnaitė, mokytoja - vedėja Aldona Veščiūnaitė - 
Janavičienė, Elena Šliogerytė ir Daina Dičiūnaitė. Antroje eilėje iš kairės: 
Edvinas Kivejdi, Povilas Nagulevičius. Aistis Bieri. Antanas Šarkauskas. 
Arūnas Burneikis, Paulius Šliogeris. Monika Migutė, Regina Coxaite ir Jolita 
Burneikytė.

puliarūs trumpi apsakymėliai. Auto
riai įvairūs: K. Almenas. A. Baronas. 
J. Jankus, R. Spalis. Taip pat šių metų 
programon įeina lietuvių poetai K.

SPORTAS
Geelongo Lietuvių Sporto klubo 

"Vytis" organizuotas vakaras "Bow
ling” įvyko liepos 8 dieną. Toks 
vakaras "Vyčio" valdybos Geelonge 
organizuojamas jau septinti metai iš 
eilės.

Varžybose dalyvavo apie 70 įvai
raus amžiaus kamuolio ritintojų. 
Pačius jauniausius uoliai prižiūrėjo ir 
mokė Kęstas Obeliūnas su žmona Lily.

Varžyboms pasibaigus, visi susirin
ko į Lietuvių namus karštai vakarie
nei. kurią skoningai ir skaniai paruošė 
vaidybos narės Genė Valaitienė ir 
Irta Volodkienė. Vaidybos pirminin
kas Stasys Šutas (jaunesnysis), atida
rydamas vakaro programą, pasveikino 
visus susirinkusius ir padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie šio vakaro sėkmės. 
Ypatinga padėka buvo išreikšta Kęs
tui Obeliūnui už mažųjų krepšininkų 
treniravimą, kurių sportuoti susirenka 
jau apie dvidešimt. Padėkota ir 
kasininkui Liudui Bungardai už QUIZ 
loterijos pravedimą, pagalbininkėms 
Liucijai Koszela, Angelai Freemantir 
Juozui Manikauskui bei kitiems valdy
bos nariams.

Po to buvo įteiktos dovanos visiems, 
pradedant nuo mažiausių iki pensinin
kų. Mergaičių, jaunesnių kaip 10 
metų, čempione tapo Alita Obeliūnai- 
tė, o berniukų - James Šarkis. 
Mergaičių, jaunesnių kaip 14 metų, 
čempionė - Lena Renkauskaitė, 
berniukų - Darius Šarkis. Moterų 
grupėje Lorraine Watach pereinamą 
prisiminimo skydą šiais metais laimėjo 
Anna Porter, vyrų grupėje, Alekso 
Bratanavičiaus prisiminimo pereina
mąjį trofėjų, antrus metus iš eilės, 
laimėjo Gary Kucharski. Pensininkų 
grupėje šiais metais pasigedome 
moterų, abi dovanos atiteko vyrams - 
Apylinkės pirmininkui Otui Schrede- 
riui, kuris čempionu tapo jau trečius 
metus iš eilės, antroji vieta teko Otui 
Akeniui. Po to sekė laiminga fantų 
loterija, kuriai daug fantų paaukojo 

Bradūnas, B. Brazdžionis, J. Deguty
tė, A. Nyka - Niliūnas, H. Nagysir H. 
Radauskas.

Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė

Stasys Šutas ir Liudas Bungarda bei 
kurios pajamos skirtos šventės išlai
doms padengti. Ačiū Salomėjai už 
rūtas ir citrinas.

Didieji Quiz loterijos Nr.15 prizai 
buvo traukiami Edžiui Koszelai pri
žiūrint. Trečios vietos 50 dolerių 
laimingą numerį ištraukė dr. Rimas 
Šarkis ir laimėjo buvusi valdybos narė 
Giedrė Kaladienė. Antrosios vietos 
100 dolerių laimingą numerį ištraukė 
Geelongo Lietuvių Sąjungos pirminin
kas Juozas Gailius ir laimėjo Evetė 
Šutaitė. Pirmosios vietos 200 dolerių 
laimingą bilietą ištraukė Apylinkės 
pirmininkas Oto Schrederis, laimėjo 
Michael Watach.

Taip vėl visiems buvo gera proga 
susitikti ir pabendrauti, kas užsitęsė 
iki pačių paryčių.

Tikimės, kad sekančiais metais 
būsimoji valdyba vėl suteiks progą 
visiems susitikti vakare "Bowling 
1990".

Sydnejaus lietuvių šachmatų klu
bas, nežiūrint sumažėjusio narių 
skaičiaus, šiais metais sudarė dvi 
komandas ir dalyvavo australų šach
matų turnyruose.

"A" klasės grupėje reprezentacinė 
komanda turnyrą baigė užimdama 
septintą vietą. Komandą sudarė 
keturi žaidėjai, iš jų du lietuviai: V. 
Patašius ir dr. 1. Venclova.

Antroji komanda žaidžia "B" gru
pėje ir turnyro dar nebaigė. Šioje 
komandoje žaidžia tik vienas lietuvis 
Jonas Jencius.

Šachmatų klubo valdyba kviečia 
atstovauti lietuvių klubą prisijungiant 
prie esamų šachmatininkų, g p

6



AUKSINIS VEDYBŲ JUBILIEJUS
Liepos pirmą dieną į Gustės ir 

Antano Ramanauską namus Meibour- 
no Forest Hill priemiestyje susirinko 
giminės ir artimi draugai pasveikinti 
juos penkiasdešimties metų bendro 
gyvenimo proga. Malonu buvo pabu
voti su šia sutuoktinių pora keletą 
valandų, pasidalinti jaunystės prisimi
nimais.

Penkiasdešimt bendro gyvenimo 
metų. Tai ilgas kartu nueitas dviejų 
žmonių gyvenimo kelias. Ir ne dažni 
tokios sukakties sulaukia.

Trumpai jaunavedžiams Gustei ir 
Antanui teko pagyventi tėvynėje. 
Nemaža jiems teko pakeliauti per 
platų pasauli, kol galiausiai atvyko į 
Australiją. Privalomo darbo sutartį 
atliko Beetchworth, o po to atsikėlė į 
Melbourną, kur tuo metu kūrėsi ir 
daugiau lietuvių.

Antanas ir Guste Ramanauskai 
išaugino tris sūnus - Narcizą, Arvydą 
ir Kęstutį. Iš kiekvieno sūnaus šeimos 
susilaukė po du anūkus, o iš sūnaus 
Narcizo ir marčios Dalės dukros 
Veronikos - jau ir proanūko. Pavyz
dingieji Ramanauskų vaikai suruošė 
tėvams puikias vaišes jų auksiniam 
jubiliejui atžymėti.

Brandūs jaunystės metai neretai vėl 
sugrįžta prisiminimuose. Ramaus poil
sio valandėlę, kaip gyvas prisiminimas 
mintyse vis grįžta ne vienas rasotas 
vasaros rytas, kuomet narsus Lietuvos 
karys Antanas skubėjo prie Nemuno 
kranto tekančios saulės sutikti. Nere
tai turbūt Guste su Antanu mena tas 
dienas kai gražios ateities svajonės 
buvo iškalbėtos ir Žemaitijos kalneliai 
takais ir keleliais išvaikščioti.

Jų vestuvės buvo per Jonines. 
Gražiausią Lietuvos pavasario mėne
sį, bet tas jų gyvenimo pavasaris, 
deja, neilgai jiems tęsėsi. Karo audros 
blaškomi, išgyveno daugybę netikėtų 
ir neįprastų rūpesčių. Tačiau likimas 
pagaliau jiems buvo maloningas. 
Gražiai įsikūrė Forest Hill priemies
tyje. Ne aitvarai jiems tuos lobius 
sunešė. Tai abiejų gyvenimiškos 
išminties 'ir begalinio darbštumo 
rezultatas. Sakoma, kad darbas yra 
gyvenimo druska. Jis ne tik apsaugo 
nuo sugedimo, bet ir skonį jam duoda.

Bedirbant, šeimos auginimu ir 
auklėjimu besirūpinant, netruko pra
bėgti penkios dešimtys metų. Pra
plaukė jie kaip upė pro užmerktas 
akis. Antanas ypatingai jautriai per
gyveno tėvynės netekimą. Pasišven
tusiam Lietuvos kariuomenės kariui, 
žiaurūs pokario įvykiai tėvynėje, ne 
kartą išspaudė jam karčią ašarą. Ir, 
matyt, prisiminęs seną išmintį, kad 
malonus sielai darbas gydo sielvartą, 
Antanas stojo į pirmųjų Melbouro 
Lietuvių namų valdybą, o nupirkus

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ
I II nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, j 
i mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas . 
J AUSTRALIJOJE.
| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, j 
| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- j 
| tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą. |

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 ]
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba I

Guste ir Antanas Ramanauskai.

naujus Lietuvių namus, kartu su a.a. 
Klemu Baltoku, vėl buvo išrinktas 
valdybon. įgimtas Antano sugebėji
mas vadovauti, po kelerių metų 
pertraukos, ilgesnį laiką išbuvo Lietu
vių klubo pirmininko pareigose. Nie
kas Antanui nebuvo našta. Darbo 
ėmėsi protingai, pastatė Melbourne 
Lietuvių namus ant tvirto ekonominio 
pagrindo, ant kurio jie iki šiol 
tebestovi.

Nuo pačios Karių Veteranų Ramo
vės įkūrimo pradžios, Antanas tapo ir 
jos nariu. Šiuo metu jis užima 
Melbourne Pensininkų sąjungos pirmi
ninko kėdę. Žmona Guste, kartu su 
kitomis Socialinės Globos Moterų 
draugijos bendradarbėmis, stropiai 
lanko ir guodžia vienišus, paliegusius 
tautiečius.

Nebe išskaičiuosiu aš čia visų jų 
darbų. Sakoma, kad visada būsi 
nubaustas, jei idealą painiosi su 
realybe. Tačiau šie du mieli žmonės 
viską atlieka su meile, pasišventimu ir 
nemielų rūpesčių jiems nėra.

Nepamenu tiksliai koks filosofas 
yra pasakęs, kad kas nepažino meilės, 
tas galima sakyti negyveno. Meilė yra 
tai kas idealu, santuoka - kas realu. 
Jų santuoka išlaikė penkias dešimtis 
metų įvairiausių išmėginimų, ne 
visada jie buvo lengvai nugalimi, ne 

■ visada jie lengvai nueidavo užmarštin, 
tačiau dabar Antanas ir Guste 
Ramanauskai tikrai sulaukė pelnytų 
auksinių dienų. Linkime, kad jos 
tęstųsi iki deimantinio jubiliejaus. 
Linkime jiems neužilgo išgirsti, kad 
Lietuva laisva ir nepriklausoma. 
Žeme gimtoji, būk duona lietuvių 
burnoms,
Būk vidurvasario pieva, lietuvių vaikų 
kojoms. ai. b.

Vyrai darbą palieka mote
rims, bet nuopelnus mėgsta 
prisiimti sau.
Marija Reinienė, Draugas

Atsisveikinant su
A. t A. Juozu Stepanu 

V. Neverausko kalba, pasakyta 
prie kapo.

A LB Krašto valdybos pavestas, 
liūdėdamas atsisveikinu su Juozu 
Stepanu, buvusiu Krašto valdybos, 
ALB Garbės Teismo ir daug kartų 
Krašto Tarybos nariu, kurio neteki
mą jaučia visa mūsų bendruomenė.

Man teko dirbti su velioniu Krašto 
valdyboje. Būdamas mūsų tarpe 
vyriausias amžiumi, mielai prisiėmė 
nario jaunimo reikalams pareigas

A. A.
JUOZUI JABLONSKIUI

mirus, Skautų "Židinio" narei žmonai Birutei reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnejaus Skautų "Židinys"

SVEČIUOSE PAS UKRAINIEČIUS
Imigracijos statistiniai daviniai 

rodo, kad Australijoje gyvena apie 35 
tūkstančiai ukrainiečių kilmės gyven
tojų.

Šiais metais Australijos ukrainiečiai 
atšventė savo organizuotos bendruo
meninės veiklos ir, ukrainiečių kalba 
leidžiamo, svaitraščio " Vilna Dumka" 
("Laisva Mintis”) keturiasdešimtmetį.

Arti 22 tūkstančių ukrainiečių 
Australijon atvyko tarp 1948 - 1952 
metų, daugumoje iš DP stovyklų 
Vakarų Vokietijoje. Didžiausios 
ukrainiečių bendruomenės gyvena 
Melbourne ir Sydnejuje, jų priskai
čiuojama abiejuose miestuose po 5 
tūkstančius.

Liepos 15 dieną Sydnejaus ukrai
niečiai suruošė iškilmingą savo veiklos 
ir spaudos keturiasdešimtmetį, į kurį 
sukvietė federalinės valdžios ir val
stijos parlamentarus, spaudos ir radijo 
atstovus, jų politinę veikią remiančius 
Australijos organizacijų vadovus ir 
Pabaltijo tautų bendruomenių ir 
spaudos atstovus.

Lietuvius šiose iškilmėse atstovavo 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas ir E. Giniūnienė, "Mūsų 
Pastogės" redaktorius V. Augustina- 
vičius ir M. Kavaliauskienė.

Iškilmingame minėjime dalyvavo 
apie trys šimtai ukrainiečių ir apie 
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sakydamas: "Taip ir turi būti, kad 
mes, seniai dirbtume jaunimui, su 
viltimi, kad jie iš mūsų pasimokys."

Savo pareigingumu jis rodė tikrai 
gražų pavyzdį.

Reiškiu gilią užuojautą velionio 
žmonai ir artimiesiems, o ypatingai 
sūnui Antanui, kuris mūsų bendruo
menės gyvenime eina savo tėvo 
pėdomis.

Ir gimstant gyventi, mus ašara lydi,
Ir žengiant į karstą - taip pat ji 

palydi.
(P. Vaičiūnas)

Ilsėkis ramybėje.

šimtas kviestinių svečių. Visi atvyku
sieji buvo pasitinkami ir palydimi prie 
jiems skirtų stalų. Visi buvo aptar
naujami gėrimais pagal kiekvieno 
skonį ir vaišinami trijų patiekalų 
vakariene.

Po oficialaus minėjimo atidarymo 
sekė sveikinimai, užtrukę virš dviejų 
valandų. Baigiamąjį minėjimo dalies 
žodį tarė savaitraščio "Vilna Dumka” 
redaktorius M. Šumsky.

Meninėje vakaro programoje visus 
nepaprastai sužavėjo ukrainiečių 
jaunimo tautinių šokių ansamblis, 
kuris netrukus žada vykti gastrolėms į 
Ukrainos sostinę Kijevą.

Svečiai turėjo progos pasigrožėti 
paroda, kurioje buvo demonstruojama 
ukrainiečių dailininkų darbai, medžio 
drožiniai ir kiaušinių dekoravimas.

Mūsų atstovams buvo parodytas 
didelis nuoširdumas ir dėmesys, buvo 
kalbama, kad mūsų tautos yra 
panašioje politinėje padėtyje ir pana
šaus likimo. .

Liepos 14 dieną Sydnejuje mirė 
Juozas Jablonskis. Palaidotas liepos 
mėnesio 20 dieną.

Numirsi tik vieną kartą, bet jau
amžinai. ž. Moljeras
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Mūsų Pastogei 
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AUKOJO

L. Vaičiuievičius Tasm. $5
A. Pomeringas Qid. S10

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

H. Sliteris. X.S.W.
A. L. Antanėlis, U.S.A.
J. Andriulis, Qid.
Zita Katsaros. Vic.

HOBARTE
Birželio mėnesio 16-19 dienomis 

Hobarte lankėsi kunigas J. Petrauskas. 
Jo atvykimas sutapo su išvežimų 
minėjimu ir kunigas J. Petrauskas 
turėjo progos įsijungti į tų minėjimų 
programą bažnyčioje.

Šeštadienį kunigas su valdybos 
sekretorium aplankė sergančius se
nesnio amžiaus bendruomenės narius 
išsimėčiusius po miestą ir priemies
čius.

Sekmadienį dalis Apylinkės narių 
susirinko pasimelsti lietuviškose mi
šiose šv. Teresės bažnyčioje. Mišių 
metu Jūratė Kantvilaitė ir Ramūnas 
Tarvydas labai gražiai pagiedojo 
"Pulkim ant kelių" ir "Marija. Marija" 
bei kitas lietuviškas giesmes.

Po mišių visų laukė skaniai paga
minti ir meniškai išdėlioti, puikūs 
užkandžiai, kuriuos paruošė vėl Ele
nos Paškevičienės. nors dar pilnai 
nepasveikusios po sunkios ligos, vado
vaujamas moterų komitetas.

Užkandžiaudami ir užsigerdami 
kava ar arbata, dar kartą paminėjome 
1941 - jų metų tragediją. Be iigų 
kalbų ar paskaitų, tik pasidalindami 
prisiminimais. Ne vienas turėjo prisi
minimų iš tragiškų asmeninių pergy
venimų.

Pirmadieni su kunigu Juozu Pe
trausku atsisveikinome.

S. Augustavičius

MELBOURNE
Sekantis Meibourno pensininkų su

sirinkimas įvyks rugpjūčio 8 dieną 
(antradienį), 12 valandą. Lietuvių 
namuose.

Susirinkime bus aptarta išvyka į 
Albury, kuri įvyks rugpjūčio 15 dieną 
ir išvyka į Canberroje ruošiamas 
demonstracijas, taip pat šių metų 
pabaigoje įvyksianti išvyka į Mildurą.

Kviečiame visus pensininkus daly
vauti.

Šiais metais pensininkų susirinkimai 
įvyks:
rugsėjo 12 dieną (antradienį), 
spalio 10 dieną (antradienį), 
lapkričio 14 dieną (antradienį), 
gruodžio 12 dieną (antradienį).

Meibourno pensininkų 
valdyba

m a c i j a
GEELONGE

Geeionge per išvežimų minėjimą, 
kuri pravedė A LB Apylinkės valdy'oa 
buvo surinktos aukos "Dovana Lietu
vai 1989 metais", iš žemiau išvardin
tų lietuvių aukojo: 100 dolerių - A. 
Jakubauskas. 75 dolerius - ALB 
Geelongo Apylinkės valdyba, po 50 
dolerių - V. Aukštiejus, G. Kulakaus
kas. V. Šaiovėjus, A. Šutas. Po 20 
dolerių - F. ir M. Andriukoniai. V. 
Bindokas, A. Jakubauskas (jaunesny
sis), A. Jančiauskienė. S. ir S. 
Karpalavičiai, M. Kymantas, S. ir E. 
Lipčiai. V. Mačiulis, E. Milkeraitienė. 
R. Skerienė, B. Starinskienė, K. 
Starinskas. E. ir V. Stuikevičiai. S. 
Šutas (vyresnysis). C. Vaicekauskie
nė. P. Vaičekauskas, anoniminis, po 10 
dolerių - M. Anskaitis, P. Bandža, A. 
Obeliūnas. E. Schrederienė, O. Schre- 
deris, G. Valaitienė, G. Volodka, po 5 
dolerius - V. Čerakavičius, O. 
Gružauskas. E. Meižienė, A. Oldrikie- 
nė, J. Palavičienė, P. Papreckas. A. 
Podenienė, J. Zonius.

Viso surinkta 825 doleriai. Šios 
aukos pasiųstos ALB Krašto vaidybai. 
Nuoširdus ačiū visiems aukas aukoju
siems ir aukas surinkusiems.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

LSS Geelongo Lietuvių Skautų 
Židinys šių metų rugpjūčio mėnesio 
20 - tą dieną (sekmadienį) ruošia 
Lietuvos Himno autoriaus dr. Vinco 
Kudirkos bei jo redaguoto laikraščio 
"Varpas" sukačių paminėjimo šventų 
Geeionge. Kadangi šios dvi sukaktys 
itin reikšmingos kiekvienam lietuviui, 
tad jos ruošiamos visiems Geeionge ir 
jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams 
bendra švente. Tam tikslui, židiniečiai 
skiria visas įmanomas pastangas, kad 
oent dalinai būtų atsiekta to tikslo 
prasmė, prisilaikant nustatytos dieno
tvarkės.

9.30 vai. ryto - šv. Mišios St. John 
bažnyčioje. Davis St., North Geelong 
kur paprastai vyksta lietuviškos pa
maldos. Organizacijos dalyvauja su 
savų vienetų vėliavomis, jų nariai 
dėvi uniformas ar tautinius rūbus.

Tuoj po pamaldų vykstama į savąją 
šventovę - Geelongo Lietuvių Namus, 
esančius 128 Douro St.. North 
Geelong, kur šventė bus tęsiama 
toliau. Šiai sukakčiai pritaikytą pa
skaitą paruoš žinomas visuomeninin
kas A. Zubras.

Meninę dalį atliks geeiongiškiai ir. 
S. Eimučio vadovaujamas, Meibourno 
lietuvių kanklių ansamblis, kurį dai
nomis lydės solistas V. Danius. 
Tikimasi jį girdėti ir bažnyčioje šv. 
Mišių metu.

Kviečiame ir tikimės visų gausaus 
dalyvavimo tiek bažnyčioje, tiek ir 
Lietuvių namuose. Tegul kanklių 
garsai ir miela lietuviška daina 
suteikia jėgų mūsų jau retėjančioms 
gretoms žengti kartu su atbundančia 
tauta, prigęsusiuose židiniuose laisvės 
ugnį kurstyti. Lietuviškų kanklių 
garsai tejungia mus į vieningą šeimą.

S MO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. -Iv. nakties.

s

KLUBO VALGYKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais 

nuo 6 iki 9 vai.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

KLUBO NARIAMS PRIMENAME IR PRAŠOME:
* Susimokėti nario mokestį už 1989/90 metus.
* Skatinti savo šeimos narius, draugus ir pažįstamus įstoti į klubą 
nariais.
* Kandidatuoti į sekančią klubo vaidybą ar surasti ir pasiūlyti 
valdybon kandidatuoti sutinkantį, tinkamą asmenį.

Kandidatų pareiškimai (Nomination forms) gaunami klubo 
raštinėje.

siekiant to šventojo tikslo - laisvės 
Lietuvai!

Po sukakčių paminėjimo, visi galės 
pasivaišinti skaniais pietumis.

Skautų Židinio vadovybė

"M. P." bendradarbis Algis Karpa
vičius išvardindamas Geelongo Lietu
vių Sąjungos klubo valdybos narius 
parašė, kad valdybos vicepirmininkas 
yra Juozas Medelinskas. Turi būti: 
"...vicepirmininkas Juozas Medelis." 
Autorius gerbiamą Juozą Medelį už 
padarytą klaida atsiprašo.

SYDNEJUJE
SKAUTU ŽIDINIO NARIAMS

Metinė "Židinio" narių sueiga įvyks 
liepos 30 dieną (sekmadienį), Lietuvių 
namuose Bankstowne. 1 valandą. 
Bendri pietūs (pagal norą!) 2 valandą. 
Pašnekesys " Atbundanti skautija Lie
tuvoje ir mes".

Vėliau naujos vadovybės rinkimai ir 
einamieji reikalai.

Nariai kviečiami dalyvauti.
"Židinio" Tėvūnas

METINIS SUSIRINKIMAS
Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali

nės Globos Draugijos metinis susirin
kimas įvyks šių metų rugpjūčio 
mėnesio 6 dieną (sekmadienį), 2 vai. 
po pietų. Lietuvių namuose Banks
towne.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Mandatų 
komisijos sudarymas. 3. Praėjusio 
metinio susirinkimo protokolo skaity
mas. 4. Pirmininkės pranešimas. 5. 
iždininkės pranešimas. 6. Revizijos 
komisijos pranešimas. 7. Vaidybos 
rinkimai. 8. Ligonių reikalų praneši
mas. 9. Klausimai ir sumanymai.

VEIKIA: 
ir šeštadieniais 
PP-

Maloniai kviečiame visas draugijos 
nares ir prijaučiančias dalyvauti 
susirinkime. Po susirinkimo prašome 
visas pasilikti kavutei ir pabendrauti.

SLMSG Draugijos valdyba

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas, Redaktoriau.

pas mane apsilankė lietuvių šeima, 
kuriai daviau paskaityti "Mūsų Pasto
gę". Jiems labai patiko Jūsų redaguo
jamas laikraštis, bet jie sakėsi neišgalį 
užsisakyti. Siunčiu 35 dolerių čekį. 10 
dolerių skiriu aukai ir 25 dolerius - 
metinei prenumeratai už "Mūsų 
Pastogę" mano prieteliams.

Su pagarba
A. Pomeringas. Qld.

Gerbiamas. Redaktoriau.
noriu tapti Jūsų laikraščio skai

tytoja.
Gyvenu toli nuo bet kokio lietuviš

kos bendruomenės centro, tad manau, 
kad tokiu būdu galėsiu plačiau 
susipažinti su lietuvių gyvenimu bei jų 
pasiekimais visuose baruose.

Ko gero esu viena iš paskutinių 
emigravusių į Australiją, čia gyvenu 
tris su puse metų. Prieš mėnesį aš su 
šeima aplankiau Lietuvą. Likau sujau
dinta joje vykstančiais pasikeitimais. 
Manau, kad viso pasaulio lietuviai jai 
linki šviesaus, laisvo rytojaus, kokių 
įsitikinimų jie bebūtų.

Zita Komkaitė - Katsaros

GRETA
Rugpjūčio 19 dieną (šeštadienį) 

N.S.W. Ethnic Communities Council 
ruošia buvusių Gretos stovykloje 
susitikimą keturiasdešimtųjų metinių 
proga.
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