
SOVIETAI IR LENKAI
Nors ir patys sovietai at

virai papriekaištauja Lenki
jos vidaus politikai, net savo 
nuožiūra ar įsakymų keliu 
keičia Lenkijos vyriausybes, 
tačiau atvirai neužsianga
žuoja ir nesikiša į Lenkijos 
reikalus, nes tai pakenktų 
sovietų prestižui plačiame 
pasaulyje, nors jau šiandie 
tas sovietinis prestižas taip 
žemai kritęs. Tačiau už so
vietus, gal priversti, kalba 
sovietų satelitiniai kraštai, 
pakaltindami spaudoje Len
kiją, kad ji nepajėgianti savo, 
viduje susitvarkyti ir kad 
augantis Lenkijoje vidinis 
elementas, kuris išnaudoda
mas politinius bei ekonomi
nius sunkumus, norįs anti- 
revoliuciniu keliu pagrobti 
Lenkijoje valdžią. Sovietinė 
rusų spauda tik kartoja arba 
savaip komentuoja sateliti
nės spaudos nuomones. Ki
taip sakant, rusai kitų lūpo
mis pasako tai, ką jie nori

PLB veikloje
Šiais metais sueina 50 

metų nuo Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti įstei
gimo. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ši sukaktis 
yra ypatinga, nes Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti 
davė pradžią viso pasaulio 
lietuvių apsijungimo idėjai. 
Jos pastangomis suorgani
zuotas pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Kongresas ir pra
dėtas leisti Pasaulio Lietu
vis.

Norėdama šią sukaktį tin
kamai įprasminti, PLB Val
dyba leidžia V. Liulevičiaus 
knygą IŠEIVIJOS VAID
MUO NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS ATKŪRIMO 
DARBE. Šis veikalas susi
deda iš keturių dalių: 1) 
Išeivija Lietuvos garsinimo 
(propogandos) darbe, 2) 
Išeivijos politinė veikla Lie
tuvos labui, 3) Išeivijos kul
tūrinė pagalba Lietuvai, ir 
4) Išeivijos materialinė pa
rama Lietuvai. Knyg^ suda
rys apie 470 puslapių ir joje 
bus keliasdešimt išeivijos 
veiklos dokumentų.

Kreipiamės į lietuvišką 
visuomenę ir prašome iš 
anksto šią knygą užsisakyti. 
Jos prenumerata yra $ 12.50 
IJAV valiuta), garbės pre
numerata - $ 25.00 Taip pat 
mielai laukiami mecenatai. 
Garbės prenumeratoriai ir 
mecenatai bus pažymėti 
knygoje. Visas prenumera
tas bei aukas prašome siųsti 
PLB Valdybai, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 
DI. 60636.

Knyga turi pasirodyti šios 
vasaros gale. Laukiame Jū
sų paramos šio stambaus 
veikalo išleidimui.

PLB Valdyba 
į' r.-j

pasakyti patys išlikdami ne-

Satelitinių šalių spauda, 
komentuodama Lenkijoje 
vykstančią revoliuciją (ko 
negalima ir kitaip pavadin
ti), kaltina Lenkiją nukrypi
mu nuo ideologinės linijos, 
jai primetamas antisovietiš- 
kumas ir socializmo išdavi
mas. iš to galima lengvai pa
sidaryti išvadą, kad sovietai, 
’’prisiklausę” tokių nuomo
nių, turės pilno pagrindo 
imtis atitinkamų priemonių 
pastoti Lenkijos liberalėji- 
mui kelią su galima invazija, 
panašiai kaip buvo 1968 me
tais Čekoslovakijoje. Per tą 
laiką nuo Čekoslovakijos 
pasaulinė politinė situacija 
gerokai pasikeitusi ir Len
kijos užėmimas nebūtų so
vietams toks pigus, kaip kad 
įvyko su Čekoslovakija. Gal 
dėl to sovietai pakenčia 
bruzdėjimą Lenkijoje, nors 
dabartinėje Lenkijoje vy
riausybės skaitymasis su 
darbininkų reikalavimais, 
pripažinta tam tikrų teisių 
ir aaibininkų reikalavimų 
patenkinimas gali būti epi
deminė piktligė visai Sovie
tų Sąjungai.

Visa tai parodo pačios 
Sov. S-gos silpnumą ir skai- 
tymąsi su pasaulio viešąja 
nuomone ir pasikeitusia po
litika bei požiūriu į sovietinę 
liniją. Tiesą sakant, toji so
vietinė politinė linija jau se
niai sulaužyta pačių komu
nistų užsieniuose, kurie ne
siskaito su ta garsiąja sovie
tų politine linija patys norė
dami tvarkytis savarankiš
kai. Tą parodė pirmiausia 
Jugoslavijos savarankumas, 
vėliau Kinijos, ir dar vėliau 
ir Prancūzijos, Italijos, ir 
ypač Ispanijos komunistų 
deklaruotas nepriklausomu
mas nuo sovietų.

Kaip matome, rusų kur
tasis komunistinis monopo
lis ilgai netvėrė; Stalinas sa
vo uždaroje sovietinėje im
perijoje ir galėjo savo gele
žine ranka tą vienalytišku
mą išlaikyti viduje, bet kai 
karo pasėkų išvadoje sovie
tinis uždarumas prasivėrė ir 
bent pradžioje po karo 
(1950 - 1960) marksistinė 
ideologija potvyniu užliejo 
visą pasaulį, atrodė, kad so
vietinė marksistinė ideolo
gija nesusilauks pasiprieši
nimo. Tačiau netrukus va
karietiškas racionalizmas 
nesutiko priimti aklai sovie
tiškos komunistinės ideolo
gijos ir įvyko vienas po kito 
atskilimai. Ir jeigu net ir 
šiandie kituose kraštuose 
komunistinės partijos kai 
kur stengiasi perimti bet 
kokia karna savo krašto 
vadovybę, tai tik akivaizdžia 
pačių sovietų finansine ar 
militarine (ginklų teikimu) 
intervencija bet ne dėl so
vietinės ideologijos. Ir kas 
žino, kaip tuose kraštuose, 
kur šiandie prievarta įvesta

Dail. A. Šimkūnas Nature Morte (grafika)
Šiais metais prisimename dail. Algirdą Šimkūną, mirusį prieš 10 metų Sydnejuje

sovietinė sistcjiartie reži
mai išsilaikytų, jeigu >jų ne
remtų ir nepalaikytų soviė- 
tinė ranka. Geriausias tam 
pavyzdys. Egiptas, kuris 
anuo prosovietinės ideolo
gijos žydėjimo metu toks 
buvo prosovietiškas, o šian
die virtęs sovietų priešu. 
Kas nori šiandie sovietinio 
režimo bei sovietinės politi

Įvykiai
POLITINĖ 

KONFERENCIJA

Birželio 12-13 d.d. Pasau
lio Liet. B-nės Valdybos ini
ciatyva buvo sušaukta poli

NAUJAS NSW
SUSISIEKIMO SIGNALAS

NSW valstijos susisie
kimo ministerija įvedė judė
jimo tvarkymui signalą - 
raudonais kraštais trikampį, 
kurio baltame fone lenktos 
laikrodžio kryptimi juodos 
strėlės. Šis ženklas pastaty
tas didelėse kryžkelėse,, ku
riose įrengtos salelės, kurias 
aplenkiant reikia sukti į kai
rę ir važiuoti rodyklėmis 
nurodyta kryptimi. Šis sig
nalas reiškia tą patį, kaip ir 
’’Give Way” ženklas ir turi 
duoti pirmenybę visiems 
autovežimiams toje kryžke
lėje.
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kos Indokinijoje ar Afriko
je? Bet kai nėra pasirinkimo 
ir kai nesulaukia jokios pa
galbos iš vakarietiškų ae- 
mokratinių kraštų, jį turi 
pakęsti.

Jeigu komunistinė ir ypač 
sovietinė sistema būtų tokia 
patraukli ir net ateities pa-

Nukelta į psl. 2

tinė konferencija siekiant 
atitinkamai atžymėti Lietu
vos ir kitų Pabaltijos kraštų 
šias sukaktis: 1940 m. Pa
baltijo okupacija, 1941 m. 
masiniai pabaltiečių trėmi
mai, 1941 m. lietuvių tautos 
sukilimas, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas ir 
lietuvių tautos ilgametė re
zistencija. Konferencijoje 
dalyvavo PLB Valdyba, 
JAV LB Krašto Valdyba, 
Kanados LB Krašto Valdy
ba, PL Jaunimo Sąjungos 
atstovai, JAV Liet. Jaunimo 

1 S-gos atstovai, ir Kanados 
Liet. Jaunimo S-gos atstovai 
Konferencija buvo atvira ir 

galėjo kas norėjęs dalyvauti. 
Turimomis žiniomis konfe
rencija buvo gana sėkminga. 
Tikimės tuo reikalu smul
kesnės informacijos.

*♦* ‘

Irane ajatola Khomeini 
atstatė Irano prezidentą 
Bani Sadr, kuris pernai buvo 
išrinktas pirmuoju Irano 
prezidentu po šacho 75 % 
dauguma. Jis slapstosi ir yra 
Eaieškomas. Apkaltintas,

ad nesugebėjęs tinkamai 
atlikti kaip prezidento pa
reigų. Jam gresia revoliuci
nis teismas.

Prancūzijoje pirminiuose 
parlamento rinkimuose 
daugumą laimėjo socialistai 
tuo būdu naujasis Prancūzi
jos prezidentas Mitterand 
įgaus pilną galią. Būdinga, 
kad komunistai gavo perpus 
mažiau, negu anksčiau turė
jo.

***
Australijoje pakelti pašto 

tarifai. Už paprasto laiško 
persiuntimą teks mokėti 24 
centus - dviem centais bran
giau. Atitinkamai pakils ir 
kitos siuntos. Taip pat bus 
pakeltos kainos už telefoną.

***

Stiprus žemės drebėjimas 
įvyko Šiaurės Graikijoje: 
sugriauta daug namų, bet 
žmonių aukų neužregistruo
ta. Neseniai žemės drebėji
mas buvo jaučiamas ir Vik
torijoje, Australijoje.

Neseniai įvykusiame 
filmų festivalyje Cannes 
mieste, lenkų filmas ’’Gele
žinis žmogus” laimėjo pirmą 
vietą.

Iš gastroliavusios Rumu
nijos valst. operos po Euro
pą 7 vaidintoj’ai ir solistai 
pabėgo ir pasiliko Europoje.

♦♦♦

Londono spauda aprašo 
apie naują prietaisą lipti į 
telefono stulpus, kuris esąs 
išrastas Lietuvoje. Esą, 
žmogus sėdėdamas ir min
damas pedalus galįs įkopti į 
stulpą.

Statistikos daviniais So
vietų Sąjungoje įvyksta 
kasmet daugiau abortų, ne
gu gimsta vaikų.
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Apie lietuviškus parengimus
„JS

Anąsyk Mūsų Pastogėje 
buvo užuominų, kad mūsų 
lietuviški parengimai baigia 
išvirsti vienokio ar kitokio 
pobūdžio pasilinksminimais, 
o pereitame numery Paulius 
Rūtenis irgi užkliudė paren
gimų reikalą ištisu straips
niu pasigesdamas kultūrinių 
parengimų ir net sugestio
nuodamas, kaip šitą reikalą 
išjudinti. Norėtųsi šitą kul
tūrinių parengimų klausimą 
stipriau akcentuoti, nes il
gainiui mes liksime be dva
sios.

Suprantama, negalima 
bet kokio parengimo nu
neigti. Tiek šokių vakarai, 
tiek baliai, tiek visokio plau
ko iškylos šalia bendrų pasi
linksminimų, vis tiek dar 
turi ir šį tą teigiamo, būtent 
sudaromos sąlygos kartas 
nuo karto draugėn sueiti ir 
šeimyniškai pabuvoti savųjų 
tarpe. Tai yra labai teigia
mas ir svarbus pačiai lietu
vybei reiškinys, nes kiek
vienu atveju lietuvių susi
būrimas ar bažnyčioje, ar 
vakarėly, ar ekskursinio po
būdžio išvykoje lietuvių ne- 
išskirsto, o draugėje palai
ko. Susiėjimai, ryšio palai
kymas ar pažinčių bei drau
gysčių sustiprinimas yra 
drauge ir savo tarpe lietu
vybės gaivinimas.

Tačiau vis tik šito neuž
tenka. Reikia ir kai ko dau
giau. Gerai paruošti kultūri
niai parengimai yra tikra 
dvasinė atgaiva. Supranta
ma, ne kiekvieną bet koks 
kultūrinis parengimas pa
tenkins. Vieni mėgsta dau
giau , muziką, kiti literatūrą, 
dar kiti politiką, istoriją ar 
net religinius bei pasaulė
žiūrinius svarstymus. Vis 
tik geras kultūrinis paren
gimas, koks jis bebūtų, 
kiekvienu atveju sukels 
daugiau susidomėjimo ir 
duos daugiau dvasinės at
gaivos, negu dešimtys pap
rastų susibūrimų šokiams, 
pasisvečiavimams. Imkime 
kad. ir tokius standartinius 
mūsų minėjimus. Jie, žino
ma, patraukia daug žmonių, 
kurių dalis gal tik iš parei
gos dalyvauja, bet jeigu 
minėjimas ruošiamas rūpes

tingai su gera programa, 
jeigu pakviestas geras pas
kaitininkas, žmonių susiren
ka dvigubai daugiau. Arba 
atvyksta kokie svečiai iš už
sienio, kaip dainininkai, po
litikai arba rašytojai - klau
sytojų salės netalpina, nors 
gal ne visiems lygiai pa

Ramovėnui
į VILIUI KOSTUI BERNAIČIUI

mirus, jo žmonai Elenai, sūnui Algiui ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

1 LKVS ’’Ramovė”
Adelaidės Skyriaus Valdyba

MusųPastogė ftr. 25,''198l.6.'29,‘ pshT

traukiu, kas vyksta scenoje, 
bet jau pati naujiena ir abe
jojantį suvilioja. Antai čia 
kelis kartus Sydnejuje buvo 
surengtos literatūrinės; po
pietės - dalyvių susirinkdavo 
apsčiai, nežiūrint, kad tik 
nedaugelis jų domisi litera
tūra ar poezija. Arba štai 
atvyko Australijoje pagas- 
troliuoti Čikagos tautinių 
šokių ansamblis Grandis. 
Aišku, mums visiems mūsų 
tautiniai' šokiai jokia naujie
na: turime savo tautinių šo
kių šventes, nuolatinius at
skirų grupių pasirodymus 
savose kolonijose, gėrėjo
mės Gyvataru ir Grandinėle, 
o vis tik ir Grandis mums 
yra ir bus didelė naujiena.

Be abejo, turime ir savo 
vietinių pakankamai pajėgų 
surengti kultūrinių parengi
mų, o reikalui esant galėtu
me ir atsisiųsdinti ir iš kitų 
kolonijų. O tačiau reikalai 
atrodo kaip ir apmirę. Gal 
kitose kolonijose ir kitokia 
padėtis, bet, sakysim Syd
nejuje, ji atrodo gerokai

Sovietai ir lenkai
Atkelta iš psl. 1

sauliui ideali, kodėl iš tų 
kraštų žmonės masiškai bė
ga, kodėl tuose kraštuose 
vyksta tiek daug politinių 
žudynių? Joks kraštas nėra 
tokiomis apsaugos tvoromis 
apsitveręs, kaip kad Sovietų 
Sąjunga. Ir ne dėl to, kad 
niekas į juos neįsilaužtų, 
kaip idealią, absoliučiai to
bulos santvarkos šalį bet 
priešingai, kad iš ten nega
lėtų niekas pabėgti. Iš Va
karų pusės niekas nesiveržia 
į Sovietiją, išskyrus vakarų 
parsidavėlius šnipus, kurie 
dirbo sovietų papirkti ir pa
jutę pavojų bėga pas sovie
tus (Anglijos, Amerikos). 
Bet gi iš Sovietų Sąjungos 
bėga kiekvienas, išnaudoda
mas mažiausią progą: meni
ninkai, kurie gal labiausiai 
jaučia asmens kaip kūrėjo 
laisvę, mokslininkai, inte
lektualai. Per pastaruosius 
keletą metų negirdėjome, 
kas būtų savanoriškai išvy
kę pas sovietus nepatenkinti 
vakarietišku gyvenimu (tie
są sakant, niekas jiems ne
pastojo kelio - važiuok, kur 
nori, bet iš sovietų bet ko
kios^ išvykos yra labai su
varžytos, o bendymai pa
bėgti laikoma krašto išdavi
mu (atsiminkime S. Kudir
kos, V. Šakalio atvejus).

Tai kas gi ten yra? Idealus 
gražiausio gyvenimo mitas, 
kaip skelbia sovietinė pro
paganda? Baisi veidmainys
tė, kur skelbiama viena, o 
gyvenime randama priešin
gai? Idealioji gyvenimo for
ma, kurią reikia įgyvendinti 
prievarta bet kokia kaina? 

liūdnai. Svarbiausia, tokius 
renginius suorganizuoti ir 
paruošti trūksta žmonių su 
iniciatyva. Dažnai teisina
masi, kad trūksta laiko, kad 
jau vyresnieji išsisėmę, bet 
bene pati tikroji priežastis 
yra neturėjimas entuziazmo 
ir noro. Vakarušką šiandie 
gal lengviausia paruošti ir 
ruošėjus verčia dar kitas 
motyvas - kiek pasipinigavi
mas savai organizacijai. Bet 
kultūriniam parengimui rei
kia ir pastangų. Čia be abejo 
reikia jaunesnių žmonių ir 
iniciatyvos, o jų kaip tik 
trūksta. Štai čia ir yra visa 
problema. Padėtį dar labiau 
apsunkina šiandie viską už
valdžiusi televizija: laisvą 
valandėlę turint nereikia 
niekur iš namų net ir kojos 
kelti: viskas čia pat, namie. 
Gali visą pasaulį apkeliauti 
iš namų kojos nekeldamas.

Taigi, kultūrinių perengi
mų problema yra kiek sun
kesnė, negu paviršutiniškai 
atrodo. Bet reikėtų kaip 
nors ir ką nors daryti, nes iš 
tiesų be kultūrinių parengi
mų dvasiniai labai ir labai 
nuskursime. (v.kj

Tie tūkstančiai pabėgėlių iš 
Sovietų Sąjungos, kurie 
bėgdami pasiryžę pakely 
mirti, t.y. viskuo rizikuoda
mi, savo besąlygine rizika ir 
pastangomis be žodžių liudi
ja, koks yra gyvenimas So- 
vietijoje. Gaila, šito vaka
riečiai nesupranta ir net 
neįsivaizduoja, kaip gali 
žmogus būti totaliai paverg

PADĖKA

Mano tėvelio a.a. Stasio Čižausko paskutinis šioje že
mėje noras išsipildė: Jūsų visų aukų, vietoje gėlių dėka, 
mano mokslo išlaidoms padengti ’’Talkoje” jau atidaryta 
mano vardu sąskaita. Visiems Jums, mane atsiminu
siems, širdingai dėkoju.

Jūsų
Rita Čižauskaitė
I-mos klasės mokinė

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

Nors skaičiumi nedidelė, 
bet savo veikla pavyzdinga 
Latrobe Valley seniūnija 
(seniūnė V. Koženiauskienė) 
neseniai Mūsų Pastogei 
skyrė 50 dolerių. Nuošir
džiai dėkojame. Taip pat 
specialiai Mūsų Pastogę pa
rėmė ir pati seniūnė su savo 
vyru V. Koženiausku, asme
niškai aukodami 30 dolerių. 
Ačių mieliems rėmėjams.

Sydnejuje yra susidaręs 
pastovus draugų būrelis, 
kurie kartas nuo karto susi
renka pažaisti proferanso. 
Kuo ”katilo" nubyrėjusias 
putas jie skiria Mūsų Pasto
gei. Štai neseniai ir vėl susi
darė 50 dolerių sumelė, ku
rią Mūsų Pastogei per jos 
redaktorių įteikė p. Kasiu- 
laitis. Ačiū, vyrai, ir visiems 
geriausios sėkmės!

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Jadvygai Vingrienei iš Mel
bourne, kuri neseniai miru
sio savo vyro a.a. Broniaus 
Vingrio vardu Mūsų Pasto
gei skyrė 100 dolerių.
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PADĖKA

Brangiam vyrui, mylimam tėveliui, sūnui ir broliui 
A.A. STASIUI ČIŽAUSKUI

mirus, širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems, taip skaitlingai daly
vavusiems jo palydėjime į amžinosios ramybės padanges.

Dėkojame kun. P Vaseriui už šv. Mišių auką ir laidotu
ves, kun. P. Daukniui už rožančiaus maldas. Širdingas 
ačiū jiems už velionio ligoninėje lankymą ir paskutinį 
suraminimą.

D. Levickienei už vargonais amžinatvėn palydėjimą, 
Melb. Liet. Kat. Moterų Draugijai ir visoms mūsų drau
gėms, suruošusioms šermenis Lietuvių Namuose.

Visoms organizacijoms mums žodžiu rožančiuje ir 
kapuose ar raštu lietuviškoje spaudoje užuojautas pa- 
reiškusioms: Melb. Liet. Klubo Tarybai, Liet. Radio va
landėlei, L.S.S. Australijos Rajonui, ’’Džiugo” Tuntui, 
Melb. Skautų Tėvų Komitetui, Skautininkų Ramovei, 
Akademikų Skautų Sąjūdžiui, ’’Gintaro” Taut. Šokių 
Grupei, Parapijos Sekmadienio Mokyklai, Liet. Kat.
Moterų Draugijai, Socialinės Globos moterų D-jai, ALK 
Federacijos Valdybai, Sydney Liet. Kat. Kultūros Drau
gijai, visiems mums raštu iš J.A.V., Kanados, Vokietijos, 
Lietuvos, Brisbanės, Adelaidės, Sydnejaus, Geelongo, 
Canberros užuojautas pareiškusiems.

Lietuviškas krikščioniškas ačiū už tokį skaitlingą šv. 
Mišių užprašymą, visų maldas ir paguodą laiškais, atvi
rutėmis ir gyvu žodžiu.

Mums padėkos žodžių trūksta už velionio paskutinio 
prašymo įvykdymą, - jūsų visų aukas jo numylėtos duk
relės Ritos išauklėjimo ir mokslinimo reikalams.

Tikime, kad jūsų ir mūsų maldos pasieks Aukščiausiojo 
sostą, ir Stasys ramiai ilsėsis amžinybės namuose.

Nuliūdus žmona Danutė, dukros Loreta ir Rita, 
tėvas Vincas, brolis Valentinas, sesuo Aldona 

ir visi giminės

tas, kad jam draudžiama 
laisvai važinėti, išvykti, kur 
jis nori, net darbą pasirinkti, 
nekalbant apie savo laisvą 
galvojimą ir jo viešą pareiš
kimą.

Tokią absoliučiai totalisti- 
nę sovietų sistemą akivaiz
džiai griauna iš vidaus pas
tarieji įvykiai Lenkijoje/ ku
rie sudaro pavojų visai So
vietų Sąjungai. Išeinant iš 
Sovietų Sąjungos interesų 
gaunasi neabejotina išvada, 
kad sovietų invazija į Lenki-

A.A. ONA JURGELIENĖ 

Negailestinga mirtis ir vėl 
aplankė Pertho lietuvius. 
Štai viena mūsų seselė labai

A.a. Ona Jurgelienė

ją neišvengiama, kaip kad 
buvo su Vengrija ir Čekos
lovakija. O kad Lenkija nori 
tos primestinės sovietinės 
sistemos atsikratyti, tas 
buvo aišku iš pat pradžios. 
Tik Lenkija šitą pasiprieši
nimą pradėjo iš apačios, nuo 
pačios darbininkijos, kas so
vietams yra skaudžiausias 
smūgis, nes pasipriešinimą 
sovietinei sistemai pradėjo 
ne kas kitas, o pati darbi
ninkija, tuo sugriaudama 
sovietinį mitą, jog tik komu
nistai atstovaują darbininku 
interesus.

♦_ *
Birželio 30 d. įvyksta vi

sos Australijos gyventoju 
surašymas. Visi tautiečiai 
prašomi gautus blankus už- 
Sildyti ir gražinti surašymo 

Pensus) tarnautojams. Tuo 
pačiu metu toks surašymas 
vyksta ir Kanadoje.

MIRUSIEJI

sunkiai sirgus birželio 6 d. 
mirė savo dukters p. 0. Liu
tikienės namuose, būdama 
93 metų amžiaus. Palaidota 
birželio 10 d., palydėta ge
dulingomis pamaldomis ir 
gausiu Pertho lietuvių daly
vavimu. Pamaldas laikė kun, 
Tomich. Amžinam poilsiui 
paguldyta Karrakatta kapi; 
nėse. Atsisveikinimo žodį 
tarė Pavergtų Tautų Komi
teto narys B. Steckis.

Velionė gimė 1888 m. bir
želio 10 d. Vilkaviškio 
apskr., Pajevonio valsč. Ša
kių km. ištekėjusi gyveno su 
vyru savo ūkyje. Karui bai; 
giantis su šeima pasitraukė i 
Vokietiją, o iš čia išvyko i 
Australiją. Gyveno Mel; 
bourne, bet vėliau persikėlė 
pas dukterį į Perthą.

Miela Ona, iškeliavusi i 
Dievo dausas, ilsėkis ramy
bėje.

B.S.
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Mielas Redaktoriau,

Geriausi sveikinimai ir 
linkėjimai iš žalumu pasida
binusios lietuviškosios Či
kagos. Be abejo, gal bus ir šį 
karta Jums įdomu sužinoti, 
ką veikiame, kai pavasario 
nuotaikos vilioja į gražią 
Šatą. Turiu pasakyti, kad 

agos lietuviai lieka gy
vastingi, kūrybingi ir vis ir 
vis veržiasi į gilesnius kul
tūrinės veiklos vandenis.

Štai su nekantrumu lau
kiame Čikagos lietuvių ope
ros naujosios premjeros — 
"Lietuviai”. Šis kolektyvas, 
kaip žinote, šiais metais 
švenčia garbingą savo na
šios veiklos dvidešimt pen- 
kerių metų sukaktį.

Opera ’’Lietuviai” žiūrovą 
nukels į tryliktojo šimtmečio 
tabaigą, į Vytauto Didžiojo 
aikus, kada vyko kovos tarp 
cryžiuočių ordeno ir Mūsų 
valdovo Vytauto Didžiojo. 
Turėsime progos sugrįžti į 
istorinę praeitį, kai ir tada 
lietuvių tauta kovojo už išsi
laikymą, už savo tautos lais
vę,už žemių išlaikymą. Ope
ra, kaip sako žinovai ir ope
ros dalyviai, turi ypatingai 
gražių scenų, patraukli in- 
tryga, gražios solo partijos 
ir ypatingai turės progos 
pasireikšti mūsų operos 
skaitlingas, profesionalinio 
lygio pasiekęs, choras.

Dekoracijos atgabentos iš 
Italijos. Operai diriguos 
jaunas, talentingas maestro 
Alvydas Vasaitis. Opera 
"Lietuviai” bus atžymėta 
operos sidabrinė sukaktis, o

V. Baltutis

..... . .... j i r -

LEMTINGOS DIENOS

Radijo vaidinimas
Veiksmas vyksta Lietuvoje 1940-41 metais

VEIKIA:
Povilas Rugys, mokytojas
Aldona Rugienė, jo žmona
Stepas Rugys, jų. sūnus, studentas
Rimtautas, Stepo draugas, studentas

■ Vijoleta, studentė
Dubrovas, Rugių kaimynas

I VEIKSMAS
(Veiksmas vyksta Rugių namuose)

ALDONA — Šiandien krautuvėje visi kalba, kad rusai 
ateis į Lietuvą...
Povilas — Žmonių kalbų nesupaisysi. Be to, karo metas. 
Vokiečiai jau baigia Europą užimti. Ruskio įgulos Lietu
voje jau nuo praeito rudens. Taigi, kalba žmonės...
ALDONA — O Šmurgelio krautuvėlėje vienas žydelis la
bai garsiai skelbė, kad dabar būsią ”mūsų” valdžia. 
POVILAS — Kieno valdžia?
ALDONA — Nežinau. Tur būt žydų, nes jisai sakė 
"mūsų”.
POVILAS — (Atsidūsta). A, a. Pergeras gyvenimas. 
Štai kas! Mano tėvas dažnai sakydavo, kad geras gyveni
mas žmones sugadina. Dabar matau, kad tai tiesa.

O žydelių aš nesuprantu. Mes jų neskriaudėme, nesky
rėme iš savo tarpo. Jei kartais pasijuokėme, tai nepiktai, 
be blogos valios. Neturėtų skųstis...
ALDONA — Kalbėdami vis žvelgė į mane, lyg norėdami 
man tai pasakyti.

[Įeina Stepas)
STEPAS — Aš tik trumpam. Bėgu pas Rimtautą, paskui į • 
universitetą.
ALDONA — Užkąsk ko nors. Visą dieną nevalgęs.
STEPAS — Vėliau, mama. Mieste jau neramu, žydeliai 
galvas kelia. Iki! (Išeina).
POVILAS — Nežinau kas čia dedasi. Atrodo, kad koks tai 
žydų sukilimas? Nors jie ir anksčiau, kai tik rusų įgulos 
įžygiavo Lietuvon, pakėlė smakrus. Užsuksiu radiją, gal 
jie tenai ką nors pasakys? (Užsuka radijo priimtuvą. Gir
disi muzika, Muzikai nutilus).
RADIJO PRANEŠĖJAS — Alio, alio, kalba Kaunas. At
siprašome klausytojų, kad esame priversti nutraukti po
piečio muzikos programą. Paskutinių,, svarbių mūsų tau
tai, įvykių raidoje i visuomenę kreipsis ministeris pirmi
ninkas Antanas Merkys.

■ ' • . 's

ANTANAS MERKYS (Originali kalba pasakyta per 
Kauno radiją 1940 metais birželio 14 d. 4.00 vai. p.p.):

— Brangūs lietuviai ir visi Lietuvos gyventojai: ne
paprastai greita tarptautinių įvykių raida paskutinėmis ' 
dienomis atsiliepė ir mūsų krašte. Pranešimais per radiją 
ir spaudą jūs visi esate painformuoti apie tuos pagrindi
nius įvykius, kurie šiomis dienomis pahetė mūsų kraštą.

Turėdami galvoje pagrindinius gyvybinius mūsų tau
tos reikalus, būtent, taikos ir ramaus kūrybinio darbo 
būtiniausias sąlygas, mes turime vertinti naujai susida
riusią situaciją. Mes esame įsitikinę, kad Sovietų Sąjun
gos kariuomenės naujų dalinių atvykimas į Lietuvą yra 
įvykęs kaip tik dėl pačios Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
didesnio saugumo sumetimų. Todėl ši kariuomenė pas 
mus atvyko kaip draugiška sąjunginė kariuomenė. Taip ji 
mūsų kariuomenės buvo sutikta, taip yra traktuojama. 
Visi krašto gyventojai šitą dalyką turi tik taip suprasti 
bei vertinti. Savitarpinės pagalbos sutarties akimis žiū
rint, šis mūsų sąjunginės kariuomenės jėgų padidinimas 
Lietuvoje dabartiniais laikais yra visai suprantamas. 
Mūsų vidaus socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir politi
niai reikalai tuo neturėtų būti paliesti.

Pagrindinis dalykas, kuris rūpi krašto vadovybei, yra 
tvarkos bei rimties išlaikymas normalaus darbo, nė ma
žiausias sutrukdymas visose valstybinėse įstaigose bei 
įmonėse ir privačiame ūkyje. Lietuvos ūkio ir kūrybinio 
darbo sąlygos nebus sutrukdytos, visiems pareigūnams 
uoliai einant savo pareigas, kaip iki šiol, ir plačiajai vi
suomenei klausant jų nurodymų. Todėl normalus darbas 
įstaigose, įmonėse, dirbtuvėse, fabrikuose, ūkiuose ir na
muose turi būti toliau dirbamas. Tai pagrindinis šio mo
mento reikalavimas.

Garbinga, sena, graži lietuvių tautos istorija, jos didieji 
laimėjimai visose srityse, atgavus nepriklausomybę, lie
tuvių tautos sugebėjimas kūrybiškai pasireikšti visose 
gyvenimo srityse yra giliai įsmigę mūsų sąmonėje.

Baigdamas, noriu pareikšti, kad aš nė kiek neabejoju, 
jog mūsų krašto vadovybė sugebės gyvybinius jo reika
lavimus tinkamai suderinti su šio meto tarptautinių įvy
kių raidos diktuojamomis sąlygomis. Todėl daugiau pasi
tikėjimo savimi, daugiau realumo vertinant padėtį.

Šiuo metu ypač reikia vengti nepagrįstų gandų, kurie 
kelia paniką ir nusiminimą. Priešingai, į ateitį reikia žiū
rėti su pasitikėjimu ir apie padėtį klausyti tik atsakingų 
bei autoritetingų šaltinių teikiamų informacijų. 
ALDONA — Aš nebesuprantu. Kas darosi?
POVILAS — Nuo tos dienos, kai ruskiai įkėlė koją Lietu
von, nieko gero nebuvo galima tikėtis. Nejaugi tie barba
rai vėlei mūsų kraštą užplūs?!... Aš tikėjausi, kad mes 
kaip nors išvengsime karo. Neužteko įgulų įvedimo. Įžy
giuoja...
ALDONA — Esame tiktai akmenėliai ant didžiulio Euro
pos vieškelio. O gal vokiečiai ir anglai juos sustabdys, ne
leis Lietuvos paglemžti?
POVILAS — Neleis? Ne tai jiems šiandien rūpi. Kiekvie
nas žiūri savo reikalų. O vis dar tikėjausi, vis maniau...
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Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis

prisiminti poetus žeminin-taip pat šis pastatymas ati
tiks ir lietuvių tautos di
džiosios tragedijos, birželi
nių įvykių nuotaikomis. Bus 
trys spektakliai - birželio 13, 
14 ir 20 d.d. Po to, birželio 21 
d. Gimimo šv. Mergelės Ma
rijos bažnyčioje, Marquette 
Parke, iškilmingos pamal
dos, kurių metu giedos 
operos choras ir solistai. 
Vakare Jaunimo Centre su
kaktuvinis iškilmingas ban
ketas, kurio metu bus pa
gerbti Operos steigėjai, il
gamečiai jos dalyviai, solis
tai ir mecenatai. Čikagos 
lietuvių opera išeivijoje atli
ko nepaprastai didelės 
reikšmės kultūrinį darbą ir 
ją minės istorija.

POEZIJOS DIENOS

Išsivystė graži tradicija, 
kasmet Čikagoje, Jaunimo 
Centre, suruošti poezijos 
dienas. Šįmet tokios dienos 
surengtos jau aštuntą kartą. 
Poezijos dienose paprastai 
savas kūrybas skaito mūsų 
gyvieji poetai, aptariamos 
poezijos kryptys, laikotar
piai ir įvertinama atsiekti 
poezijoje laimėjimai.

Šių metų poezijos dienos 
buvo skirto "Žemės” antolo
gijos trisdešimties metų su
kakčiai atžymėti ir drauge 

kus, kurių poezija ir buvo 
sutalpinta minėtoje ’’Žemės” 
antologijoje. Poezijos dienas 
ruošė Jaunimo Centro va
dovybė, tačiau tikrumoje 
bene pats didžiausias kalti
ninkas bus žemininkas poe
tas Kazys Bradūnas. Poezi
jos dienos įvyko gegužės 29 
ir 30 d.d. Jaunimo Centro 
kavinėje.

Mielas Redaktoriau, neį
tikėsite, kiek daug Čikagoje 
turime poezijos mylėtojų.

Poetas Kazys Bradūnas

' JaunnfRrcgfitr© kavinė pir
mąja dieną net negalėjo su
talpinti dalyvių. O patalpos 
erdvios ir talpinančios apie 

1 300 žmonių.
Poezijos dienose vyriau

siu ir pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Tomas Venclova, kaip 
žinome, pasitraukęs iš oku
puotos Lietuvos poetas. Jo 
žodis buvo ilgokas, tačiau 
gyvas, įžvalgus, įdomus. Jis 
analizavo mūsų žemininkų - 
vėlesniossios kartos poetų 
— Juozo Kėkšto, Kazio Bra- 
dūno, Alfonso Nykos Niliū- 
no, Vytauto Mačernio ir 
Henriko Nagio poeziją. Šios 
žemininkų kartos poetai pa
sižymi įdėjų platumu, gilu
mu, minčių naujumu. Šios 
kartos poetai į mūsų litera
tūrą įnešė daug naujumo, 
šviežumo ir buvo pripažinti, 
kaip mūsų tautos žymūs 
poetai. Kalbėtojas aptarė ir 
šių poetų poezijos atgarsius 
dabartinėje okup. Lietuvoje.

Emilija Sakadolskienė, 
Linas Rimkus ir Birgess, gi
tarai pritariant, padainavo 
keletą mūsų kompozitorių • 
sukurtų dainų, kuriom žo
džiai buvo naudojami minė
tų poetų.

Antrą poezijos dienų va
karą poetas Kazys Bradūnas 
davė visų penkių žemininkų 
poezijos rečitalį. Jis įdomiai 
aptarė savos kartos poetų 
poelgius, charakterius, kū
rybos kelią ir paryškino šių 
poetų didelį įnašą į lietuvių 
poezijos lobyną. Prisiminė 
siuos šauniuosius žeminin
kus iš mokslo laikų, stabte
lėdamas trumpa mintimi ir 
apie jų gyvenimą bei likimą.

SKUBIAI ATSILIEPKITE!

Sydnejaus Lietuvių Klu
bui skubiai reikalingas tar
nautojas - Klubo vedėjo pa
dėjėjas (Assistant Secretary 
Manager). Prašymus šiai 
vietai užimti siųsti Klubo 
Valdybos vardu nurodant 
amžių, turimą darbą, pa
tiekti šioje darbo srityje (jei 
tokią turi) patirtį. Prašymus 
siųsti iki liepos 17 d. adresu 
P.O. Box 205, Bankstown, 
N.S.W. 2200, arba asmeniš
kai pas Klubo vedėją p. E. 
Lašaitį darbo valandomis.

Dėl atlyginimo ir darbo 
•sąlygų bus susitarta su 
Klubo Valdyba.

• Syd. Liet. Klubo Valdyba

Poetas Juozas Kėkštas ne
seniai mirė Lenkijoje, o po
etas Vytautas Mačernis žu
vo karo metu.

Poetas Kazys Bradūnas 
šiais metais laimėjo LB Kul
tūros Tarybos literatūros 
premiją už eilėraščių rinkinį 
’’Užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio”. Jis vadovavo 
programoms poezijos dienų 
metu. Rečituodamas žemi
ninkų kūrybą, parodė savo 
kolegų gilų kūrybos pažini
mą, ją perteikė su įsijautimu 
ir įdomiai. Klausydamas po
ezijos, prisiminiau ir Jūsų, 
mielas Redaktoriau, litera
tūros ir dainų vakarą, Ade
laidėje, kuriame turėjau 
progos pasigėrėti ir Jūsų 
poetų bei beletristų kūrybos 
pastangomis.

Susitiksime sekantį kartą.
Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Birželio 14 d. kaip kasmet 
išvežtųjų minėjimas Baltų 
Komiteto surengtas įvyko 
Latviiį ■ salėje Strathfielde. 
Nors pats minėjimas kiek
vienais metais yra standar
tinio pobūdžio savo progra
ma, bet būdinga tas, kad da
lyvių skaičius rodos, lyg ir 
didėja. Šį kartą jų buvo ge
rokai virš 600! Po įvadinio 
Jungtinio Baltų komiteto 
pirmininko adv. LA. Biržulio 
žodžio ypač įdomią paskaitą 
skaitė taip pat latvis jaunas 
advokatas Mr. M. Strikis, 
B.A., L.L.B. Iš jo kalbos aiš
kiai matėsi, kad prelegentas 
giliai išstudijavęs ne tik visą 
išvežimų politiką, bet ir so
vietinius užkulisus užkliu
dydamas ir sovietines in
tencijas Rytų Europoje ir 
pasaulyje. Mūsų Pastogė 
norėtų tą M. Strikio kalbą 
įaskelbti lietuviškai ir pre- 
egentas ją prižadėjo duoti, 
jet iki šiolei nesulaukta.

Kaip ir kitais kartais me
ninėje minėjimo dalyje da
lyvavo estų moterų choras, 
latvių vyrų choras ir lietuvių 
Dainos choras, šį kartą diri
guojamas Birutės Aleknai
tės, visi sudainavę po dvi 
dainas. Programoje dar pia
ninu solo paskambino pa
garsėjusi pianistė Virginija 
Inkrataitė Šopeno sonatą B 
Minor. Užbaigai giedant lie
tuvių, latvių ir estų himnus 
scenoje su degančiomis žva
kutėmis pasirodė trys mer
gaitės, vaizduojančios tris 
kenčiančias Pabaltijo tautas. 
Iš minėjimo dalyviai-skirs
tėsi giliai susikaupę, pakar
totinai išgyvenę anas siau
bingas trėmimų dienas.
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Lemtingos dienos
Atkelta iš psl. 3

ALDONA — Tokį baisų sapną praeitą naktį sapnavau. 
Lyg skendome...
POVILAS — Tu ir tavo sapnai!.. Atleisk, nenorėjau tavęs 
užgauti. Nežinau nei pats.kodėl toks erzlus pasidariau.
ALDONA — Nusiramink. Suprantu. Žinau, kad nelengva 
prarasti tai, dėl ko kovojai, savo gyvybę statei pavojun. 
Šiandien jie vėlei, niekieno nestabdomi beldžiasi į mūsų 
duris.
POVILAS — (Atsidūsta) Mes bejėgiai prieš milžiną. Nors 
ir tada jų buvo daug, bet mūsų pasiryžimas ir tikėjimas 
pergale nulėmė, ir kraštas sulaukė laisvės. Dabar tiktai 
galime tikėtis ir viltis, kad praslinks šis košmaras pro 
mūsų namus. O juk tik pradėjome pajusti laisvo gyveni
mo pulsą. (Beldimas į duris).
ALDONA — (Atidaro duris) Prašau! Prašau į vidų! 
DUBROVAS — (Įeina) Ačiū, ačiū. Sveikučiai! Ar girdė
jote paskutines naujienas? Atžygiuoja išvadavimas iš 
rytų!
ALDONA — Girdėjome, (Liūdnai ir prislėgtai). Atrodo 
baigsis ramus mūsų gyvenimas. Gyvenome ir niekam ne
kliudėme, o vistik...
DUBROVAS (Nutraukia). — Ne baigsis, o prasidės! 
Nauji laikai ateina. Buržujų viešpatavimas pasibaigė. 
Kraugerys Smetona net užsienin išnešė kudašių. Pabūgo 
lisuciics keršto
POVILAS (Piktai). — Ką tu tauški?! Kokiems buržu
jams? Tu pats esi buržujus ir kapitalistas. Turi didelę 
krautuvę ir namą. Žiūrėk, kad tau liaudis jų neatimtų.
DUBROVAS — Nesirūpink! Viskas mano paties ranko
mis ir prakaitu uždirbta. Nevogiau iš nieko. Iš manęs vo
gė kiti.
ALDONA — Aš labai nesidžiaugčiau, nes laikai labai ne
ramūs ir nežinome kas rytoj bus.
DUBROVAS — Aš žinau kas ryt bus! O gi: ”Kas buvo 
nieks, tas bus viskuo.”
POVILAS — Žinai, Sergiejau, ką aš tau pasakysiu? Tu
rėjai gerą gyvenimą, jokios skriaudos nepatyrei šiame 
krašte. Dabar kažko ieškai ir dergi tuos, kurie tau...

DUBROVAS (Nutraukia) — Cha, cha... Turėjau gerą 
gyvenimą? Tai pasakė. Tu patsai manęs nevertinai. Žiū
rėjai į mane iš aukšto, kaip į kokią šiukšlę ir jei ne kaimy
nas, vargu ar iš viso būtum mane pažinęs? Didelis tu po
nas? Mokytojas... tai ir viskas. Spjaunu aš dabar ant 
tokitiponų. Ot štai kas!..
POVILAS — Išeik iš mano namų, burlioke! Kaip drįsti ši
taip kalbėti?!.. Išeik tuojau!
ALDONA — Tėvai, nereikia. Tėvai, valdykis, žinok, 
kad... .
POVILAS— Žinau, kas jis toks ię.l
DUBROVAS.-t A, a, a...išlindo yla iš maišo. Burliokas aš 
jam! Pažiūrėsim kas ir kieno malonės maldaus?
ALDONA — Prašau, kaimyne, išeikite. Be reikalo erzi- 
natės. Mano vyras netyčia.
DUBRAVAS — Netyčia?! Aš rasiu duris. Jis dvidešimt 
metų mane šiukšle laikė... Biurliokas aš! (Piktai trinkteli 
durimis ir išeina).
POVILAS — Ruskio šmotas! Kad jį velniai parautų! Pri
sigyvenome...
ALDONA — Ar reikėjo šitaip? Suprantu, kad skaudu, 
bet...
POVILAS — Negalėjau susivaldyti. Norėjau nušluostyti 
tą džiaugsmo šypseną nuo jo snukio (Įeina Stepas ir Rim
tautas).
STEPAS — Kas jam pasidarė?
ALDONA - Kam?
STEPAS — Kaimynui Dubrovui. Sutikome mūsų namo 
priekyje, žaibais spiaudėsi. Tik spėjau jam iš tako pasi
traukti.
RIMTAUTAS — Labai įniršęs atrodė.
POVILAS — Nelieskite jo. Tegul.
STEPAS — Aš jam nei žodelio nesakiau.
POVILAS — Ne tai norėjau pasakyti. Suprasi ir sužino
si...
RIMTAUTAS — Prie Žaliojo tilto matėme rusų tanketę 

.su raudona žvaigžde. Anksčiau iš kareivinių neišvažiuo
davo.
POVILAS — Jie jau čia. Tokia graži vasara. Laukai pilni 

"žalumos, žiedų ir saulės. Kai reikėtų džiaugtis gyvenimu, 
nevilties debesys atslenka. Tamsus mūsų tėvynės horin- 
zontas. Tamsus ir grėsmingas...

lukšlę irjei ne kaimy- 
ažinęs? Didelis tu po-

II VEIKSMAS

(Veiksmas vyksta Kaune, Laisvės Alėjoje) 
Girdisi sunkvežimių ir tankų trukšmas. Žmonių šauksmai

STEPAS — Iš kur jų tokia daugybė?
RIMTAUTAS — Tur būt visa Rusija sugūžėjo. Kokios 
juokingos jų kepurės.
STEPAS — Žiūrėk tenai! Vijoleta ateina (Prisiartina Vi-

RIMTAUTAS — Kur tavo gėlės?
STEPAS — Svečius reikia su gėlėmis pasitikti.
VIJOLETA — Ne mano jie svečiai ir be to, mano darželio 
gėlės ne mongolams!
STEPAS Mergužėle, atsargiai... Kas nors išgirs ir tapsi 
liaudies priešu.
VIJOLETA — Dabar nebėra jokių priešų. Esame visi 
draugai.
RIMTAUTAS (Rodo į gatvę) — Ir šitie?
VIJOLETA (Pajuokiančiai) — Jie daugiau negu draugai.
Jie "išvaduotojai”. Supranti?
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VISAIP
Vasario 16 gimnazija Vo

kietijoje šiais metais išleido 
tris abiturientus: Joną 
Gyzę, Vilių Grigužį ir Ro
bertą Šneiderį? Abiturien
tams buvo surengtos gim
nazijoje išleistuvės, kur da
lyvavo visas gimnazijos 
personalas ir buvęs ilgame
tis direktorius V. Natkevi
čius. ***

Anglijoje viena firma savo 
tarnautojams uždraudė 
rūkyti ir į darbą priima tik 
nerūkančius. Per trejus to
kios praktikos metus gauti 
rezultatai: tarnautojai su
taupė dideles sumas pinigų, 
akivaizdžiai krito draudimo 
išlaidos ir sumažėjo darbo 
dienų praleidinėjimas.

Greitai ir užtikrintai
jūsų dovaninis siuntinys su iš anksto apmokėtais muitais 
pasieks kiekvieną vietą Sovietų Sąjungoje. Pasinaudoki
te vienintelės pilnai autorizuotos siuntinių firmos Au
stralijoje patarnavimais.

HANSA TRADING CO.
267 Flantafton Road, North Mdboane 3OS1T«L 328 3347.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

»Agentūros — Brisbane. Canberra. Perth; 
Geelong and Launceston Adelaide,

SINTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS.

STEPAS — Neatrodo labai draugiški. Net nežinau,kodėl 
žydeliai ir ruskeliai gėles meta?
RIMTAUTAS — Džiaugiasi. Dabar visi bus ’’lygūs”. Štai 
jūsų kaimynas ateina. Raudoną kaklaraištį pasirišęs. 
STEPAS — Spalvas pažįsta. Atrodo labai laimingas ir 
patenkintas
DUBROVAS (Prisiartinęs) — Ko gi žopsote? Sveikinkite 
ir džiaukitės! (Vijoletai). O kur gėlės, mergyte? 
VIJOLETA — Mano gėlės dar nepražydo.
DUBROVAS — Sakai dar nepražydo? Neužilgo pražydės 
ir dar kaip pražydės! Žydėsime visi... (Nueina).
STEPAS — Gal nereikėjo šitaip sakyti. Dar ko gero 
užpyks.
VIJOLETA — Tuščia man jo pyktis. Jis manęs nepažįsta 
ir aš jo nebijau.
RIMTAUTAS — Ar gi galėjai pagalvoti, kad Lietuvoje 
atsiras tiek niekšų, kurie per jos...
VIJOLETA — Jis vėlei grįžta mūsų pusėn.
STEPAS — Geriau tylėkime.
RIMTAUTAS — Kodėl mes turime tylėti? Čia mūsų 
kraštas, mes čia šeimininkai...
DUBROVAS (Išgirdęs paskutinius žodžius) Teisingai, 
vyruti, sakai. Mes čia esame šeimininkai. 
RIMTAUTAS — Kas tie mes?
DUBROVAS — Kas tie mes? Netrukus sužinosi... 
VIJOLETA — Eime iš čia. Man jau laikas į namus. 
STEPAS — Aš ir skubu.
DUBROVAS — Skubėkite, skubėkite, nes laiko nedaug 
liko... K.:, -W,
RIMTAUTAS — (Nueidami.) Ką jis nori pasakyti? 
VIJOLETA — Užmiršk jį. Iš laimės nežino ką kalbą. 
STEPAS — Eime pas mane.

Bus daugiau

Minime ištremtuosius
Ilgoj lietuvių tautos isto

rijoj bene pirmas tokios rū- 
. šies ir apimties smūgis išti
ko, kai prieš 40 metų per 
vieną naktį buvo suimta ir į 
Sibirą ištremta keliasdešimt 
tūkstančių lietuvių. Šis 
masinis žmonių pagrobimas 
išplėšiant juos iš gimtųjų 
sodybų ir gyvenviečių netu
ri pavyzdžio moderniųjų lai
kų istorijoj. Juo labiau šiur
pu sukrečia ši masinė žmo
nių deportacija primityvio
mis transporto priemonė
mis, nes ji palietė ne tik su
augusius, bet ir vaikus bei 
paliegėlius senelius net ne- 
klausiant už ką. Tik galima 
spėti, kad vienintelė jų kaltė 
tai buvo meilė savo kraštui 
ir tautai.

Anuo metu niekam neatė
jo į galvą mintis, kad bolše
vikai jau buvo paruošę šį 
pragarišką planą iš anksto. 
Likusieji buvome liudinin
kais šio nežmoniško elgesio.

Praėjo 40 metų nuo anų 
skaudžių įvykių, daug kas 
pasikeitė pasaulyje, niekas 
nepasikeite mūsų tėvynėje. 
Lietuvių tauta tebėra išsta-i 
tyta mirtiname pavojuje se
kančiomis deportacijomis 
būti sunaikinta. Šiandieną- 
gal nevykdomas toks masi
nis žmonių perkilnojimas, 
bet bolševikai vis tebesilai
ko savo pirmykščio plano, 
gal ir ne taip staigiai, bet

metų vyresnioji karta yra 
gerokai praretėjusi, o jauni
mas šiems sentimentams 
mažiau jautrus, erdvi salė 
kaip ir visados buvo užpil
dyta.

Jungtinis estų, latvių ir 
lietuvių choras sužavėjo ki
tataučius savo aprangos 
spalvingumu.

Minėjimą atidarė Baltų 
Tarybos pirm. Dr. J.V. 
Ozols. Po jo kalbos choras 
pagiedojo Requiem pager
biant mirusius ir žuvusius 
tremtinius. Deklamatorius 
Sietynas Kubilius angliškai 
padeklamavo P. Pusdešrio 
eilėraštį "Mirties traukiniai” 
(į anglų kalbą vertė I. 
Davis). Ilgoką ir turiningą 
šiai progai skirtą kalbą pa
sakė senatorius G.S. David
son, C.B.E.

Meninėje dalyje solistas 
Petras Račkauskas padai
navo A. Kačanausko ’’Mano 
gimtinė”, S. Šimkus ’’Kur 

, bakūžė samanota”. Soįlistui 
akomponavo A. Laurinaitis.

Latvaitė Andra Daržinš 
viola pagrojo J.C. Bacho 
Concerto in C minor, akomp. 
L. Collins. Visi trys chorai 
taip pat atidavė savo duok
les. Mūsų Lituania choras 
padainavo ’’Kur giria žaliuo
ja” J. Gudavičiaus, diriguo
jant N. Masiulytei - Staple
ton. Ir dar su solistu P. Rač
kausku atliko G. Strolios 
’Parvesk mane namo, o 
Viešpatie”. Labai įspūdingai 
minėjimą užbaigė jungtinis 
choras, sugiedojęs visų trijų 
tautų himnus.

Skirstėmės dvasiniai atsi
naujinę ir vėl iš naujo pasi
ryžę neužmiršti mums 
padarytų žaizdų ir pries
paudą kenčiančių tėvynai
nių. Padėka priklauso Pa
baltiečių Komitetui už sėk
mingą minėjimą.

T.K.

neatlaidžiai, palaipsniui 
lietuvius išblaškyti Rusijos 
platybėse ir Lietuvos žemę 
apgyvendinti rusais. Tad ir 
po daugelio metų mes vis 
negalime pamiršti anų 
pirmųjų smūgių, kurie buvo 
pradžia mūsų golgotos.

Kultūringasis pasaulis 
negali patikėti, kad tokiom 
grubiom priemonėm tebe
vykdomas ir šiandien 
mažųjų beginklių tautų ge
nocidas, nors visos tautos 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą 
yra pasirašiusios žmogaus 
teisių deklaraciją.

Todėl jaučiame pareigą 
vakarų tautoms įrodyti ir 
jas įtikinti, kad toks genoci
das tebevykdomas ir šian
dieną.

Šia dingstimi Pabaltiečių 
Komitetas Pietų Australijo
je kiekvienais metais ruošia 
Adelaidėje birželio trėmimų 
minėjimus, į kuriuos kvie
čiami kaip svečiai kalbėtojai 
iškilūs visuomenininkai ir 
politikai australai.

Šiemetinis minėjimas 
įvyko birželio 14 d. Adelai
dės miesto rotušėje. Prieš 
minėjimą pabaltiečiai padėjo 
vainiką prie Australijos žu
vusių karių paminklo. Lai
kas paprastai išblukina įvy
kių svarbą ir ne vienas pa
galvojo o kiek šiais metais 
atvyks į šią liūdną sukaktį. 
Atsimenant, kad per 30

Gegužės pabaigoje per 
Lietuvą perėjo baisi audra. 
Vilniaus apylinkėse kaimuo
se buvo nuplėšti stogai, net 
apversti autobusai, išvartyti 
medžiai. Esą, žuvęs ir vienas 
lietuvis.

* * *
Sovietų Sąjungoje atvi

riausiai prieš rusinimą prie
šinasi gruzinai. Ten vyksta 
masinės demonstracijos 
prieš sovietų bandymus 
Įvesti oficialią rusų kalbą 
Gruzijoje.

♦♦♦

Nors Irakas ir prosovieti
nio nusistatymo, bet ieško 
prekybinių ryšių su Vakarų 
kraštais, nes sovietai jų rei
kalavimų nepatenkina. Aiš
kiai pastebimas santykių su 
sovietais atšalimas.
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SVETIMI PAKAITALAI
Istorijos laiko tėkmėje 

politinėms aplinkybėms 
kintant, Portugalijai atsisa
kius j Angola kolonialinių

teisių, 1974 metais nepri
klausomybę gavusioje An
golos valstybėje prasidėjo 
tarp vietos politinių partijų 
______________. 5'

esamą Lietuvos geopolitinę 
padėtį rado esant pavojinga 
tautos egzistencijai jos kai
mynų užpuolimo atžvilgiu; 
tarsi Lietuva tik dabar -to
kioje pavojingoje geografi
nėje padėtyje atsidūrė. Ir 
štai, kad iš tokios geopoliti
niai pavojingos padėties 
tautą išgelbėjus prof. K. 
Pakštas siūlė užjūriuose 
steigti ’’Atsarginę Lietuvą’, 
kuriai 1930 metais buvo pa
rinkęs tinkamiausią vietą 
Angolą (Vakarų Afrikoje). 
Gi 1958 metais nuomonei 
pakitus, ’’Atsarginei Lietu
vai” geriausia vieta buvo 
numatyta Britų Honduras 
(kaimyninių valstybių vadi
nama Belize) Centrinėje 
Amerikoje.

Tokio tautiniai politinio 
atbudimo eros metu ar buvo 
reali bei politiniai pateisina- 

______ ___ ,ma mintis ieškoti atsarginei 
i, raginantis remti ''Lietuvai vietos Angola ir 

■ ■ - •___ ’ ” Britų Hondūro apgyventose
kolonijose, žinant, kad jos 
pačios tada rūpinosi išsilais
vinti viena iš Portugalijos, 
kita iš Didžiosios Britanijos 
suvereniteto. Iš antros gi 
pusės, norint iš etnografinės 
Lietuvos teritorijos gyve- 
ventojams patiems kitur 
kurtis, būtų paneigiama pa
čios lietuvių tautos teisė į 
esamą tautinės valstybės 
nepriklausomybę.

Užuomina spaudoje (1981 
a. M.P. Nr. 13) apie Britų 
londuro kolonijai nepri- 
jausomybės suteikimą ir 
pie prof. K. Pakšto norą 
adaise ten įsteigti ’’Atsar 
;inę Lietuvą” paskatino pa
galvoti apie anos minties 
gyvendinimo realumą.
Natūralu lietuviams, pri

verstiniems emigrantams, 
eškoti pasaulyje pakenčia- 
nesnės vietos apsigyventi, 
;ame galima būtų išlikti fi- 
iniai, dvasiniai bei tautiniai 
le taip greit žalojamais. Ta- 
iau šitokio reikalo sprendi- 
nas turėtų būti gvildena- 
nas ne ekskursinio poveikio 
skeltomis nuotaikomis bet 
laremtas daug rimtesnių 
varstymu.
Paskelbtasis spaudoje 

1959 m. M.P. Nr. 17) prof. 
L Pakšto atsarginės Lietu
ms steigimo reikalu atsi- 
aukimas, “j’ ii
Vašingtone įsteigtą Žalio
sios Atžalos klubą labai 
iroblematiškas. Ten buvo 
įurodoma, kad klubo nariai 
yra trijų kategorijų: a) na
riai kurie į numatomą vieto
vę kurtis važiuoja ir turi pa
kankamai pinigų, b) nariai 
[urie nori važiuoti bet pini
gų neturi ir c) nariai kurie 
tenumato artimiausiu laiku 
ten važiuoti bet šią idėją re
mia savu kapitalu. Esą su-

kovą dėl valdžios, kuri ir 
dabar tebesitęsia. Tokioje 
pačių vidaus valstybės gy
ventojų politinėje suirutėje 
numatytos įkurti atsarginės 
Lietuvos likimas, neabjoti- 
nai, būtų atsidūręs labai pa
vojingose sąlygose.

Į Britų Hondūrą, kuriam 
britų vyriausybė 1862 me

tais buvo suteikusi kolonia- 
lines teisesyjau geras šimt
metis kaip Guatimola reiškia 
teritorines pretenzijas. Ar
timoje ateityje Britų Hon- 
durui gavus politinę nepri-. 
klausomybę, netekus anglų 
kolonialinės globos, vargu ar 
Britų Honduras neatsidurs 
politiniai teritorialiniu po
žiūriu tokioje padėtyje, ko
kioje prieš kelis metus atsi
dūrė Rytų Timoras. Taip 

• reikalams besivystant ir čia 
ruoštos įkurti atsarginės 
Lietuvos egzistavimas būtų 
buvęs neįmanomas.

Istorijos eigoje minimi 
faktai liudija, kad nėra pa
saulyje tautos bei valstybės 
kuri nebūtų turėjusi kaimy
niniai teritorinių bei vidaus 
politinių kivirčų, kurie jose 
esamai santvarkai turėjo 
neigiamai lemiančios reikš
mės. Ir Lietuvos istorija to
kiais nelemtais įvykiais 
gausiai išmarginta; tačiau 
po visų persekiojimo, trėmi
mo, tautinio paniekinimo 
kančių ji iš savo etnografinių 
ribų, nors ir apkarpytų, ne
pasitraukė. Tokiose skau
džiose sąlygose ji neprarado-
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nuo liepos
ii ė.- -

mėn. 1 d., ’’TAI-KĄ” moka
■SU -A * už terminuotus indėlius.

radus pakankamai į naują 
vietovę norinčių važiuoti ir 
sutelkus kapitalą (nenuro
doma kokia to kapitalo rei
kalinga suma) galima būsią 
pradėti su Britu Hondūro 
valdžia vesti derybas.

Truputį vėliau, (1959 m. 
M.P. Nr. 19) J. Tautvydas, 
matomai turėdamas apie 
prof. K. Pakšto ir Britų 
Hondūro valdžios pasitari
mus daugiau informacijų, 
aiškina jau net tokias prie
laidas. Esą atvykus į numa
tytą gyvenvietę apie 250 
šeimų jau būtų pradinė at
sarginė Lietuvos fazė. Būtų 
pradėta steigti lietuvių 
miesteliai su savomis admi
nistracinėmis, kultūrinėmis, 
religinėmis bei švietimo 
institucijomis. Su laiku gi 
galima būsią įsteigti ten ir 
lietuvišką universitetą.

Tokios tad fantazijos su
kurtomis iliuzijomis buvo 
ruošiamas atsarginės Lietu
vos steigimas.

Tautinis atbudimas bei jo 
veržimąsis į laisvų tautinių 
valstybių steigimą reiškėsi 
jau nuo XVHI ir XIX šimt
mečio. Šias paskirų tautų 
valstybingumo aspiracijas 
Jungtinių Valstybių prezi
dentas Thom Woodrow 
Wilson 1918 metų savo gar
siuoju kongrese paskelbtu 
18 punktų pareiškimu dar 
labiau sustiprino. Šių aplin
kybių ir pirmojo pasaulinio 
karo veiksmų sukeltoje ap
linkoje buvo atkurta ir Lie
tuvos nepriklausomybė. Tad 
vos tik pradėjus atgautos 
nepriklausomos Lietuvos 
administracinius, ūkinius 
bei švietimo reikalus tinka
mai organizuoti, radosi 

iių, kurie amžių bėgyje

Grandis Adelaidėje
Turbūt pirmas atsitiki

mas, kad užjūrio svečiai sa
vo gastroles pradėjo nuo 
Adelaidės. Mes jau buvome 
apsipratę būti paskutiniais.

Apylinkės Valdybai buvo 
nemaža rūpesčio priimti 
būrį svečių. Parenkant kon
certui vietą prieita išvados, 
kad Lietuvių Namų salė bus 
permaža šokėjams ir publi
kai. Išnuomuota teatro pa
talpos su erdvia scena. Ge
rokai prieš koncerto pradžią 
išsitiesė ilga eilė prie kasos, 
nors pakvietimai į šį kon
certą jau senokai valdybos 
narių buvo platinami. Salėje 
žiūrovų prisirinko keleriopai 
daugiau, negu Lietuvių Na
mai būtų talpinę.

Grandis atsivežė gana 
gausų šokių repertuarą. Su
šokta 19 šokių. Daugumas jų 
vietinės šokių grupės nešo
kami, tad adelaidiškiams 
nematyti ir nauji. Dėmesį 
atkreipė šokėjai, kurie yra 
labai jauni ir atrodo tik šo
kiui ir sutverti. Šokis sekė 
šokį beveik be pertraukų. 
Šokėjai sukosi ir nardė taip 
lengvai, lyg kojomis nesiek
dami grindų. Tik Pakeltkojį 
vyrukai sušoko avėdami že
maitiškom ’’medinkutėm” 
sukeldami jaukų ”klepetavi- 
mą”. žemaičio ausiai tokį ar
timą ir nostalgišką.

Gerai paruošti šokiai buvo 
atlikti elegantiškai ir grakš
čiai. Tai nuopelnas ne tik 
vadovės, bet ir šokėjų. Di
delė parama grupės vadovei 
Irenai Smieliauskienei ir šo

kėjams tai ištvermingas 
akordeonistas Ąžuolas Stel-, 
mokas. Šokėjai ne tik šoko 
pagal muziką, bet savo 
muzika akordeonistas šokė
jus ’’komandavo” - kala šokį 
pradėti, kada užbaigti, kada 
publikai nusilenkti, kada at
sitiesti ir pagaliau sceną ap
leisti. Šokių užbaigimai ir 
išėjimai buvo tikrai meniš-

LATROBE VALLEY

ALB Latrobe Valley me
tinis seniūnijos susirinkimas 
įvyko gegužės 14 d. p.p. 
Petniūnų namuoseMorwell 
mieste.

Dalyvavo 16 balsavimo 
teisę turinčių seniūnijos na
rių. Susirinkimui pirminin
kavo G. Baleiša, sekreto
riavo S. Šabrinskas. Atidžiai 
išklausytas seniūnės platus 
ir ilgokas metų veiklos pra
nešimas, kuriame be vietos 
einamųjų reikalų papasako
jo apie Adelaidėje įvykusias 
Lietuvių Dienas, Katalikų 
Federacijos veiklą, Tautos 
Fondą.

Paminėjo metų eigoje 
mirusius 6 lietuvius. Prane
šė, kad pernai įsteigtoje L. 
Valley Interpreter Service, 
Vytautas Bučys yra oficialus 
vertėjas lietuviams. Glau
džiai bendradarbiaujama su 
Sale seniūnija dalyvaujant 
vieni kitų minėjimuose, pa
maldose ir vis dažniau laido
tuvėse.

kai apipavidalinti.
Australijos lietuviai yra 

pratę matyti neblogai šo
kančias vietinių tautinių šo
kių grupes, turėjo progų pa
sidžiaugti Kanados ”Gyva- 
taru” ir Amerikos ’’Grandi
nėle”. Kiekviena jų turėjo 
savitą išraišką ir charakterį. 
Skirtingu stiliumi ir išraiška 
pasirodė ir Grandis. Buvo 
tikras malonumas pabend
rauti su šiais jaunyste 
trykštančiais šokėjais.

s.b.

Pranešimą baigė nuošir
džia padėka seniūnijos na
riams. Nors mirtis retina 
gretas, bet likusieji savo su
siklausymu, dosnumu ne tik 
palengvina seniūnės darbą, 
bet svarbiausia atlieka lie
tuvio pareigą.

Revizijos komisija seniū
nijos atskaitomybės knygas 
rado vedamas stropiai ir 
tvarkingai.

Sekantiems dviems 
metams vienbalsiai perrink
ta seniūnės pareigoms V. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą 
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Koženiauskienė. Revizijos 
komisijoj lieka S. Šabrins
kas ir J. šeštokas. Diskusijų 
metų nutarta iš seniūnijos 
kasos paaukoti A.L.B. 
Krašto Valdybai $ 100, M. 
[Pastogei ir T. Aidams po $ 
50. p. G. Baleiša padėkojo 
seniūnei už atliktą darbą, 
visiems už dalyvavimą susi
rinkime ir p.p. Petniūnams 
už leidimą jų namuose susi
rinkti.

Susirinkimas baigtas 
kavute.

***
Po šešių savaičių savo na

muose Newborough, rastas 
miręs Albinas Juška. Kai
mynai susidomėję dieną 
naktį name degančia šviesa 
iškvietė policiją. Velionis 
gyveno vienas, niekad ne
priklausė lietuvių bendruo
menei. Palaidotas brolio ge
gužės 5 d. Yallourn kapi
nėse.

a.a.

Daug sužinosi 
skaitydamas. 

Mūsų Pastogę!
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1941 metų
SUKILIMAS

Prisimintinas 1941 m. bir
želio 23 d. paskelbtas nepri
klausomybes atstatymo ak-, 
tas. Padaryta tas sukilimo’ 
keliu, vokiečiams pradėjus 
karą su TSRS. Naujasis 
okupantas vokietis to akto 
nepripažino, ir laikinoji vy
riausybė oficialiai 1941 m. 
rugpiūčio 5 d. nustojo vei
kusi. Žinoma, tas lietuvių 
aktas netinka ypač Maskvai, 
todėl dabartines tarybinės 
Lietuvos istorijos knygose 
nutylimas. Jei minima, tai 
su panieka kaip talkinimą 
vokiečių naciams.

Radijo bangomis iš Kauno 
įvykiai Lietuvoje pasiekė 
Vakarų pasaulį ir Maskvą. 
Maskvos radijas perdavė 
Stalino reakciją - grasino po 
karo sunaikinti nusikaltė
lius, net tautą. Karaliaučius .... 
paskelbė laikinosios vyriau-“ garbingai, Kauno ^kapinėse 
sybės sąstatą, bet kitos Vo
kietijos stotys nutylėjo. Įsi
kišo, matyt, Goebelso pro
pagandos ministerija. Pa
siuntinys B. Balutis apie ne
priklausomybės atkūrimą 
painformavo anglų užsienio 
reikalų ministeriją, gi P. Ža- 
deikis JAV vyriausybę. Su
kilimas ir laikinoji; vyriau
sybė užfiksuota ir enciklo
pedijose bei istorinės reikš
mės veikaluose. Encyclope
dia Americana, Vo. 17 (New 
York, 1968) 591 p. rašoma: 
"Vokiečiams įsiveržiant į 
Rusiją 1941 m. birželio mė
nesį, patriotai lietuviai (Li
thuanian nationalists) bandė 
atkurti nepriklausomą vy
riausybę, tačiau nacių oku
pacinės pajėgos primetė sa
vo pačių administraciją. Jo
kių veiksmingų bendradar
biavimo santykių niekad ne- 
ęasiekta su vokiečiais”. The

Zorld Book Encyclopedia, 
Vol. 12 (USA, 1978) 348 p. 
skaitome: ”Kai vokiečiai įsi
veržė į Rusiją, tai lietuviai 
sukilo prieš sovietinę val
džią ir sukūrė savo pačių 
vyriausybę. Vokiečiai betgi 
užėmė kraštą ir išlaikė jį 
okupavę iki 1944 m., kai ru
sai vėl užėmė Lietuvą”.’ 
Anglai yra išleidę kruopščią 
ir objektingą daugelio auto
rių aštuonių tomų II-jo Pa
saulinio karo istoriją — His
tory of the Second World 
War, London, 1966, leidėjas 
Purnell, M. Montgomery 
straipsnyje ”Resistance in 
the Baltic States” 7-to tomo 
3070 p. rašo: ’’Kai vokiečių 
daliniai artinosi prie Lietu
vos sienos, partizaninės jė
gos, apie 120.000, sukilo ir 
kovos keliu perėmė admi
nistraciją sostinės Kauno ir 
istorinės sostinės Vilniaus. 
Dar prieš vokiečiams atėjus, 
buvo paskelbta laikinoji vy
riausybė ir respublikos ne
priklausomybė (...). Greitai 
tačiau nuo vokiečių atšalta. 
Paaiškėjo mat, kad viena 
totalitarinė valdžios sistema 
tapo pakeista kita (...). Baltų 
įtarimas buvo sukeltas dėl 
greito Lietuvos laikinosios 
vyriausybės užgniaužimo ir 
įkūrimo visose trijose res
publikose pataikūniškos 
(puppet) administracijos, 
pavaldžios Reicho komisarui

Apie 1941 m. sukilimą tu
rime ir neteisingų ir mūsų 
tautai žalingų prasimanymų. 
Netiesą rašo G. Reitlmger 
(The Final Solution, London, 
Edition 1971, 226 p.), kad 
Kaune birželio 25 naktį buvę 
nužudyta 1500 žydų ir 26 d. 
2300. Tie skaičiai paimti iš 
žydų naikinimo Pabaltyje 
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šefo gestapiečio Stahlecker 
raporto, siųsto Heidrichui, 
kuri autorius gavęs iš 
Nuernbergo teismo archy
vo. Pats autorius G. Reitlin- 
ger keliose vietose abejoja 
Stahlecker raportų patiki
mumu. Jei per dvi naktis 
nedideliame Kauno mieste 
būtų išžudyta 3800 žydų, tai 
lavonų būtų buvę krūvos ir 
kiekvienas žinotų. Mūsų ne
atremtas toks G. Reitlinger' 
knygoje įrašytas neturįs 
pagrindų tvirtinimas (auto
rius su veikalu pretenduoja į 
istorinę studiją) gali patekti 
į rimtus istorinius veikalus, 
o tada tikrai dėmė tautai. 
Sukilimo metu nei Kaune 
nei Vilniuje jokių išsišokimų 
grieš žydus nebuvo. Iš viso 

'aune buvo apie 100 lavonų.
Jie palaikyti partizanais ir 

buvo palaidoti. Visi tuo 
metu buvę Kaune turėtų 
parašyti šiuo klausimu pa-, 
reiškimą - paliudijimą, gauti 
Justice of Peace parašo pa
tvirtinimą ir pasiųsti A.L. 
Krašto Valdybai. Ši gi savo 
keliu P.L. Bendruomenės 
Valdybai ar VLIKui. Šios 
centrinės mūsų institucijos 
turėtų surasti kelius netie
sai atitaisyti.

Yra ir tokių prirašymų, 
dėl kurių žmogus nusišyp- 
sai. K. Širpa ’’Sukilimas 
Lietuvos suverenumui at
statyti” (Washington D.C., 
1973) 321 p. rašo: ’’Jis (Itn. 
A. Morkūnas) vadovavo bū
riui, kuris neleido rusų ar
mijai persikelti per Nemu
ną. Rusų armija, prisiarti
nusi prie Nemuno ties A. 
Panemune, pradėjo statyti 
pontoninį tiltą persikėlimui 
per Nemuną. LAF štabas 
davė įsakymą sulaikyti šį 
rusų persikėlimą, nes 
įsileidus į Kauną būtų turėta 
daug nuostolių”. Nulenkime 
galvą Šančiuose žuvusiam 
Itn. A. Morkūnui. Tik kadi 
būrys galėjo sulaikyti armi

Pastabos 
dėl 1941 m. sukilimo

Pulk. Liudas Butkevičius 
buvo Vietinės Apsaugos va
das, bet ne V.A. štabo virši
ninkas.

Neteisingas L.E. XXIX t. 
173 p. tvirtinimas: ’’Kauno 
miesto kautynėms vadovavo 
pulk. Butkevičius”. Jei čia 
turima galvoje Vietinės Ap
saugos vadas pulk. Liudas 
Butkevičius, tai V.A. štabo 
įsakymai per radiją ir tele
fonais siekė visą Lietuvos 
teritoriją, ir todėl jis vado
vavo viso krašto sukilimui.

L.E. XXIX 1.178 p. netei
singas tvirtinimas kalbant 
apie nacionalistų pučą. Šiuo 
savo istorinių faktų atitai- 
tymu ne pučą teisinu, o no
riu tik tiesą paryškinti. L.E. 
rašoma: ’’Jie (pučininkai) 
pašalino Kauno komendan
tūros bataliono vadą pulk. 
Butkevičių ir jo vieton pa
skyrė mjr. Šimkų”. Pulk L.
Butkevičius niekad nebuvo persikėlė į Saugumo Rūmus 
jokio bataliono vadu. Kai Laisvės Alėjoje, iš ten į Lino 
baigėsi Vietinės Apsaugos bendrovės pastatą Donelai- 
darbas, kai susiformavo čio gatvėje. Laikinosios vy- 
Lietuvos policija ir darbo riausybės būstinė buvo Žai- 
ėmėsi laikinosios vyriausy- bo leidykloje, Donelaičio 
bės ministerių kabinetas, tai gatvėje, 
pulk. L. Butkevičiui ir jo ar- 
timiausiems bendradar-

Pirmasis komendantas 
(Kauno) buvo maj. Biknaitis, 

biams buvo padėkota už at- o tik vėliau pulk. Bobelis, 
liktą darbą ir siūlyta įvairios 
pareigos jam ir štabo virši- A. Zuhras

jos persikėlimą, tai jau var
gu kas patikės. Taip tačiau 
kuriami mitai. K. Škirpos 
Lietuvoje nebuvo. Jis persi
spausdino inž. A. Damušio 
”Į Laisvę” 1954 m. Nr. 3/40 
straipsnį. Tiesa, kad atro
dytų patikimiau, A. Damu- 
šis rašo: ’Tagelbon buvo 
pasiusti sustiprinimai su 
naujais kulkosvaidžiais iš 
Žaliakalnio sandėlio”. Tei
sybė, kad raudonarmiečiai 
bandė keltis per Nemuną 
ties Napoleono kalnu tarp 
Jėsės ir Aukštosios Fredos. 
Ltn. A. Morkūnas painfor
mavo Vietinės Apsaugos 
štabą. Sakė ir tai, kad jie 
apšaudę besikeliančius. Pa
tarta jam buvo nerizikuoti 
žmonių gyvybėmis. Štabo 
direktyvos buvo ir per 
radiją paskelbtos: neįsivelti 
į kautynes su besitraukian
čiais daliniais. Kad galėjo 
būti pasiųsta pagelba iš Ža
liakalnio, tai jau geros vaiz
duotės kūrinys. Parodos 
aikštėje buvo surasta ginklų 
sandėlys. Sandėlį saugojo 
kelios dešimtys partizanų, ir 
jokių pajėgų ten nebuvo, 
kurias būtų buvę galima pa
siųsti į Šančius.

Sukilimas tačiau atliko 
savo uždavinį. Raudonar
miečiai, besitraukdami per 
Kauną, buvo panikoje. Tai 
dėl apšaudymų ir dėl to, kad 
lietuviai jiems sakydavo 
matę mieste vokiečius para
šiutininkus. Vėliau raudon
armiečiai gal ir buvo susior
ientavę, nes Ukmergės 
plentu nuo Jonavos sunkve
žimių kolona bandė grįžti į 
Kauną. Iš Karmėlavos tą' 
telefonu Vietinės Apsaugos 
štabui pranešė inž. J. Gim
butas. Tas kas 10 minučių 
buvo skelbiama per radiją. 
Vokiečių lėktuvai koloną su
naikino. Sukilimo tikslas 
buvo perimti krašto admi
nistraciją prieš vokiečiams 
ateinant. Tas pavyko. Suki
limas išsiplėtė plačiai krašte • 

ninkui. Pulk. L. Butkevičius 
bet kurių siūlytų pareigų1 
atsisakė. Kauno komendan-i 
tūros batalionas, matyt,: 
painiojamas su pasišovimu 
atkurti Lietuvos kariuome
nę. Tas uždavinys laikinai 
buvo pavestas birželio 25 d. į 
Vietinės Apsaugos štabą iš 
Raudondvario, iš savo ūke
lio, atvykusiam pulk. And
riui Butkūnui, buvusiam 8-to. 
pėstininkų pulko vadui. Tą 
darbą jis ir pradėjo. Jo or
ganizuojamas dalinys išliko 
ir po to, kai vokiečių komen
danto gen. Pohl buvo išleis
tas potvarkis nuginkluoti 
partizanus. Dalinys vadinosi 
1-ju batalionu; jo štabo būs
tinė buvo Kauno Šaulių na
muose, Laisvės alėjoje.

Vietinės Apsaugos štabo 
būstinė pradžioje buvo Kip
ro Petrausko gatvėje priva
čiame bute. Vėliau štabas 

“svarbiausia dėl to, kad žmo
nės ką tik buvo išgyvenę 
raudonųjų vykdytą masinę 
deportaciją. Sukilimą rėmė 
beveik visi lietuviai be jokio 
politinio skyriojimosi. Jis 
buvo daugiau spontaniškas 
ir ne vienos grupės organi
zuotas, kaip aprašo kai kurie 
frontininkai.

Tiesa, kad Lietuvių Akty-. 
vistų Frontas kaip
politinis junginys buvo or
ganizuotas pulk K. Širpos, 
tikintis apjungti visus 
lietuvius. Tik jojo idėja, gy
venant jam Berlyne, vis 
dėlto buvo nacizmo nuspal
vinta. Dėl to ir jo kviesti 
bendradarbiai jam neprita
rė. Pavyzdžiu suminėkim tik 
kelis ;: pulk. K. Grinius, Dr. 
P. Karvelis, pasiuntiniai — 
S. Lozoraitis, K. Balutis ir 
kiti. Juk ką gi sako K. Škir
pos iniciatyva Šveicarijoje 
1940 m. gruodžio 5 d. at
spausta LAF brošiūra? 
Skaitome ten dėl Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių karo 
išvakarėse pasiskelbto ne
utraliteto: ’’Neutralitetas 
buvo fatali Lietuvos klaida” 
(K. Škirpa, Sukilimas Lietu
vos suverenumui atstatyti, 
Washington D.C., 1973, 120 
p.). K. Škirpa buvo nuomo
nės, kad Lietuva turėjo pa
sidaryti vokiečių sąjungi
ninkė. Eidama ginklu atsi
imti Vilniaus, ji tokia būtų 
pasidariusi. TSRS po karo 
vis tiek Lietuvą būtų oku
pavusi, o vakariečių sąjun
gininkų būtų laikoma pati 

.kalta dėl savo likimo. Toje 
pačioje brošiūroje buvo 
įjungta ir A. Valiukėno nu

PAS MUS IR KITUR
Paryžiuje balandžio mėn. 

įvyko plačios apimties rusų 
išeivių politinė konferencija 
kovai išlaisvinti Rusiją iš 
bolševikinio jungo. Šioje 
konferencijoje pagrindinę 
kalbą pasakė Dr. Aleksand
ras Štromas, disidentas iš 
Lietuvos, kuris siūlė jungti 
visas rusų išeivių politines 
grupuotes ir įkurti rusų 
išeivių organizaciją kovai už 
demokratinę Rusiją. Tokia 
organizacija įsteigta Dr. A. 
Štormo siūlomais principais: 
siekti visuomeninio pliura
lizmo, politinės demokrati
jos, žmogaus teisių, visų 
tautų, šiandie esančių Rusi
jos imperijoje, laisvo apsi
sprendimo, taikos. Šios or
ganizacijos vadovybėje įėjo 
daugumas žinomų disidentų, 
jų tarpe ir Dr. A. Štromas.

***
Anglijoje išrastas naujas 

vaistas, kurį panaudojus iš
gydyta 50 % ligonių, ser
gančių vidurių vėžiu. Tas 
vaistas pavadintas Razo- 
xane.

♦ ♦ ♦

Melbourne australų St. 
Martin jaunimo teatras jau 
nuo gegužės 15 d. gastro
liuoja Sydnejuje Nimrod te
atre su kontraversine drama 
”Kaino ranka” (Cain’s 
Hand). Šią dramą režisavo ir 
St. Martin jaunimo teatrui 
vadovauja australų tarpe 
pagarsėjęs lietuvis autorius 
— režisierius Helmutas Ba
kaitis.

♦ * *

Mūsų baletininkas Juozas 
Janušaitis, Australijos 
Ballet ilgametis solistas šių 
metų sezone J. Cranco cho-: 
reografuotame balete 
’’Onegin” šoko charakterin
gą Tatjanos vyro vaidmenį, 
susilaukdamas gerų spaudos 
atsiliepimų.

- 'A''.' ' ' ■ 

sakyta LAF linija, kur tarp 
kitko rašoma: "Nepriklau
somoje Lietuvoje nebuvo 
pažaboti žydai ir panašūs 
elementai, savo labui žiau
riai išnaudoję lietuvį” (ibd. 
125 p.). Šis sakinys tai jau 
tikrai nacių įkvėpimas. Tą 
ftabrėžia ir J. Brazaitis 
Ambrazevičius), buvęs lai

kinoje vyriausybėje ir, K. 
Škirpai negrįžus, jai vado
vavęs. J. Brazaičio žodžiai: 
kalbant apie LAF progra
mą: ’’Joje buvo to meto ma
dingų totalistinių tendencijų 
su vadu, su rasizmo užuomi
nomis” (L.E. XVI t. 27 p.). Į 
K. Škirpos tat kurtą LAF 
tenka žiūrėti kaip į partiją, 
kuri tuo metu būtų priimti
na vokiečiams.

Vokiškas nacizmas, Hitle
riui perėmus valdžią, Lietu
voje nebuvo populiarus. Vo
kiečiai mat pretendavo į 
Klaipėdos kraštą, į vienin
telį Lietuvos uostą. Veikė 
ten nacistinė vokiška orga
nizacija; visų atmintyje te
bebuvo Neumanno — Sasso 
byla (1934-35 m.). K. Škirpa 
todėl, kurdamas Lietuvių 
Aktyvistų Frontą, nesusi
laukė paramos iš mūsų Va
karuose esančių diplomatų, 
nei iš Vokietijoje esančių 
reikšmingesnių lietuvių 
politinių pabėgėlių. Aišku 
tačiau ir tai, kad K. Škirpa, 
organizuodamas LAF, turė
jo galvoje Lietuvos reikalą, 
bet todėl jis neturėjo jokios 
paramos ir iš svarbesnių vo
kiečių politinių institucijų 
bei politikų. Kas su juo Ber-
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SYDNEJAUS
’’KLAPČIUKŲ” IŠKYLA

Jau 'kelintą kartą mūsų 
jaunieji bažnyčios tarnai or
ganizuoja metinę iešminę — 
iškylą į gamtą. Taip ir šiais 
.metais per ilgąjį savaitgalį 
virš 15 jaunuolių su savo bo
su kun. P. Butkum, tėveliais 
ir draugais susirinko gražia
me Gilvarnos parke prie 
Bankstowno. Tai puiki ir 
pavyzdinga jaunuolių grupė, 
kurie ne tik moka gražiai 
mišioms patarnauti, bet ir 
gražiai tarp savęs pabend
rauti, sportuoti ir dalyvauti 
visoje lietuviškoje veikloje. 
Nors puikiai suorganizuota 
iškyla gamtoje, bet kaip vi
sada reikalinga rūpestingų 
mamų rankų: visi dalyviai 
jautė rūpestingą p.p. J. Bu- 
rokienės ir D. Ankienės 
globą.

Buvęs

Birželio 7 d. įvyko ALB 
Adelaidės Moterų Sekcijos 
susirinkimas, kur buvo už
baigta Moterų Sekcijos 
veikla ir įsteigta Moterų So
cialinės Globos Draugija 
’’Pagalba” kaip savistovi or
ganizacija numatoma įregis
truoti ir kaip tokia pagal1 
savo įstatus galėsianti įsi
gyti savo nuosavybę.

*_♦
Patirta, kad Sydnejaus 

Šaulių Kuopos Valdyba lie
pos 19 d. Syd. Lietuvių Klu
be numato surengti Dariaus 
ir Girėno minėjimą su pas
kaita ir menine dalimi.

Pranešame, kad mirė 
Elena Buldenytė-Blažienė. 
Lankė Aušros mergaičių 
gimnaziją Kaune ir mokyto
jų seminariją. Daug išken- 
tėjusi mirė Sibire.

Liūdinti sesuo 
M. Glionertienė
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ba, papročiais bei kultūra. 
Visos tautinės respublikos 
priešinasi Sovietų Sąjungos 
rusinimo politikai, siųsda
mos su šimtatūkstantiniais 
parašais Sovietų vyriausy
bei protesto rezoliucijas. 
Tokių rezoliucijų dėka Gru
zijos respublika atkovojo 
teises savai tautinei gruzinų 
kalbai, kuri naujoje respub
likos konstitucijoje buvo pa
naikinta, vietoje šios įve
dant rusų kalbą. Maskvai 
rūpesčio kelia Azijos kraštų 
respublikose gyventojų 
prieauglio didėjimas, kuris 
esąs tris kart didesnis už 
bendrąjį vidurkį. Dėl šios 
priežasties armijon pašauk
tų naujokų 25% sudaro ne 
europinės rasės kariai, ku
rių procentas kas metai di
dėja dėl gimimų skaičiaus 
didėjimo. Kariumenės kad
rą sudaro europiniai slavai: 
rusai, ukrainiečiai ir baltgu- 
džiai, kuriems Azijos res
publikų naujokus apmokant 
būna kalbinių sunkumų. Esą 
tas Sovietų Sąjungos karinį 
paruošimą bei jo bendrąjį 
efektyvumą labai sunkina. 
Susumavus visus knygoje 
iškeltus ne jungiančius bet 
visų penkiolikos respublikų 
skirtingus interesus, stato
mas klausimas: ”How united 
is the Soviet Union?” 

Sovietų Sąjungos politinio 
vienalytiškumo byrėjimas 
aiškiai reiškiasi disidenti
niame judėjime. Satelitinės 
Lenkijos įvykiai yra ryš
kiausias smūgis komunisti
nės doktrinos pagrindų ar
dyme. Iškovojusi teisę lais
vam veikimui ’’Solidarity” 
unija pradėjo politinį spau- 
dimą'komunistų partijai. To 
spaudimo pasėkoje virš 1000 
Lenkijos komunistų partijos 
bei aukštų administracijos 
pareigūnų tardomi dėl ko
rupcijos bei ekonominių rei
kalų blogo administravimo. 
Pora atleistų Lenkijos ko- 

yra apie 100 skirtingų tau- munistinės santvarkos mi- 
tybių su savita tautine kai- nisterių esą nusižudę.

autinių aspiracijų ir bruta- 
iausiomis priemonėmis nai- 
dnamos gimtosios lietuvių 
albos.

Visos tautos turi emi- 
nantų, kurie dėl vienos ar 
dtos priežasties iš - savo 
valstybės išvyko. Skirtumas 
tėra tik toks, kad kitų vals
tybių bei tautų emigrantai 
kiekvienu metu gali grįžti į 
savąjį kraštą, gi mes tokios 
privilegijos neturime, net 
normalus susisiekimas su 
mūsų tėvyne suvaržytas. 
Dėl to tad mūsų, nuo savos 
tėvynės izoliuotų, tautinis 
budrumas turi būti daug 
stipresnis, kurio, deja, mes 
labai dažnai stokojame. Ta
čiau ir tokioms sąlygoms 
esant, užjūriuose steigti lie
tuviams išeiviams ’’Atsargi
nę Lietuvą”, tarsi tautiniai 
valstybinį pakaitalą yra ne
realu ir neįgyvendinama: 
juk kuri gi valstybė užleis 
šiam reikalui savo gyvena
mos teritorijos dalį. Taip 
samprotaujant atrodo, kad 
atsarginės Lietuvos kur 
nors steigimo mintis puose
lėjama remiantis niekuo ne
pateisinamomis iliuzijomis.

Savo tautinį identitetą 
išeivijoje išlaikyti mes ne tik 
galime, bet net gyvenamų 
kraštų vyriausybių esame 
raginami, lietuvių kalbos 
mokymosi’mokyklos vietos 
vyriausybių lėšomis yra re
miamos, tad mums reikia tik 
daugiau tautinės savigar
bos. •

Lietuvą pavergę rusų ko
munistai kartą patys savyje 
uždus. Tokias mintis realiais 
ir moksliniai pagrįstais 
samprotavimais patiekia 
prancūzų politinė moksli
ninkė Helene Carrere 
d’Encausse savo knygoje 
Decline of an Empire”. Va
dovaujantis statistiniais 
duomenimis, knygoje mini
ma, kad Sovietų Sąjungą 
sudarančiose 15 respublikų

Visoje Sovietų Sąjungo
je maisto trūkumas rodo ko- v 
munistinės ūkio sistemo's 
galutinį pakrikimą. Gyven
tojų masė matydama, kad 
tik komunistai bei jų sant
varkos pastatytieji vadai 
gaudami maisto produktus 
ir kitas prekes iš specialiai 
įsteigtų jiems prekybos i 
centrų, jaučiasi sotūs, net gi 
persisotinę, negalės ilgai ; 
pakęsti bado priemonėmis 1 
propaguojamos komunisti
nės ideologijos. Sovietų Są
jungos gyventojai, taip kaip 
Lenkijos darbininkija, vi
suotinai pareikalaus duonos 
ir laisvės.

Toks duonos ir laisvės 
reikalavimo šūkis, dar stip
riau negu dabar, nuskambės 
ir pavergtoje Lietuvoje. To
dėl visiems lietuviams išei
viams, užuot ieškojus kaž 
kokių atsarginių Lietuvos 
pakaitalų, reikia sutelkti vi
sas galimas pastangas padė
ti istorinei Lietuvai išsiva
duoti iš komunistinės rusų 
vergijos.

Klijentams pageidaujant, 
suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su
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išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą į Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
tarnautoja Valentina Lue- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
įstaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

Išvyka į Lietuv

Valentina Luckutė

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Izraelis bus noringas ir geiste geis naujosios Karalys

tės, kaip parašyta: ”Tavo tauta stropiausi tavo galybės 
dieną”. (Psa. 110:3). Ji bus tikrai tuo, ką Izraelis laukė 
(būdamas apakime, kad nepamatytų aukštesniojo dvasi
nio Evangelijos amžiaus pašaukimo); bet jos garbė bus 
daug aukštensė ir pastovesnė negu apie tai buvo mano
ma. Tuokart didelis būrys paklydusių mažatikių į Kristų, 
sakys: ”Ar ne tavo vardu mes pranašavome, ir ar ne tavo 
vardu padarėme daug stebuklų? (Mato 7:21, 22). Šitie 
nebus pripažinti kaip Kristaus sužiediuo»tinė, bet bus pa
likti dalyvauti didžiųjų priespaudų verkime ir aantų 
griežime; ir neabejotina kad jie pasidarys Dievo žmonė
mis, o ne sektininkais. Jie "bus noringi jo galybės dieną”. 
Ir iš tikrųjų, kaip mūsų tekste pasakyta, visai netolimoje 
ateityje Dievo Karalystė bus pripažinta kaip ’’visų tautų 
pageidavimas”.

DORINĖS IR VISUOMENINĖS REFORMOS ' *

Viešpaties Įstatymas, kuris tuokart išeis iš Siono kalno, 
Karalystės, ir bus apskelbtas visiems žmonėms iš Jeru
zalės, pasaulio sostinės; ir tai bus per Jo "kunigaikščius” 
apskelbtasis Viešpaties Žodis, kuris tuojau pradės var
žyti visokį viešąjį piktą. Dorinės reformos bus įvestos vi
sose srityse; finansiniai, draugijiniai ir religiniai klausi
mai bus išrišti sutikmėje su teisybe ir meile. Iš teisybės 
bus padaryta teisingumo taisyklė ir lyginimo įrankis; visi 
šalies reikalai bus atliekami pagal teisybę, — griežtai 
prisilaikant teisingumo taisyklių. — Iza. 28:17.

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

Liudas Barkus

ADELAIDĖS

Travel

SYDNEY: 280PitiSt„
tek (02) 264-2008 

MELBOURNE: 59 Qveen 
st., teL (03) 62-7758 Y

ADELAIDE: 229 Rundle St. 
tel. (08) 223-7817 

BRISBANE: Cnr. Elizabeth 
& EDWARD streets, 
tel. (07) 221-3177

PERTH: 6th Fir. AMP Bldg. 
140 St. George’s Tc., 
tel. 106' ' -7371

Ramovėnų šventė
Ilgai ruošęsi šiam iškil

mingam momentui pagaliau 
birželio 6 d. adelaidiškiai 
ramovėnai atšventė savo 
veiklos 30 metų sukaktį. Jau 
iš ryto per lietuvišką radio 
valandėlę radio vedėjas V. 
Baltutis pakamantinėjo ra
movėnų skyriaus pirmininką 
V. Vosylih apie ramovėnų 
organizaciją.

Vakare į Lietuvių Namus 
pradėjo rinktis ramovėnai 
irjų svečiai. Ir prigūžėjo virš 
160. Kun. P. Martuzas su
kalbėjo invokaciją, skyriaus 
pirm. V. Vosylius atidarė 
minėjimą pakviesdamas su
sikaupimo minute pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvusius 
ir mirusius ramovėnus. Sekė 
ilga eilė sveikinimų raštu, 
žodžiu sveikino adelaidiškių 
organizacijų bei institucijų 
atstovai. Ta proga Skyriaus 
Valdyba pasveikino savo 
narius, sulaukusius bran
daus amžiaus.

Pasisotinus atlikta šven
tei skirta meninė programa. 
Ramovėnų oktetas padaina
vo kelias kariškas dainas, 
taip pat su keliom dainom 
išėjo mūsų populiarusis mo
terų kvartetas. Aktorius N. 
Skidzevičius padeklamavo 
ramovėno K. Kaminsko 
šventei skirtą eilėraštį.

Išsibaigus programai vai
šės ir pabendravimas vyko 
toliau. Akordeonistas su 
savo gausia elektronine 
aparatūra trenkė tartum vi
sas orkestras. Šventiška 
nuotaika ir gera muzika vi
liojo į šokių aikštelę jaunus 
ir vyresnius.

Daugelis stebėjosi, kam 
mokėti kažkokiem orkestrė
liam po 500 dol., kai šis šau
nus muzikantas vienas šį 
darbą atliko kuo puikiausiai.

Teko nugirsti nusistebėji
mų, kaip Adelaidės ramovė
nai su nesilpstančia energija 
reiškiasi visokeriopoj veik
loj ir didėja narių skaičiumi, 
kai daugelis išeivijos orga
nizacijų silpsta ir net kitos 
likviduojasi. Šią paslaptį

tikriausiai žino dabartinė 
skyriaus valdyba, kuriai 
esame dėkingi ir už šią 
šventę.

Sekmadieni ramovėnai 
padėjo gėlių Katalikų Cent
ro sodelyje prie Lietuvos 
žemės paminklo ir su vėliava 
dalyvavo pamaldose.

Džiaugiamės ramovėnų 
gyvastingumu ir šios sukak-1 
ties proga linkime tokiais iš
likti ir ateityje.

1941 m. sukilimas
Atkelta iš psl. 6

lyne 1940-41 m. kalbėdavosi, 
tai tik trečios eilės politiniai 
ryšininkai, kurie, be abejo, 
buvo ir vokiškojo saugumo 
agentai.

Kad LAF per tokį trumpą 
laiką raudonųjų valdomoje 
Lietuvoje taip gerai ir pla
čiai pavyko suorganizuoti 
savo skyrius su kariškai 
profesinio pajėgumo vado
vybėms, tai rašeivų bei pa
sakorių laki fantazija. Tokių 
aprašymų daug išeivijoje, 
apsčiai jų ir L.E. ’’Kauno ra
dijui paskelbus Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, 
sukilo visos Lietuvos LAF 
tinklas, neišskiriant nė toli
mesnių Rokiškio — Zarasų 
apl., su kuriomis ryšys buvo 
nutrūkęs” (L.E. XXIX 1.174 
p.). Visos Lietuvos LAF 
tinklas! Tik jau tam netiki to 
meto liudininkai.

Iš tikrųjų ir pats sukilimo 
paskelbimas, jam gairių nu
statymas, administracijos 
atstatymas priklauso Kaune 
susiorganizavusiam Vietinės 
Apsaugos štabui, kuriam 
vadovavo Vietinės Apsau
gos vado titulu pulk. Liudas, 
Butkevičius. Nei jis, nei vie
nas V.A. štabo narys nepri
klausė L.A. Frontui. Sukili
me dalyvavo plačiausi lietu-

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

s.b.

vių sluoksniai be jokių poli
tinių atspalvių, išskyrus ko
munistus ar jų talkininkus. 
L.E. III t. rašoma, kad po 
karo jis buvo suimtas ir 
kalinamas Šiauliuose, bet nė 
žodžio apie jo vadovavimą 
vietinei apsaugai ir suorga
nizuotam sukilimui.

Laikinosios vyriausybės 
sąstato sudarymas ir jos 
paskelbimas priklauso LAF. 
Vietinės Apsaugos štabas ją 
rėmė ir su ja bendradarbia
vo. Ji buvo sudaryta iš įvai
rių politinių pažiūrų žmonių. 
Dominavo krikščionys de
mokratai.

Sukilimas ir laikinosios 
vyriausybės paskelbimas 
laikytinas Lietuvos istorijo
je svarbiu įvykiu. Išsklaidy
tas tapo Kremliaus mitas, 
kad lietuviai buvo savano
riškai įsijungę į TSRS. Vo
kiečiams nepripažinus laiki
nosios vyriausybės, pabudo 
lietuvių politinis sąmonin
gumas. Dėl to išvengta lie
tuviškų SS dalinių, mažiau 
prarasta gyvybių. Nepri
klausomybės 1941 m. atsta
tymo faktas dėka kitataučių 
bičiulių, kaip matėme, nuš
viestas ir enciklopedijose ir 
istoriniuose veikaluose. Pa
moka dabarčiai ir ateičiai: 
draugų pirmoje eilėje ieško
tina tarp mokslininkų, 
plunksnos žmonių, nepa
mirštant ir politikų. Svar
biausia tai mums patiems 
išlaikyti lietuviškam reikalui 
sąmoningą naująją kartą. 
Kas žino, kas gali įvykti 
ateityje, kokios pagelbos 
gali būti reikalingi lietuviai 
sentėvių krašte.

Musų Pastogė Nr. 25,1981.6.29, psl..7
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Informacija
PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuviams 
pranešame, kad iš Grandies 
taut, šokių ansamblio atkri
to šokėjas R. Kučėnas ir tu
ristė Kj Šimkuvienė, bet 
prie grupės prisidėjo turis
tai M. Sodonis ir 0. ir K. 
Michelevičiai.

Tuo pačiu pranešame, kad 
norį dalyvauti vakarienėje 
su Grandies šokėjais po 
spektaklio liepos 4 d. Liet. 
Klube, kviečiami registruo
tis pas A. Dudaitį tel. 
727 9191 arba pas V. Jušką 
tel. 887 2848.

Primename tėvams, kad 
vaikai bei moksleiviai kvie
čiami dalyvauti Grandies iš-

Canberroje steigiama lie
tuvių pensininkų draugija. 
Pirmas susirinkimas numa
tomas liepos 8 d., 3 vai. 
Canberros Liet. Klube.

♦ * *

Birželio 26 d. Convention 
Room salėje, Wrest Point 
Casino, Hobarte, įvyks Eva 
Kubbos kūrinių parodos 
atidarymas.

Pati paroda prasidės bir
želio 27 d. ir tęsis tris savai
tes, Kūriniai išstatyti 
Masterpiece Fine. Art 
Gallery, Sandy Bay, Hobart, 
Tasmania.

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Liepos 4 d., šešt., 8 v.v.
? ATSISVEIKINIMAS su svečiais iš Či-

kagos — GRANDIES Ansambliu
£ Kviečiame kuo gausiau dalyvauti.
S Neužmirškite atsivesti ir savo moks- 

leiviško jaunimo.
M Liepos 5 d., sekm., 2.30 vai-

Turgus

.Liepos 11 d., šešt., 7.30 v.v.:
Kviečiame Klubo narius bei svečius 

atvykti į

JAUTIENOS IR VYNO VAKARĄ 
Programoje matysite šokėjų trijulę

"DEZIRE”
Bilietus šiam vakarui Įsigyti iki 

liepos 8 d. Kaina $ 6 asmeniui

leistuvėse Liet. Klube.
Vyt. Juška

KOMITETAS GRANDIES
ANSAMBLIUI GLOBOTI

SYDNEJUJE

Čikagos taut, šokių Gran
dies ansambliui globoti ir 
rūpintis jo koncerto ir visais 
kitais reikalais buvo Apy
linkės Valdybos sudarytas 
specialus komitetas, į kurį 
įeina: A. Dudaitis - pirm., V. 
Juška - reikalų vedėjas, B. 
Stašionis - iždin., Marina 
Cox ir K. Kazokas - nariai.

Liepos 24 d. Canberros 
Apylinkės Valdyba ruošia 
kavutę paminint Canberros 
Lietuvių Balso radio valan
dėlės veiklos penkmetį. Va
landėlei vadovauja energin
gas ir sumanus vedėjas Ju
ras Kovalskis. Sukakties 
paminėjimas įvyks Canber
ros Liet. Klube 8 vai. vak.

MELBOURNE LIET.
KNYGA

. Prie Melbourne Liet. Bib
liotekos išlaikymo ir jos 
praturtinimo prisidėjo: po $ 
10 - M. Kymantas, N. But- 
kūnas nuosavomis prieško- 
munistinėmis knygomis 
įsteigę atskirą t ramovėnų 
sekciją. Po $ 2: L. Bartaš-

GRANDIES KONCERTAS

Canberroje įvyks liepos 1 d., trečiadienį, 7.30 vai. 
Erindale Centre McBryde Crest., Wanniassa.

Visi maloniai kviečiami koncerte dalyvauti ir atsivesti 
savo draugų kitataučių.

Įėjimas 4 doleriai asmeniui, pensininkams - $ 3.

kienė, A. Butkienė, J. 
Krikščiūnas, S. Šabrinskas. 
Aukojo knygomis ir žurnalų 
bei laikraščių komplektais: 
J.B. Aglinskas, A. Butkutė, 
A. Bielkevičienė, J.B., I. 
Alekna, J. Goodsail, V.V., 
Koženiauskai, L. Padgurs- 
kis, S. Slavickas, A. Taškū- 
nas.

Frida Savickienė meniš
kai išrašė medy bibliotekos 
patalpoms reikalingus užra
šus. Visiems šiems mūsų 
bibliotekos geradariams 
reiškiama nuoširdi lietuviš
ka padėka.

Jau galutinai sukomplek
tuoti Aidų, Metmenų, Litu- 
anus, Margučio, Mūsų Pas
togės nuo pirmųjų iki pas
kutiniųjų Nr. Nr., ir jais no
rintieji gali patogiai pasi-

naudoti erdvioje ir atitinka
mais minkštais baldais ap
statytoje skaityklos patal
poje.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

KOVO
BALIUS

Patirta, kad svečių iš Či
kagos taut, šokėjų grupės 
Grandies Adelaidėje kon
certas praėjo nepaprastai 
sėkmingai. Salė buvusi pil
nutėlė (virš 500!) kas Ade
laidėje ypatingai retas daly
kas. Pagal pranešimus, 
Grandies šokėjai savo cha
rakteriu artimesni jau mūsų 
matytam kanadiečių Gyva- 
tarui, negu Clevelando 
Grandinėlei.

Per trumpą laiką Adelai
dėje mirė Dr. S. Martinkus, 
44 m., Zinaida Jablonskienė 
ir Vilius Bernaitis, 75 m.

Maloniai kviečiame Sydnejaus ir gretimų apylinkių 
lietuvius atsilankyti į Čikagos tautinių šokių ansamblio

GRANDIES Koncertą
liepos 4 d., šeštadienį, 5 vai. vak. Latvių Salėje, 32 
Parnell St. Strathfield.

Įėjimas aukų forma: suaugusiems $ 5,
pensininkams, studentams ir moksleiviams $ 3.

Vaikams įėjimas nemokamai

SŪKURYS” SUKASI

SPAUDOS VAJAUSREIKALU
PLB Valdyba paskelbė 

Australijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje specialų vajų - 
konkursą siekiant padidinti 
mūsų laikraščių tiražą. Kon
kurso mecenatas kun. Dr. J. 
Prunskis tam tikslui pasky
rė $ 1000 (amerikoniškų do
lerių).

Tai puiki proga visiems 
platintojams padėti lietu
viškai spaudai ir tuo pačiu 
bandyti laimėti 500 (ameri
koniškų) dolerių prizą. Dar 
yra du mėnesiai iki konkur
so pabaigos rugsėjo 1 d.

Parodykime daugiau noro 
ir ambicijos ir pamėginkime 
įrodyti, kad mes galime su
rasti dar ne vieną, bet dau
giau skaitytojų mūsų laik
raščiams.

Konkurso — vajaus sąly
gos:

1. Konkurse gali dalyvauti 
visi Australijos ir N. Zelan
dijos lietuviai.

2. Konkursas prasideda 
gegužės 1 ir baigiasi rugsėjo

REVUE (SIB

’’Sūkurio” koncertas 
Strathfielde apsimokėjo ir 
padarė didelio d žiaugsmo 
šokėjams ir mums visiems, 
kurie atsilankė koncerte. 
Labai puikiai atrodė šokėjai 
ir scena. Grupės vadovė 
Marina Cox gali džiaugtis 
savo atsiektais vaisiais.

Vėliau pasirodydami 
Folkloric Festivalyje Operos 
Rūmuose išlaikė egzaminą. 
Jauni šokėjai ir jų rūbai tik
rai mane sužavėjo. Linkiu 
didelės sėkmės.

A.K.

3. Terminui pasibaigus 
konkurso dalyvis gauna iš 
laikraščių ir žurnalų leidėjų 
pažymėjimą apie jo/jos su
rinktas naujas prenumera
tas. Šiuos pažymėjimus jis 
pasiunčia Australijos L.B. 
Krašto Valdybai iki spalio 1 
d. šiuo adresu: P.O. Box 128, 
Nth Melbourne 3057.

4. Australijos L.B. Krašto 
Valdyba paskelbia konkurso 
laimėtojus iki lapkričio 1 d. 
ir apie tai praneša PLB Val
dybai — JAV.

5. Konkurse skiriamos dvi 
premijos: I-ji $ 500, ir II-ji $ 
250 JAV dolerių.

6. Laikraštis ar žurnalas, 
kuriam konkurso metu buvo 
surinkta daugiausia prenu
meratų, gauna 250 am. do
lerių.

Melb. Apylinkės Valdyba

18-7-8/ 8val. vok. i 
Aietuvią Klube. Bonks fou/H

GIMET/h Jaoo

•Stotos u*sa Ky/i 
Don — i
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