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BAISUJ! BIRŽELI

1941.

numeris atskleidė, kad dabartinis 
Lietuvos Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinio Petro Anillonio pavaduoto
jas, buvęs KGB pulkininkas Petras 
Raslanas, yra vienas iš Rainių 
žudynių organizatorių. Šis žudikas, 
sovietinėje enciklopedijoje kukliai 
pristatytas kaip "administracijos dar
buotojas" nuo 1940 m. iki 1969 m., 
šiandien nurodinėja, ( kurią parapiją 
skirti kunigus, nuo jo priklauso, leisti 
ar neleisti jaunuoliui stoti | kunigų 
seminariją.

Virš 34000 lietuvių buvo ištremta 
per vieną savaitę baisiojo birželio 
metu. Buvusio liaudies komisaro 
Jurgio Glušausko, įsijungusio t rezis
tencinį sąjūdi, liudijimu, Stalinas 
planavo ištremti 700 000 lietuvių i 
Rusijos gilumą, pakeičiant juos rusų 
kolonistais. Nors šio plano vykdymą 
sutrukdė prasidėjęs karas, trėmimai 
vėl prasidėjo, vos tik Raudonoji armija 
(kėlė koją i Lietuvą 1944 metais. Jau 
tų metų lapkričio mėn. nusiautė 
pirmoji banga, vėliau masiniai tremta 
1945 m. rugpj. - rugs, mėnesiais, 
žiemą 1946 m. vasario mėnesi, vėl 
1947 m rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais.

Pati baisiausia trėmimų banga 
pravesta 1948 m. gegužės mėnesį. 
Sibiro tremtinės Elenos Juciutės 
žodžiais, šis gegužis turėtų būti 
minimas kaip baisusis gegužis, nes 
savo dydžiu jis toli prašoka baisuj} 
birželį.

Tik Stalino mirtis išgelbėjo dalį 
ištremtųjų. Kiti gi niekad nepamatė 
gimtojo krašto. Plati Gulago imperija, 
ir lietuvių kaulai Išmėtyti, Išbarstyti 
po visą jos plotą, nuo Arktikos iki 
Kazakstano, nuo Rytprūsių iki Alta
jaus ir Kamčatkos.

Turime būti dėkingi pokario miško 
broliams, kad Lietuva taip neapnikusi 
rusais kolonistais, kaip Latvija ir kiek 
mažiau, Estija. Tačiau sovietai, apgy
vendinę slavais Karaliaučiaus sritį, 
tikisi, kad su laiku lietuviai ištirps 
apsupime. Geležinės kryžiuočių 
ordino replės, spaudžiusios Lietuvą iš 
Prūsijos ir iš Livonijos keletą šimtų 
metų, nepajėgė jos palaužti. Romo 
Kalantos, Mindaugo Tamonio, Nijolės 
Sadūnaitės pavyzdžio skatinami lietu
viai atlaikys ir š( naująjį pavojų - 
ištirpimą rusų masėje. Jei masiniai 
trėmimai ir baigėsi, geriausi Lietuvos 
sūnūs ir dukros vis dar sudeda savo 
aukas, asmens laisvę ir gyvybę, kad 
palaikyti lietuvių tautos dvasios 
stiprumą, kovodami už spaudos ir 
žodžio laisvę ir tikėjimą, už nepri
klausomą Lietuvą. Lietuvos pogrin
džio spauda yra mūsų pasididžiavimas 
ir pavyzdys visoms Sovietų S-gos 
pavergtoms tautoms.

Gorbačevo ' " Glasnost" politika, 
daug kam sukėlusi vilčių yra deja, ne 
tam, kad palengvinti lietuvių tautai, o 
tam, kad atleidus kai kuriuos varžtus 
vidiniai sustiprinti Sovietų imperiją.

Tikėjimo persekiojimas, tautinių 
aspiracijų slopinimas tebesitęsia pilnu 
tempu. Visgi eilė lietuvių politinių 
kalinių, dėl užsienio spaudimo, šiek 
tiek pagreitintai paleisti laisvėn.

Nukelta J 2-rą .pusi.
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Prieš 47 metus, 1940 m. birželio 15 
dieną, pajudėjusios rusų tankų masės 
užgniaužė sunkiai iškovotą Lietuvos 
nepriklausomybę. Sovietų Sąjunga, 
ištisus dvidešimti metų vaidinusi 
Lietuvos draugę ir užtarėją prieš 
Lenkijos užmačias, nusiplėšė nuo savo 
veido kaukę, brutaliai sulaužydama 
bent pusę tuzino taptautinių sutarčių 
ir įsipareigojimų Lietuvai.

Šiandien mes minime lietuvių tau
tos kryžiaus kelią, prasidėjusi aną 
birželio dieną, kai Lietuva, Hitlerio ir 
Stalino suokalbio auka, suklupo prieš 
jėgos persvarą. Deja, Maskvai buvo 
negana atimti mūsų nepriklausomybę. 
Ji siekė atimti viską - pradžioje mūsų 
ekonomini gerbūvi, teisę i nuosavybę, 
tuoj po to - mūsų tautos tradicijas, 
šventes, jos garbingos praeities atmi
ninių, jos gilų tikėjimą, palaipsniui 
bando užgniaužti Ir lietuvių kalbą.

Vietoje lietuvių šimtmečiais prak
tikuotos tolerancijos, artimo meilės, 
tarpusavio sugyvenimo - per jėgą 
skiepyta neapykantos tarp visuome
nės sluogsnių doktrina - marksizmas. 
Prisipildė kalėjimai - nuo visuomenės 
veikėjų, žilų senelių iki ūkininkų, 
darbininkų, žalių gimnazistų, Jkliuvu- 
sių už neatsargų žodi. Prasidėjo 
žiaurūs tardymai, staigios mirtys 
kalėjimuose, tardytojams "persisten
gus". Asmenys, iškviesti "pasikalbė
jimui" i NKVD, apkaltinti prasimany
tais nusikaltimais, buvo prievartau
jami pasidaryti šnipais ir skundikais, 
kad Įrodytų savo nekaltumą. Lyg 
patyčiai - priverstiniai mitingai, 
liaupsinant budeli Staliną ir dėkojant 
jam už atvežtą saulę.

Galiausiai po metus trukusio slogu
čio, kai jau matėsi, kad karti nuodų 
taurė išgerta iki dugno, atėjo baisusis 
1941-mųjų birželis su naktiniais 
beldimais i duris, su sunkvežimiais, 
užkaltais gyvuliniais vagonais kur 
sugrūsti stati žmonės, vyrai ir 
moterys, vaikai ir seniai, ligoniai ir 
gimdyvės, be oro ir vandens, per 
vasaros karščius, dienomis stovėjo 
stotyse, enkavedistų durtuvų apsup
tuose ešalonuose laukdami kelionės i 
nežinią ir mirti.

Jei NKVD generolo Serovo dar 
1939 m. spalio mėn. paruoštos 
lietuvių, latvių ir estų deportacijų 
instrukcijos numatė 25 žmones vago
nui, jų būdavo sugrodama po 35 ir 
daugiau. Daug jų mirė kelionėje, čia 
pat išimami ir pakasami prie geležin
kelių bėgių. Šeimos išardytos, visus 
vyrus atskiriant nuo žmonų ir vaikų. 
Nedaug kas iš jų liko gyvi - vieni mirė 
badu, kiti nuo šalčio, treti pakirsti 
epidemijų, žuvo darbovietėse, ar 
sargybinių užmušti, nušauti, nukan
kinti.

Balsusis birželis nesibaigė trėmi
mais. Kilus vokiečių - rusų karui, jis 
atnešė masines žudynes, ar enkave
distams be atodairos iššaudant kali
nius kaip Červenėje ar Pravieniš- 
kiuose, ar žiauriausiu būdu nukan
kinant, kaip Būdviečio giraitėje, 
Suvalkijoje, ar Rainiuose Žemaitijoje.

Neseniai Vakarus pasiekęs pogrin
džio žurnalo "Aušra” 1985 bal. mėn.

Išvežamuosius i Sibirą varo i gyvulinį vagoną.

Xušra Juškienė

Aukų prisiminimui 
Nupinsim, sesės broliai, m 

prisiminimui ty,.. A .. ....... ----  --  •-
kuriy veiduos kančia ir ska 

kai buvo tremiami svetur.

t
js amžiams liko

Varpįi galingi dūžiai kasmet mums mena, 

jog širdyse visy

lyg amžinoji aukuro ugnis dar dega 

žaizda mūs broliy, sesery.

Ne, ne mirčiai ir ne raudai 

atėjom mes nulenkti galvas.

Bet tai nesuskaičiuojamai didvyriy aukai, 

kuriai mes skyrėme maldas.

Nupinkim, sesės broliai, mes vainiką 

kaip simbolį gyvybės, laisvės ir tiesos. 

Tą mažą žemės grumstą saujoje laikykim 

dalelę mūšy tėviškės brangios.

Popiežius lankosi 

savo tėvynėje.

Birželio 9 d. popiežius atvyko i savo 
tėvynę Lenkiją ir kalboje skatino 
lenkų valdžią gerbti žmogaus teises.

Lenkų vadas Jaruzelski užtikrino 
popiežių, kad Lenkija dabar pergy
vena politini renesansą, stipriausiai 
pasireiškianti iš visų komunistinių 
kraštų Europoje. Jaruzelski pareiškė, 
kad praėjo neramūs laikai su streikais, 
kurie buvo skatinami "Solidarity" 
judėjimo.

Popiežius ir generolas Jaruzelski 

pasikeitė užtikrinamais žodžiais, kad 
jie abu siekia taikos. Popiežius 
Jaruzelsklui priminė, kad norint tal
kos, reikia pagalvoti apie žmogų, apie 
jo religinių įsitikinimų laisvę ir galią 
atvirai pasireikšti.

Atvykimo dieną popiežius užbaigė 
šv. Mišiomis šv. Jono katedroje. 
Popiežiaus vizitas tęsis septynias 
dienas.

Popiežius aplankys devynis miestus 
ir atlaikys devynerias šv. Mišias. 
Aplankys Ježy Popieluško kapą ir 
susitiks su Lech Walesa, buvusiu 
"Solidarity" vadu, bet apie tai bus 
paskelbta tik po to.
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Atkelta iš 1-mo pusi.

Jadvyga Bieliauskienė, Antanas Ter
leckas, senukas Vladas Lapienis, 
Amerikos pilietis dr. Vytautas Skuo
dis, Henrikas Jaškūnass, Jonas Simo- 
kaitis, Liudas Dambrauskas ir dar 
vienas kitas.

Tačiau dar veltui laisvės laukia 
pagrindinis mūsų sąžinės kalinys, 
Helsinkio grupės įkūrėjas, Viktoras 
Petkus, visą gyvenimą pašventęs 
ugdyti rezistencijos dvasią jaunimo 
tarpe, kovai už laisvę Lietuvai.

Tebekali Tikinčiųjų Teisėms ginti 
k-to nariai kunigakAlfonsas Svarins
kas, 1983 m. nuteistas 7 metams 
griežto režimo _ 3 metams katorgos; 
Tebekali kun. Sigitas Tamkevičius tais 
pat metais nuteistas 6 metus griežto 
režimo koncentracijos stovykos ir 4 
metams katorgos, atsisakęs paleng
vinti savo likimą teisminiais parody
mais prieš pernai suimtąją Algirdų 
Patacką ir todėl vėl sugrąžintas į 
Gulago pragarą. Kali kun. Jonas 
Kastytis Matulionis, kuriam dabar 
uždrausta susirašinėti lietuvių kalba.

Katorgoje vargsta Gintautas Ieš
mantas (iki 1990), kalinamas ir 
Gediminas Jakubčionis, pernai suim
tasis jaunimo teatro Vilniuje darbuo
tojas. Terorizuojami ir grįžę iš 
tremties į Lietuvą buvę sąžinės 
kaliniai, kaip Nijolė Sadūnaitė.

Jau keli mėnesiai kaip koncentra
cijos stovyklos ligoninėje guli sunkiai 
sužeistas Balys Gajauskas, su neaiš
kiose aplinkybėse perdurta krūtine 
netoli širdies.

Mūsų pareiga yra daryti viską, kad 
palengvinti šių mūsų tautos didvyrių 
likimą, juos gelbėti, atkreipti pasaulio 
dėmesį į jų pagalbos šauksmą.

Ypač svarbu išvaduoti Viktorą 
1 Petkų, kuris yra pasidaręš visos'Tnūsų 

tautos rezistencijos simboliu.
Australijos Baltų Taryba, ALB 

Krašto valdyba, Lietuvių Informa
cijos Biuras bei mūsų Žmogaus Teisių 
Draugija savo raštais Australijos min. 
pirm. R. Hawke ir užsieninių reikalų 
min. Bill Hayden atsiekė, kad Viktoro 
Petkaus klausimas buvo specialiai 
iškeltas per Sovietų užs. reikalų 
ministerio Šęvamadze vizitą Austra
lijoje. Reikia daryti spaudimą, kad šis 
klausimas nebūtų užmirštas, neužsi
gulėtų archyvuose, kad jį Australijos 
valdžia nuolat klibintų, kol neatsiek
sime V. Petkaus išlaisvinimo.

Turime taip pat nuolat atsiminti, 
kad ne kalinių laisvinimas yra mūsų 
pagrindinis tikslas, bet Lietuvai 
laisvės Iškovojimas, dėl kurio tie 
politiniai kaliniai paaukojo savo 
laisvę.

Pernai Australijos Baltų Taryba ir 
visų pabaltiečių pastangomis Austra
lijos parlamente priimta Baltų rezo
liucija įpareigoja Australijos vyriau
sybę kelti Pabaltijo žmogaus teisių 
klausimą ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvo apsisprendimo klausimą 
tarptautiniuose forumuose. Reikia šią 
rezoliuciją nuolat valdžiai priminti, 
kad viskas nepasiliktų tik gražiu, bet 
netęsėtu pažadu.

Š. m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
priimtu rezoliuciją, pasmerkianti So
vietų S-gą už Pabaltijo okupaciją, ir 
reikalaujanti grąžinti laisvę šioms 
trims valstybėms, yra didelis atsie- 
kim'as mūsų kovoje dėl krašto laisvės.

Prasidėjęs veiklesnis laisvės sąjūdis 
mūsų kaimyninėje Latvijoje, kur 
pernai įsisteigė "Helsinkio 86" grupė, 
taip pat yra drąsinantis veiksnys.

Tačiau mes patys turime aktyviau 
įsijungti, kad išnaudotume susidariu
sias palankesnes aplinkybes. 
Skaitlingas mūsų dalyvavimas pro
testo eisenose, motorkadose, budėji-
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Viktoras Petkus

muose atkreips australų ir ypač jų 
spaudos ir televizijos dėmesį į mūsų 
kraštų tragišką likimą.

Nors tokiu būdu kiekvienas iš mūsų 
gali akivaizdžiai prisidėti prie savo 
brolių ir sesių Lietuvoje vedamos 
kovos dėl krašto laisvės, dėl kurios 
galvą dėjo partizanai, kaip Juozas 
Lukša, sąžinės kaliniai, kaip Min
daugas Tamonis, ar nuo KGB rankos 
žuvę kunigai Bronius Laurinavičius ir 
Juozas Zdebskis.

Mes tada tapsime vertesni jų 
pasišventimo, Romo Kalantos ir jo 
bendraminčių aukos.

Aktyviai įsijungę, geriausiai pami
nėsime - pagerbsime visų už Lietuvą 
žuvusių ir kentėjusių brolių - sesių 
atminimą.

V. Patašius.

BAŽNYČIA .

KATARO MB O S E.

Ateinančiais metais Sov. Sąjungoj 
bus švenčiamas krikščionybės įvedi- 
m as.

Rusijos ortodoksų Bažnyčia pa
kvietė užsienio Bažnyčioms vadovau
jančius asmenis, kaip Canterbury 
arkivyskupą.

Kremlius dar nieko oficialiai nepa
reiškė. Svečius oficialiai sutiks, bet 
jaučiama, kad Gorbačiovui ir jo 
bendrininkams geriau patiktų, jeigu 
apie tai nebūtų iš viso minima.

Valdžia jaučiasi nesmagiai, nes 
pirmieji rusai, apsikrikštiję 988 metais 
buvo senovės Rus (Ruzzi - Rasai), 
gyvenę Ukrainoje ir jėga prijungti prie 
Sov. Sąjungos Stalino laikais. Ukraina 
nesiliauja siekusi politinės autonomi
jos, bet turi kentėti tvirtą priespaudą.

Kardinolas Ivan Lubachivsky.

Ukrainiečių akyse tūkstanties me 
tų sukaktis yra Ukrainos jubiliejus, ne 

Rusijos. Maskva apsikrikštijo 500 
metų vėliau.

Yra ir kitų nesklandumų, kurių Sov. 
Sąjungos valdžia nežino kaip "suvirš
kinti". Ukraina ir Lietuva skiriasi 
nuo kitų Sov. Sąjungon įjungtų kraštų 
tuo, kad didelė jų dauguma yra 
katalikai, ne ortodoksai.

Maskvos valdžiai, žiūrint jos akimis, 
Ukrainos katalikų Bažnyčia nusikals
ta lojalumui, ji yra nelegali.

Neseniai lankėsi Australijoj kardi
nolas Ivan Lubachivsky. Jis pareiškė, 
kad katalikų Bažnyčia Sov. Sąjungoj 
yra katakombose. "Kai mes meldžia
mės, tai mes oficialiai esam krimina
liniai nusikaltėliai" - pasakė Luba
chivsky. Ukrainos katalikai yra 
pasiryžę neklausyti nei Vatikano, nei 
Maskvos. Daugelį metų jie siekė, deja 
veltui, kad jų vyriausias vadovas 
gautų patriarcho titulą.

Kanono teisė reikalauja trijų sąly
gų patriarcho titului: kandidato, 
pasekėjų ir teritorijos. Kardinolas 
Lubachivsky pasakė, kad buvęs popie
žius Palius VI-sis pareiškė anuomet 
buvusiam kardinolui Slipyj: "Kadangi 
jūsų kraštas yra rusų okupuotas, tai 
jūs negalit turėti patriarchatą". 
Kardinolas Lubachivsky du kartus 
rašė popiežiui Jonui Pauliui II-jam, 
bet gavo tokį pat atsakymą, kokį 
anuomet davė buvęs popiežius.

Australų spaudoje, pareškiama, kad 
Ukraina nėra pamiršta. Neseniai ABC 
programoje rodė dokumentinį filmą 
"Harvest of Sorrow" susuktą pagal 
garsų veikalą. Filmas ryškiai at
skleidė, kaip Maskva tyčia badu 
išmarino septynis milijonus ukrai
niečių iš 30- ties milijonų. Tai atsitiko 
1932-33 metais.

Ukrainiečiai teigia, kad šis Maskvos 
kerštas buvo už tai, kad ukrainiečiais 
nepasitikėjo. Ukraina dydžiu yra 
tolygi Prancūzijai.

IIETUVOJJE
ANTRA MEDALIO PUSĖ

L. Rinkūnas ir J. Vidickas, atidavę 
duoklę naujosioms gyvenvietėms, Vėl 
grįžta prie daugelio užmirštų vien
kiemių: "Vis dėlto vienkiemių nukė
limas, gyvenviečių plėtimas paspar
tino taip pat gyventojų persikėlimą į 
miestus. Dabar, kai iškyla reikalas 
lėtinti kaimo gyventojų migraciją, 
dera kitaip vertinti ir vienkiemių 
nukėlimo problemą. Juk ne tiek 
svarbu, ar kaimo žmogus kelsis į 
centrinę gyvenvietę, ar liks vienkie
myje - svarbiausia, kad jis pasiliktų 
kaime. Juo labiau, kad nemaža dalis 
gyventojų dėl įvairių priežasčių 
nenori palikti vienkiemių. Kai kurių 
mokslinio tyrimo įstaigų duomenimis, 
prieš kelerius metus vienkiemiuose 
buvo apie 70 procentų tokių žmonių. 
Vieni linkę pasilikti vienkiemyje dėl 
senyvo amžiaus, kiti nenori skirtis 
su gimtąja vietove, treti - dėl lėšų, 
statybinių medžiagų stokos, dėl 
asmeninio pagalbinio ūkio tvarkymo 
sunkumų persikėlus į gyvenvietę. 
Antra vertus, vienkiemių išsaugojimo 
problema aktualėja pradėjus plėtoti 
naują gamybos organizavimo formą - 
šeimyninę rangą. Gyventojų stabi
lumui nemažą reikšmę turi socialinė 
savijauta. Kokia gali būti vienkiemio 
žmogaus savijauta, jei jis jame 
jaučiasi laikinu gyventoju, jeigu 
kolūkio pirmininkas nuolatos ragina 
keltis į gyvenvietę, kartais taikant 
net ekonomines sankcijas, draudžiant 
ne tik atstatyti ir rekonstruoti 
vienkiemio trobas, bet dažnai ir jas 
suremontuoti. Ir po to norima, kad 
kaimo žmogus nebėgtų į miestą. Kiek 
vienkiemių supūdyta tokiais draudi

mais!... L. Rinkūnas ir J. Vidickas 
pataria sekti Estijos pavyzdžiu, kur 
vienkiemius leidžiama pirkti jaunoms 
šeimoms, pertvarkyti ir atnaujinti 
senuosius pastatus. Atėjo laikas ir 
Lietuvoje vienkiemius laikyti sudėtine 
dabartinio kaimo dalimi.

RADIACIJA NORMALI

Vilniškė "Tiesa", š. m. balandžio 30 
d. laidoje skaitytojams primindama 
pirmąsias nelaimės metines atominėje 
Černobilio elektrinėje, paskelbė Jur
gio Paskočino pasikalbėjimą su Lietu
vos mokslų akademijos fizikos insti
tuto direktoriumi Zenonu Rudziku. Jo 
nuomonę atskleidžia pasikalbėjimo 
antraštė "Tyrimai rodo: radiacijos 
lygis normalus". Minėtasis institutas 
nuolat matuoja oro radioaktyvumą 
Vilniuje ir Ignalinos rajone, epizo
diškai - ir kitos Lietuvos vietovėse. 
Kai po nelaimės černobilyje buvo 
užfiksuotas radioaktyvaus spindulia
vimo padidėjimas atmosferoje, teko 
išplėsti matavimus: grupė darbuotojų 
dirbo be išeiginių dienų, net Ir per 
šventes. Turimi prietaisai taip jautrūs, 
kad jais užfiksuojama net ir Kinijos 
atmosferoje susprogdinta bomba. Ra
dioaktyvių dalelių po nelaimės Čer
nobilyje buvo ne tik atmosferoje. Jos 
ne visur vienodu kiekiu nusėdo ir 
miškuose, ant žemės paviršiaus, 
augalų, pateko į jų vidų, prasiskverbė 
į patalpas. Teko atlikti kai kurių 
maisto gaminių -pieno, arbatžolių, 
uogų, grybų, Lietuvoj gaunamų ir jon 
atvežamų, radioaktyvumo matavimus. 
Tie darbai tęsiami ir dabar, plečiant 
dirvos, vandenų, augalijos radioak
tyvumo tyrimus, ieškant bendrų 
dėsningumų. Fizikos institute buvo 
įsteigta radiacinės apsaugos labora
torija, kurianti naujas ir tobulinanti 
esamas radionuklidų matavimo meto
dikas. Fizikos instituto direktorius Z. 
Rudzikas užtikrina, kad radioakty
vumas praktiškai yra sumažėjęs iki 
foninio. Pasak Z. Rudziko, Ignalinos 
atominę elektrinę jau daug metų 

'nuolatos seka prie jos dar statybos 
pradžioje įrengta aplinkos tyrimo 
laboratorija. Esą gauti duomenys 
liudija, kad Ignalinos elektrinė dirba 
švariai. Tik retkarčiais užfiksuojamas 
labai mažas, vos išsiskiriantis iš 
foninio, kai kurių izotopų koncentra
cijų padidėjimas. Foninis radiacijos 
lygis, laikomas normaliu, gali būti 
skirtingas įvairiose vietovėse.

PRISIMINĖ VIENKIEMIUS
Ekonomikos mokslų kandidatas Le

onas Rinkūnas ir Jonas Vidickas 
"Valstiečių laikraščio" balandžio 25 
d. laidoje primena skaitytojams, kad 
pastarajame dvidešimtpenkmetyje 
daug Lietuvos kaimo gventojų persi
kėlė į miestus.
Esą dabar jau reikia susirūpinti kaimo 
gyventojų migracijos mažinimu. Spar
tus vienkiemių perkėlimas į centrines 
kolchozų bei sovchozų gyvenvietes 
jose sutelkė daugiau kaip 60 procentų 
kaimo gyventojų. Jų skaičius yra dar 
didesnis Kėdainių, Joniškio, Kauno, 
Pakruojo rajonuose. Gražiai sutvar
kytos gyvenvietės, turinčios buitinės 
ir kultūrinės paskirties pastatus, 
tapo žmonių traukos centrais.

BOMBA KAPINĖSE

Kurtinantis sprogimas sudrebino 
Zarasus. Beveik 100 kg. sveriančią 
bombą duobkasiai aptiko miesto 
pakraštyje esančiose kapinėse. 
Kastuvai netikėtai atsimušė į metalą. 
Kai pasirodė surūdiję radinio šonai, 
paaiškėjo, kad tai yra beveik pusšimtį 
metų kapinėse tyliai išgulėjusi II D. 
karo bomba. Išminuotojai bombą 
ištraukė iš duobės ir susprogdino 
Zarasų miesto žvyryne.
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POVILAS VYTAUTAS STAŠIONIS

Povilas Vytautas Stašionis sėk
mingai baigė Lismore studijas ir gavo 
Associate Diplomą in Applied Scien
ce. Tolimesnes studijas numato tęsti 
aukštesniam mokslo laipsni  ui įsigyti

Armidale universitete. Linkime 
Povilui sėkmės.

Sydnejaus lietuvių jaunimo tarpe 
Povilas pasižymėjo kaip skautas. Dėl 
savo mažumo ir darbštumo stovykloje 
jį pravardžiavo "skruzdėle". Šoko 
tautinius šokius, yra baigęs lituanis
tinius kursus ir gražiai kalba lietuviš-
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TAUTA PRAGARE

Mūsų tauta yra pergyvenusi labai 
garbingų ir labai tragiškų laikotarpių. 
Šiuo metu ji pergyvena vieną tokių 
tragiškų laikotarpių. Sovietinė oku
pacija, atėjusi Lietuvon išlaisvinimo 
vardu, tapo netikėtai žiauria vergija.

Kai kurie mūsų intelektualai sakė ir 
rašė, esą komunizmas per daugelį 
metų padarė didelę pažangą, tapo 
civilizuotu socialiniu sąjūdžiu. Dėl to 
jis Lietuvai nesąs pavojingas. Deja, ta 
pranašystė neišsipildė, ir dalis tų 
intelektualų, kurie taip kalbėjo, 
pateko į tą patį sovietinį pragarą, kaip 
ir visa lietuvių tauta. Jie labai 
nusivylė ir daug ką nuvylė, bet 
praregėjimas buvo per daug vėlyvas ir 
tragiškas.

Vienas žymiųjų Lietuvos intelek
tualų buvo Juozas Keliuotis - 
rašytojas, redaktorius, filosofas, kul
tūrininkas. Jis nebuvo vienas tų, kurie 
skelbė komunizmo kultūringumą, ta
čiau Jo nebijojo, grėsmės metu į 
Vakarus nepasitraukė, tikėdamasis 
pritapti prie komunistinės santvarkos, 
atneštos ant maskvinių tankų. Tą jo 
viltį stiprino faktas, kad buvo nacių 
persekiojamas. Kaip matyti iš dabar 
išspausdintų jo pergyvenimų " Dangus 
nusidažo raudonai", pradžioje jam 
sekėsi - iš sovietinės valdžios gavo 
net tris tarnybas, bet vėliau jas visas 
prarado ir pateko į tokį pragarą, iš 
kurio nebegalėjo išeiti. Jis mirė 
Lietuvoje, bet pragaran nugrimzdu- 
sioje.

Tai sakydami turime galvoje minėto 
Juozo Keliuočio atsiminimus, para
šytus okupuotoje Lietuvoje ir išleistus 
JAV-se "į laisvę fondo". Tai knyga, 
parašyta su gilia psichologine bei 
filosofine įžvalga, kurioje labai ryš
kiai matyti lietuvių tauta. Apie 
siblrinius trėmimus yra jau nemažai 
parašyta knygų. Apie juos rašė 
Armonlenė, Tautvaišienė, Juciūtė ir 
kiti. Vieni parašė knygas, kiti 
pasitenkino straipsniais periodikoje. 0 
prel. J. Prunskis, surinkęs atsiminimus, 
suredagavo ištisą knygą apie mūsų 
tautiečių kančias Sibiro lageriuose ir 
tremtyje. Prie jų reikia pridėti ir tuos 
leidinius, kurie aprašo tautos kančias 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, kaip 
pvz. Daumanto, Petraičio ir daugelio 
kitų, kurie perėjo sovietinio tardymo 
kameras. Visose tos rūšies knygose 
gyvai atsispindi tragiškoji Lietuva. 
Bet Keliuočio atsiminimuose " Dangus 
nusidažo raudonai" ta pati Lietuva 
išryškėja daug stipriau, giliau ir, 
sakytume, tragiškiau. Juose matyti 
kenčiantis ne vien Keliuotis, bet ir 
visa tauta. Autorius, patekęs į 
sovietinį pragarą, grumiasi paskuti
nėmis savo jėgomis, tačiau niekad 
nelieka vienas. Aiškiai matyti, kad 
tame pragare kenčia visa lietuvių 
tauta per savo geriausius sūnus bei 
dukras.

Sovietiniame pragare, kurį pergy
ventais faktais vaizduoja Keliuotis 
atsiminimų knygoje, išryškėja komu

nistinio žmogaus niekšingumas, kylan
tis iš pačios sovietinės santvarkos 
metodų. Visų pirma jis pasireiškia 
autoriaus Keliuočio suėmime. Jis 
pašalinamas iš lietuvių rašytojų 
draugijos savųjų pastangomis, būtent 
A. Venclovos, J. Baltušio, T. Tilvyčio 
ir K. Korsako. Prie jų prisideda A. 
Churginas, anksčiau tarnavęs na
ciams, o vėliau įsiteikęs komunistams 
ir įskundęs J.Keliuotį saugumiečiams. 
Tai žmonės, kuriems J. Keliuotis 
padėjo nacių okupacijos metais, bet 

-sovietinėje okupacijoje susilaukė ne 
pagalbos iš jų pusės, o pražūties. 
Daug niekšingumo matyti sovietinių 
kalėjimų sistemoje. Pvz. lietuvių ir 
kitataučių grupė, kalėjusi Kaune, 
išvedama su nešuliais kelionei į Sibirą. 
Su administracijos žinia ją užpuola 
plėšikai, atima geresnius kalinių 
drabužius, apavą, maistą. Kai vienas 
kalinių pasiskundė budintiem parei
gūnam, šie pareiškė, kad viskas bus 
sutvarkyta ir pradėjo jieškoti vagių. 
Begėdišku būdu darė kratą pas 
nukentėjusius, o plėšikų gauja kitame 
kiemo gale stebėjo ir šaipėsi. Negana 
to, pareigūnai pareiškė, kad vogimas 
yra kapitalistinė atgyvena, sovie
tinėje santvarkoje negali būti nė vieno 
vagies... Tai niekšingumo viršūnė, kuri 
dvelkia grasiu žemišku pragaru. 
Vienintelė paguoda, kad jis yra 
žemiškas ir kada nors pasibaigs. 
Lietuvių tauta tos pabaigos labiausiai 
laukia.

"Tėviškės Žiburiai".

ETNIŠKOS GRUPĖS

Pernai Hawke valdžia nutarė nebe
duoti pinigų SSL programoms, kurias 
paruošia FECCA- etniškų bendruo
menių komitetai, atstovaują tūkstan
čiui organizacijų. Tuo nuteikė etniš
kas grupes prieš save.

Valdžios rinkimų išvakarėse 
FECCA reikalauja pirmiausia sugrą
žinti "nukirptas" lėšas ESL (anglų 
kalba šalutinė) programoms. Sydne- 
juje etniškos grupės reikalaus šio 
mėnesio gale: $31 milijoną, kad būtų 
sugrąžintos lėšos dėl ESL programų, 
$21 milijoną tautinės kalbos reika
lams; sugrąžinimą lėšų suaugusių 
imigrantų apmokymui; padidinti lėšas 
dėl ESL vaikams ir suaugusiems, nes 
padidėjo imigrantų skaičius.

FECCA pirmininkas, George Wojak 
pareiškė, kad kiekviena federalinė 
valdžia turi duoti pirmenybę paruo
šimui ir pilnam išvystymui programų, 
kurios yra būtinos Australijos socia
linėj struktūroj, susidedančioj iš 
įvairių etniškų grupių.

FECCA (Federation of Ethnic 
Communities Councils of Australia) 
reikalavimai sukelia valdžios orga
nams didelį galvosūkį, nes valdžia nori 
taupyti kur tik galima, tačiau nori ir 
gerų balsavimo rezultatų, kuriuos gali 
suteikti reikšmingi etniškų bendruo
menių balsai.

Kultūrinės žinios
Būrys kauniečių dailininkų, dirban

čių dailiosios keramikos gamykloje 
"Jiesia", savo darbams sėkmingai 
panaudoja kaulų porcelianą, pasižy
mintį baltumu, skaidrumu ir trapumu. 
Pirmąją porcelianinės mažosios skulp
tūros darbų parodą Kauno fotomeno 
galerijoje surengė keramikė Valerija 
Liaugaudienė, 1984 m. baigusi Vil
niaus dailės instituto vakarinį fakul
tetą Kaue. Kartu tai buvo ir pirmoji 
stambesnė lietuviško porceliano paro
da. Mažajai skulptūrai atstovauja dail. 
V. Liaugaudienės kūriniai - "Aukoji
mas žalčiui", "Nesuvaldomi diskai", 
"Išsaugotam paukščiui namus", "Lai
vas į nebūtį". Juos ir kitus darbus 
jungia pagrindinis kūrinys "Quo va- 
dis?" ("Kur eini?"). Lankytojus 
žavėjo dail. V. Liaugaudienės kūri
niams panaudoto porceliano baltumas, 
lengvumas ir peršviečiamumas. Lietu
viškasis porcelianas yra jaunas, pasi
rodęs tik aštuntajame dešimtmetyje.

Kauno J. Gruodžio aukštesniosios 
muzikos mokyklos liaudies instru
mentų orkestras, vdovaujamas Lion
gino Gadliausko, dideliu koncertu 
paminėjo du veiklos dešimtmečius. 
Šiame laikotarpyje orkestras iš kuk
laus studijinių poreikių ansambliuko 
išaugo į ryškų koncertinį kolektyvą, 
sugebantį atlikti visas lietuvių kom
pozitorių kūrinių partitūras, nors jo 
sudėtis pilnai pasikeičia kas ketveri 
metai. Sukakčiai skirtame koncerte 
skambėjo lietuvių kompozitorių kūri
niai. Klasikai atstovavo J. Švedo 
"Klonių aidai", su jaunatvišku užside
gimu atlikta humoristinė V. Bagdono 
overtiūra "Sartai". Liaudies instru
mentų orkestras taipgi atliko A. 
Bražinsko, V. Mikalausko, B. Dva
riono, A. ’ Lapinsko, V. Švedo, V.' 
Juozapaičio pjeses, R. Žigaičio, L. 
Abariaus ir L. Povilaičio dainas, 
solistais pasikvietęs mokyklos dėsty
tojus J. Bukauskaitę ir V. Čepkų, 
moksleivi A. Adomavičių.

Kazys Ambrasas, literatūros kriti
kas, staiga mirė Vilniuje balandžio 11 
d. Velionis, gimęs 1931 m. birželio 25 
d. Joniškio apskrities Gasčiūnų kaime, 
lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo 
Vilniaus universitete, dirbo savait
raščio " Literatūra ir menas", leidyk
los "Vaga" redakcijose. Litera
tūrinėje kritikoje plačiau pradėjo 
reikštis nuo 1952 M. Yra palikęs 
straipsnių knygas "Literatūros akira
čiai", "Kritikos etiudai", "Mintys 
kelyje", "Pažangioji lietuvių kritika", 
monografiją "Skaitau Baltušį", studiją 
"Romano likimas, arba Liudo Vasario 
draugai ir priešai", analizuojančią 
AV. Mykolaičio-Putino romaną "Al
torių šešėlyje". U ž kritikos darbus yra 
laimėjęs respublikinę 1979 m. premiją.

Šiaulių kultūros namuose pasibaigė 
respublikinis saviveiklinių Lietuvos 
dūdų orkestrų konkursas "Gaudžia 
trimitai". Baigminėje geriausiųjų ko
voje susitiko 34 orkestrai, kuriems 
teko varžytis keturiose grupėse. 
Geriausių ' orkestrų grupėje pirmą 
vietą laimėjo A. Ziegoraičio vadovau
jamas "Kybartų" orkestras, kurį 
vertintojai pripažino ir geriausiu 
saviveikliniu orkestru visame kon
kurse. Antroji vieta teko V. Kerbelio 
vadovaujamam Vilniaus universiteto 
studentų orkestrui "Oktava", trečioji 
- Kauno "Pluoštui" su vadovu J. 
Kučiausku. Rajonų centro grupėje dvi 
pirmąsias vietas išsikovojo Jurbarko 
rajono statybos valdybos ir Kupiškio 
rajono kultūros namų orkestrai, 
vadovaujami A. Lapės ir V. Mulerčiko. 
Antrąją vietą užėmė Biržų rajono 
kultūros namų orkestras su vadovu G. 

Korsaku, trečiąją - V. Balčiūno 
vadovaujamas Kaišiadorių rajono kul
tūros namų orkestre. Miestų grupėje 
vertintojų komisija, vadovaujama 
prof. E. Brazausko, I vieton įjungė du 
orkestrus: Palangos miesto kultūros 
namų (vadovas R. Petraitis) ir 
Vilniaus elektromechanikos techni
kumo (vadovas A. Kučinskas), II 
vieton - Klaipėdos "Trinyčių" klubo 
(vadovas A. Duoblys) ir Vilniaus 
elektros suvirinimo įrengimų (vadovas 
T. Jurkūnas) orkestras, III vieton - 
Kauno miesto radijo gamyklos orkes
trą su vadovu J. Kupstu ir R. Jočio 
vadovaujamą orketrą iš Alytaus. 
Zoninių bei kaimo kultūros namų 
grupėje 1 vieta teko Mažeikių 
elektrotechnikos gamyklos orkestrui, 
diriguojamam R. Bagdonaitės, II vieta 
- Telšių rajono Viešvėnų kultūros 
namų muzikantams.

Prof. dr. Vytauto Vardžio redaguo
tas veikalas "Krikščionybė Lietu
voje", turėsiantis beveik 700 pus
lapių, jau renkamas "Draugo" spaus
tuvėje ir netrukus pasieks skaity
tojus dar prieš pagrindinį Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties minėjimą 
Romoje birželio 28 d. Didelės 
apimties veikalan "Krikščionybė Lie
tuvoje" yra įjungtos dr. Z. Ivinskio, 
kun. prof. dr. P. Rabikausko, S J, prof, 
dr. V. Vardžio, kun. Pr. Garšvos, MIC, 
dr. K. Girniaus, dr. S. Girniaus, kun. 
R. Krasausko, A. Hermano, dr. R. 
Mažeikaitės ir dr. G. Slavėnienės 
studijos.

Prof. inž. Jono Šimoliūno monogra
fiją yra parašęs Lituanistikos instituto 
narys inž. dr. Jurgis Gimbutas, kuriam 
teko būti 1965 m. vasario 11 d. 
Racine, Wis., mirusio prof. inž. J. 
Šimoliūno asistentu. Monografija, tu
rėsianti apie 250 psl. ir 60 nuotraukų, 
skaitytojus supažindins su lietuviška 
velionies veikla Rygoje ir Suomijoje 
prieš I D. karą, jo darbu atsikuriančios 
Lietuvos susisiekimo ministerijoje,

Vytauto D. universitete. Velionies 
rūpesčiu Lietuvoje buvo pastatyti 
pirmieji gelžbetonio tiltai, atliktos 
Klaipėdos ir Šventosios uostų staty
bos. Velionis vadovavo statybos 
katedrai Vytauto D. universitete, 
dėstė statybos, sauskelių, hidrotech
nikos įrengimų, uostų, vandens kelių 
ir masyvinių tiltų kursus, ruošdamas 
naują inžinierių kartą. Išeivijoje prof, 
inž. J. Šimoliūnas 1948-60 ml vado
vavo Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungai. Monografiją 
išleis Lietuvos šaulių sąjunga trem
tyje. Dvylikos JAV dolerių prenume
ratas priima ižd. J. Skeivys, 6601 S. 
Artesian Ave., Chicago, IL 60629, 
USA. Čekiai turi būti rašomi: 
Lithuanian National Guard.

įdomų gintaro bei jo dirbinių rinkinį 
vienme savo kambaryje turi sutelkusi 
šiaulietė Eleonora Prėskfenienė, dir
banti docente pedagoginime K. Preik
šo institute. Tame trijų šimtų rodinių 
rinkinyje yra "Mažasis princas", 
stovintis ant skirtingų atspalvių 
žemės rutulio, trys eglutės, pingvinų 
šeima, mieganti peteliškė, karoliai su 
47-niom gintare įstrigusiom muselėm, 
didelės gintarinės žuvys, primenan
čios M. K. Čiurlionio "Jūros" dugną. 
Rinkinyje taipgi netrūksta laivų ir 
laivelių, pasakiškų ir žemiškų vėtrun
gių, gintarinių saulučių, lietuviškų 
pasakų veikėjų. įdomus ir pamario 
stiliaus namelis, pagamintas studentų, 
apklijuotas pačios E. Prėskienienės 
surinktu gintaru. Brangiausias jai yra 
buvusių studentų nupintas stili
zuoto ramunės žiedo kilimėlis. Ant jo

kiekvieną charakterizuojantis 
gintaro gabalėlis.
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KELIONĖ E’ER JAPONIJĄ

Mėnesi praleidau Japonijoje. Buvau 
ten pakviestas 30 metų sukaktuvių 
proga nuo to laiko, kai įsikūrė 
Japonijos Tarptautinių šokių federa
cija. Minėjimas vyko Tokyjo Olimpijos 
rūmuose. Nors tas minėjimas truko 
tris dienas, Japonijoje mokiau tauti
nius šokius aštuoniuose miestuose. 
Teko būti Morioka, Sendai, 
Tokyjo, Kojoto, Nara, Nagoja, Isė, 
Jokaiči ir Hirosima.

Tie, kurie lankėsi mano klasėse, 
buvo mokytojai ir grupių vadovai. 
Atsilankė iš šiaurinės Hokaido salos ir 
iš tolimosios pietinės Okinawos salos. 
Išskiriant Tokyjo, kur šventė sukak
tuves ir kur atsilankė tūkstančiai 
šokėjų, visur kitur buvo arti 200 
dalyvių. Mokiau šokių Valijos (Wales), 
Vokietijos, Portugalijos, Katalonijos, 
amerikiečių ir penkis lietuviškus 
tautinius šokius: Malūnų, Jonkelį, 
Žiogelį, Sukčių ir Kubilą. Jiems visi 
šie šokiai labai patiko.

Visą laiką praleidau su japonais ir 
jie mane vaišino, lyg būčiau koks 
karalaitis. Taip pat prikrovė man daug 
dovanų. Nuskridau su vienu lagaminu 
ir vienu nešiojamu lagaminėliu, o 
sugrįžau su keturiais ryšuliais, pilnais 
visokiausių dovanų...

Japonija labai įdomi šalis. Iš visur 
galima matyti kalnus arba jūras. Vist 
miesteliai ir kitos vietos turi labai 
įdomių budistinių maldyklų ir šinto 
šventovių. Šinto tikėjimas tai tautinis 
tikėjimas ir senesnis Japonijoje už 
budistų, bet atrodo, kad japonai 
nedaro jokių skirtumų tarp tų dviejų 
tikybų. Jie meldžiasi vienam ir 
antram. Praeidami pro budistų ar 
šinto šventovę, žmonės suploja ran
komis du kartus, palenkia galvą du 
kartus ir suploja rankomis dar kartą. 
Kai kurie patraukia virvę, kur 
suskamba varpas, ir tuo praneša 
dvasioms apie asmens buvimą prie 
šventyklos.

Budistų maldyklos turi tūkstančius 
statulų, atvaizduojančių visokias die
vybes ar šventuosius. Kiekviena 
maldykla turi ką nors, kas skiriasi nuo 
kitos, ir kiekviena labai įdomi vieta. 
Vienoje maldykloje stovėjo 1001 Budų 
jų tarpe didžiulis Buda - milžiniško 
didumo. Be tų, dar yra visokių kitokių 
statulų, pašvęstų visokiems dievams: 
perkūno, vėjo ir t.t. Gal įdomiausia 
maldykla yra Hirosimoje ant aukšto 
kalno, "Trijų krioklių maldykla". 
Vanduo krenta nuo kalno viršūnės, 
takas praeina pro tūkstančius visokio 
didumo statulų, pavieniai ir grupėmis 
iš medžio išdrožtų ar iš akmens 
iškaltų; pakelėje yra visokių koplytė
lių, tvenkinių ir gėlių darželių.

Palyginti su budistinėmis maldyklo
mis, šintų šventyklos neturi jokių 
statulų, tik du drožtus milžinus, kurie 
randami įžangos vartuose. Jie yra 
"sargai". Šintoistai, kaip ir seni prieš 
krikščionybę lietuviai, tiki į šventą 
dvasią ir gamtą. Kiemai apie švento
ves paprastai gražiai sutvarkyti, 
baltame smėlyje su grėbliais padary
tos vagelės, skoningai akmenų ir 
akmenėlių prisodintos, medeliai šen ir 
ten, viskas akims pasigrožėti. Viena 
šventa pušis turi labai ilgus spyglius, 
kurie auga poromis, o tas reiškia, kad 
vedybinis gyvenimas amžinas ir ilgas.

Nors japonai ne krikščionys, bet 
miestai buvo gražiau papuošti su 
kalėdiniais papuošalais, negu kur nors 
Amerikoje. Tai jų dovanų davimo 
šventė. Atrodo, kad japonai mėgsta 
duoti dovanas. Man davė dovanų kur 
tik mokiau. Viename bute nuėmė 
piešinių nuo sienos man padovanoti... 
Maniau, kad jeigu ten būsiu ilgiau, tai 
pradės duoti ir baldus...

Namų grindys apklotos šiaudiniais 
patiesalais, vadinamais tatami. Tokių 
patiesalų nebūtų įmanoma iššluoti, 
Mūsų Pastogė Nr. 23 1987. 6. 15 pi 

dėlto batus reikia nusiauti prieš 
įžiengiantį namus. Nepripratęs basas 
vaikščioti ant šaltos aslos, jaučiau 
šaltį. Nors jaunystėje sėdėdavau ant 
kelių ir kulnų, bet dabar atpratau. Po 
trejetos valandų tokio sėdėjimo be
valgant, vos galėjau atsikelti ir 
maniau, kad tikrai praradau kojas. 
Nusiauti batus reikėjo salėse ir taip 
pat viešose japoniškose valgyklose.

Vytautas Beliajus - "Vilties” redak
torius ir leidėjas, tautinių šokių 
specialistas, šio straipsnio autorius.

įeinant į namus ir net japoniškose 
valgyklose reikia pulti ant kelių bei 
delnų ir nulenkti galvą ligi pat grindų 
sveikinant šeimininkus. Aš buvau 
manęs, kad tokie papročiai dingo, bet 
dar labai gyvi namuose. Jeigu gatvėje 
susitinki su pažįstamu, visi pasilenkia 
iki juosmens, bent apie šešis kartus. 
Krautuvėse ir viešbučiuose tarnaitės 
turi nusilenkti prieš kiekvieną svečią, 
nors pirkėjai ir svečiai negrąžina 
nusilenkimo, nes lankstymasis reika
lingas tik tarpe pažįstamų.

Prieš valgį, ar tai būtų namuose ar 
japoniškuose viešbučiuose, kuriuos 
vieni japonai lanko, gauni karštą 
šlapią rankšluostėli ir turi nusišluos
tyti rankas. Valgis beveik vien iš 
žuvų. Per 17 dienų valgant Japonijoje, 
tik du kartus gavau "paragauti" 
truputį mėsos. Kiekvienas gauna 
atskirą "geldelę", kur skoningai 
išdėstyta apie 12-14 visokio didumo ir 
spalvų indelių, lyg tai būtų dailės 
paroda. Kiekvienam valgiui - atskiras 
indelis. Pirmiausia reikia gerti putotą, 
karčią žalią arbatą, o tik po to įneša 
geldeles su valgiu. Daugiausia žuvys 
nevirtos. Be žuvies, gauni varllenos, 
rupūžėlių, ungurių, krabų, vėžių, 
šrimpsų, ikrų ir visokių vandenyno 
gyvūnų, kuriems stinga lietuviškų 
vardų... Visi valgiai su "čepstikais". 
Sriuboje esančius gabalėlius suvalgai 
pirmiausia su čepstikais, o po to išgeri 
pačią sriubą. Jokios duonos nevarto
jama, vieton duonos valgo virtus 
ryžius.

Per balių Tokyjo imperatoriaus 
brolis princas Takahito Mikasa pavai
šino mus "lunch". Patarnavimas buvo 
įspūdingas, bet ir ten nė kąsnelio 
mėsos negavome, tik žuvienos - kai 
kurias buvo sunku nuryti. Garbingas 
priimtuves turėjau ir Isė mieste, kur 
Švietimo departamentas vaišino puo
toj, padovanojo sidabrinį segtuką su 
perlais. Ten ir visur, kur tik mokiau, 
vis buvo pranešta per televiziją. 
Moriokos ir Tokyjo laikraščiai stebė
josi, kad 78 metų senelis dar tebešoka 
lyg būtų jaunuolis. įsės didžiūnai 
parūpino limuziną ir šoferį, kuris 
apvežtojo mus iki kalnų viršūnių, į 
paloclus bei maldyklas, taip pat į Tabo 
miestą, kur yra auginami perlai. Perlų 
muziejus ypatingai įdomus.

Hirosimoje mokiau Hidžiyama mo
terų kolegijoje. Ten buvo mano 

l. 4 

paskutinė pamokos diena. Po pamokų 
turėjau viešnagę, kuri buvo tikras 
šeimos pobūvis, retai rodomas euro
piečiams. Tikrai linksmas vakaras, 
svečiai dainavo, šoko japoniškus 
šokius, parodė "skitų" ir t.t. Hiro
simoje nuvedė mane į tą vietą, kur 
krito pirmoji atominė bomba. Dabar ta 
vieta yra pavadinta Taikos pamink
line. Žiūrovai ateina, atneša gėlių 
prie amžinosios ugies ar prie vaikelių 
paminklo. Gražiai paruošta vieta, bet 
labai skaudi ir liūdna.

Per Japoniją važinėjau jų garsiuoju 
Kulkos (Bullet) traukiniu. Traukiniai 
ten eina kaip laikrodis. Jeigu para
šyta, kad traukinys pasirodys tris 
sekundes, septyniolika minučių po 
trečios valandos, tai taip ir bus, tai 
garantija!. Visi naudojasi traukiniais. 
Man buvojant Tokyjo, laikraštis pa
skelbė, kad per vieną stotį važinėja 
trys milijonai žmonių kiekvieną dieną 
- pamanykit tiek, kiek gyventojų 
visoje Lietuvoje.

Miestai labai švarūs. Tokyjo šva
rumo nematyti Amerikoje. Kas tai 
būtų tikėjęs, kad aš senatvėje 
sulaukčiau tokios įdomios patirties. 
Non sum dignus, Domine - nesu 
vertas, Viešpatie, bet esu labai 
dėkingas už tas visas malones.

Vytautas Beliajus

Adelaidinės pabiros
Karalienės gimtadienio proga, "il

gas" savaitgalis Adelaidės kultūri
niame gyvenime praėjo įvairių sukak
čių ženkle.

Karių organizacija, "Ramovė" 
Adelaidės skyrius, minėjo savo įsikū
rimo 36 metų sukaktį. Šeštadienį 
(birželio 6 d.) lietuviško radijo 
programoje apie tai kalbėjo prele
gentai ir dabartinis "Ramovės" pirmi
ninkas V. Vosylius. Paminėta orga
nizacijos "biografija", jos pirmieji 
vadovai, veiklos tikslai ir rezultatai.

Sekmadienį rytą, Šv. Kazimiero 
bažnyčios aikštėje buvo padėtas 
vainikas prie Lietuvos Žemės pamink
lo. Po to įnešta į bažnyčią vėliava ir 
atlaikytos mišios už mirusius ramovė
mis.

Po mišių iškilmingi, sukaktuviniai 
pietūs Lietuvių namuose, kurių di
džiulė salė ir valgyklos patalpa vos 
sutalpino stalus, nes šįmet dalyvavo 
ypatingai didelis skaičius svečių.

Atidarymo oficialioje dalyje tarė 
sveikinimo žodį taip pat ir iš 
Melbourno atvykusi viešnia, A LB 
Krašto v-bos pirm. D. Baltutienė.

Tą patį vakarą įvyko privatus mūsų 
žinomų visuomenininkų G. ir B. 
Straukų 45 vedybinio gyvenimo jubi
liejus jų name, kuris irgi vos sutalpino 
gausius bičiulius ir draugiškus pažįs
tamus.

Namų vidus papuoštas šeimininkės 
dail. Šimonio ir kitais meniniai 
išsiuvinėtais didžiuliais paveikslais. 
Nemažai ir kitų lietuviško meno 
eksponatų. Beveik kiekviename kam
baryje, gražiose lentynose tvarkingai 
išrikiuotas kitas - literatūrinis turtas: 
knygos, knygos, knygos ... Nenuostabu 
- abu šeimininkai yra žinomi kultūri
ninkai.

Į Adelaide atvyko 1949 m. ir 
bematant pradėjo reikštis mūsų vi-

Straukienė, būdama Adelaidės Apy
linkės v-bos pirmininke, suorganizavo 
"Moįerų Sekciją", organizacija, kuri 
iki šių dienų klesti savo darbais, 
(kūrusi praeitais metais ir vyr. 
amž.tautiečiams sodybų "Lietuviškas 
Židinys". Organizacijai paskutiniuo
sius 17 metų vadovauja pirmininkė 
Regina Bajorūnienė.

G. ir B. Straukų du vaikai lankė 
savaitgalio lietuvišką mokyklą, abu 
laisvai kalba gimtąja kalba, tad mama 
reiškėsi ir mokyklos komitetuose. Šiuo 
metu Genovaitė, suorganizavusi mo
terų rankdarbių ratelį, jau keletą 
metų jam sėkmingai vadovauja. Rate
lio išdirbiniai nuo smulkiausių ekspo
natų iki rankų darbo didžiulių kilimų 
rodomi parodose.

Bronius Straukas, teisininkas - 
žurnalistas, ramovėnas nuo organiza
cijos įkūrimo dienos. Virš 30 metų 
dainavo Adelaidės lietuvių chore. 
Vienas iš Lietuvių namų, J. Bačiūno 
vardo (dabar turtingos) bibliotekos 
įkūrėjas. Organizatorius Adelaidės 
Kultūros fondo ir buvęs jo pirminin
kas. Tačiau jo pagrindinis, svarus 
kultūrinis įnašas - jo gabaus žurna
listo veikla. Kiekvienam mūsų lietu
viui jis gerai pažįstamas iš jo rašinių 
"Mūsų Pastogėje". Dalyvauja ir užjū
rio spaudoje: "Tėviškės Žiburiai", 
"Pasaulio Lietuvis", "Karys"...

Sekmadienio vakare, jų šeimos 
šventėje, mūsų iškilūs jubiliatai buvo 
pagerbti gražiomis kalbomis - svei
kinimais, kuriuos tarė: V. Neve- 
rauskas, J. Vaboiienė, J. Stepanas , 
P. Bielskis ir A. Gučiuvienė.

Mūsų iškiliems jubiliatams lin
kėjome daug gražių, šviesių ir 
darbingų ateities dienų!

* *
Tenka paminėti dar šeštadienio 

vakare Lietuvių Katalikų Centro 
salėje įvykusį tradicinį humoro vakarą 
- "Šiupinys", nors suruoštas ne 
"sukaktuviniai", bet... 28-sis iš eilėsl

Tiems vakarams vadovauja aktyvus, 
sumanus, "Vaidilos" Teatro rež. V. 
Opulskis, metų bėgyje kraudamas į 
Šiupinio katilą įvairiausią sceninę 
medžiagą ir kartą į metus tą katilą 
užkurdamas. Jo "Ein Topf" gamybos 
rezultatais šį kartą sugužėjo nemažai 
žiūrovų - klausytojų. Jų tarpe buvo 
matomos viešnios iš Melbourno A LB 
Krašto v-bos pirm. D. Baltutienė , A. 
Karazijienė ir B. Prašmutaitė.

Programoje paliestos dienų aktua
lijos: jubiliejai, radijo valandėlė, 
taikos temos, pensininkai, jaunimas, 
kasdieniniai reiškiniai - apiplėšimai.... 
Profesinio teatro vėju papūtė nuo 
scenos aktorių: V. Ratkevičiaus, N. 
Skidzevičiaus ir A. Petriko vaidyba.

Dainai astovavo "Nemuno Dukros" 
ir solistė M. Pečiulienė. Savo felje
tonais pasireiškė V. Baltutis ir V. 
Janulis. Mūsų "deklamacinė pažiba" - 
Sietynas Kubilius perskaitė keletą 
eilėraščių.

* *

O čia vėl sukaktis! Vienas iš 
pagrindinių "Šiupinių” organizatorių 
-šulų, visuomenininkas - poetas 
Pranas Pusdešris, sulaukęs 70 metų, 
buvo po spektaklio scenoje pagerbtas.

Visiems "Ilgiausių Metų!"

A. Gučiuvienė.

E*A DĖKA

Mirus mano vyrui a.a. MIKUI MALAlClUI nuoširdžią padėką reiškiu 
prelatui P. Butkui, pravedusiam rožinį, atlikusiam gedulingas šv. Mišias ir 
palydėjusiam velionį į amžino poilsio vietą. D. Bartkevičienei už skaitymus 
bažnyčioje, V. Bukevičiui už atsisveikinimo žodį draugų vardu, A. ir J. 
Šereliams, A. ir U. Jučiams ir J. ir J. Kalgovams už pareikštas užuojautas, 
draugams ir pažįstamiems dalyvavusiems laidotuvėse, prisiuntusiems gėles 
ir užprašusiems šv. Mišias velionio vardu.

Bronė Malaitienė
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PIRMŲJŲ IMIGRANTŲ RYŽTAI

Rašo Jurgis Janušaitis
LIETUVIAI, SUDĖJĘ MILIJONUS
Atvykę po Antrojo pasaulinio karo l 

Dėdės Šamo Žemę radome ankstyves- 
nlosios imigracijos atliktų nuostabiai 
didelių darbų: įsteigtos, išugdytos ir 
išlaikytos lietuvių parapijos, su didin
gomis bažnyčiomis, katalikiškomis 
mokyklomis; veikė šimtai įvairių ir 
įvairiems tikslams sukurtų organiza
cijų, dainos ir meno ansamblių, šaunių 
chorų, mažesnių ir didesnių įvairios 
rūšies prekybų, o ypač sako, daugelis 
vertėsi "saliūnų " bizniais. Visa tai 
rodo, kad ano meto lietuvis, teuždirb
damas labai nedaug, sugebėjo savo 
auka, ryžtu ir sumanumu visa tai 
įgyvendinti. Tad, be abejo, lenkiame 
galvas prieš pirmųjų imigracijų lietu
vius, JAV išlaikiusius lietuvišką žodį, 
spaudą, radijo valandėles, savas 
parapijas, mokyklas ir gyvą tautinę 
sąmonę.

Šalia šių pastangų, gabesnieji ir 
finansuose daugiau nusimaną steigė 
taip vadinamas Lietuvių taupomąsias, 
skolinamąsias kasas. Kaip pasakoja 
tokių "bankų" steigėjai, tai buvę 
neįtikėtini dalykai, kad po daugelio 
metų tokie "bankeliai" išaugs į 
nuostabiai dideles finansines institu
cijas, pasiekdamos kelių šimtų mili
jonų indėlių sumą. Tokie "bankai", 
esą pradžioje buvę net organizuojami 
prie lietuvių parapijų. Pradėta su 
vienu staleliu parapijos salėje, su 
keliolika šimtų indėlių. Taip, tikrai, Ir 
Čikagoje turime dar keletą labai 
sėkmingai tebeveikiančių, labai išau
gusių Lietuvių tvarkomų taupomųjų- 
skolinamųjų kasų. Tiesa, pirmieji 
tokių bankelių steigėjai jau iškeliavo 
amžinybėn. Tačiau tęstinumas išliko. 
Anų vieton atėjo vaikai, vaikaičiai ir 
tas finansines Institucijas sėkmingai 
tebetvarko. Tuo tegalime tik džiaug
tis ir didžiuotis.

Pokario metų (vėlesnieji) imigran
tai čia įsteigė naujų organizacijų, 
pradėjo leisti naujos spaudos, tačiau 
■nedaug tepastatė bažnyčių, mokyklų. 
0 per ketvertą desėtkų metų net 
lietuviškosios parapijos užbaigė savas 
dienas. Na, gal tai laiko dantys 
negailestingi, o gal ir mūsų visų 
pastangos buvę nepakankamos tiems 
uždaviniams atlikti.

Nežiūrint to, ir naujieji imigrantai 
bandė savo laimę prekyboje, net 
pramonėje. Ir, reikia, pasakyti yra 
atsiekę gražių laimėjimų. Savo sąži
ningumu, darbštumu prekybininkai ir 
verslininkai įsigijo žmonių tarpe 
pasitikėjimą ir savuose versluose 
gerai išsilaikė.

Pagaliau buvome labai taupūs. 
Centelį prie centelio dėdami, taupėme 
juodajai dienai. Išleidome valkus į 
aukštuosius mokslus, gražiai pragyve
nome ir užsitikrinome sau lengvesnę 
gyvenimo ateitį, o kad taip yra, rodo 
ir po Antrojo pasaulinio karo įsteigtos 
finansinės taupymo-skolinimo institu
cijos. Jų turime Amerikoje, Kanadoje 
ir Australijoje.

Šia proga kaip gražų pavyzdį 
norėčiau prisiminti JAV jau senokai 
veikiančią Lietuvių federalinę kredi
to uniją-K asą.

Spaudoje skaitome apie Čikagos 
Kasos skyriaus narių metinį susirin
kimą, įvykusį š. m. gegužės 3 d. 
Susirinkimas buvęs gausus, kas rodo, 
kad tautiečiai šia institucija domisi.

Susirinkimas buvęs daugiau Infor
macinio pobūdžio. Tad ir pranešimus 
padarė Kasos direktorių tarybos 
naujasis pirmininkas dr. Rimas Vai
čaitis, iždininkas ir reikalų vedėjas 
Gintas Žemaitaitis ir revizijos komi
sijos pirmininkas Zenonas Jurys.

Iš pranešimų aiškėjo, kad lietuviai 

taupūs žmonės ir parodė didelį 
pasitikėjimą Kasa. Šiuo metu Kasos 
aktyvų esama apie 62 milijonai 
dolerių. Narių skaičius siekia iki 
5000. Vien per praėjusius 1986 metus 
indėliai padidėjo net 11 milijonų 
dolerių.

Vaclovas Kleiza: Lietuvos generalinis 
konsulas ir Kasos tarybas narys.

Vien Čikagos lietuviai į Kasą 
indėliais yra sudėję net 26 milijonus 
dolerių. Nariams iki šiol išduotų 
paskolų 44 milijonai. Pelno padaryta 
5.3 milijonai ir nariams per tą laiką 
išmokėta 4.2 milijonai dolerių. Tai 
tikrai gražiai auganti institucija ir 
turinti pasitikėjimą, gi Kasos veiklą 
tikrina federalinės valdžios atstovai ir 
visi indėliai yra apdrausti iki 100.000 
dol. Taigi rizikos nėra. Kasos reikalus 
tvarko patys nariai, turį balsavimo 
teisę, per išrinktą Kasos tarybą kurią 
šiuo metu sudaro: pirm. dr. Rimas 
Vaičaitis, ižd. Gintas Žemaitaitis, 
nariai: Vytautas Alksninis, Romas 
Kezys, Stasys Klimas, Algirdas Šilba
joris, Vytautas Vebeliūnas, Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclovas Kleiza 
ir dr. Tomas Remeikis.

Išduodamas paskolas tvirtina cen
trinis paskolų komitetas. Kasos sky
riai, be centro New Yorke, veikia 
Čikagoje, Cicero, Detroite, St. Pe- 
tersburge, Waterburyje. Numatoma 
ateityje skyrius plėsti ir kitose 
didesnėse lietuvių nausėdijose bei 
Čikagos priemiesčiuose.

Šalia Kasos veikia investavimo 
firma Litas. Anksčiau Kasos ir Lito 
pirmininku buvo vienas ir tas pats 
asmuo Vytautas Vebeliūnas, kuris, 
reikia pasakyti, šias institucijas tvar
kė gana sėkmingai. Tik praėjusių 
metų gale nubangavo nesutarimų 
bangelė tarp V. Vebeliūno ir, atrodo, 
Tarybos žmonių. Teko spaudoje 
skaityti specialius Tarybos ir buvusio 
pirmininko Vebeliūno pareiškimus. 
Bet, atrodo, po "apsistumdymo" 
viskas buvo perorganizuota, išrinkti 
nauji prezidentai, pertvarkyta Tary
ba, ir, kaip matome, darbas vyksta 
toliau sėkmingai. Suvažiavime buvo 
įsakmiai pareikšta, kad Kasa ir Litas 
yra visiškai atskiros institucijos ir 
Kasa už Lito investacijas neatsa
kinga. Taigi lietuviai suklojo daug 
milijonų ne vien tik į bankus, bet ir į 
kitus fondus.

Daug skausmo gyvenimas leido, 
Vien tamsūs beprasmiai keliai ... 
Lydėjo lyg juodosios gulbės - 
Vienatvėj atskirtas buvai.

Sverdlovske - Sibire netikėtai mirus

A.A. VYTUI LEVICKUI

giliai liūdinčią jo seserį, mūsų mielą draugę Albiną Ramoškienę ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

L. ir K. Bartaškai 
T. Bikulčienė
A. ir V. Baltrukoniai

ATSIŲSTA PAMINĖTI

"Švietimo gairės"
- Lietuviškojo ugdymo žurnalas mo
kyklai ir šeimai, Nr. 37, 1987 m. 
gegužė.

Šiame leidinėlyje kalbama apie 
Švietimo Tarybos veiklą. Lietuvių 
kalbos programą, duodami auklėjimo 
pavyzdžiai. Reikšmingas straipsnis 
nagrinėja lietuvių kalbos giminingumą 
su sanskritu.

Nagrinėjami tautinio auklėjimo už 
daviniai.

"Švietimo gairės" leidžia JAV. L B. 
Švietimo taryba. Žurnaliukas išeina 
knygelės forma, 4 kartus per metus, 
prenumeratos kaina $ 5. Atskiro 
numerio kaina $1.50.

" Krikšto vanduo 

joninių naktį"

Eilių rinkinys žymaus poeto Kazio 
Bradūno. Šįmet išleido Ateities lite
ratūros fondas, Čikagoje, dailininko 
Vytauto O. Vitkau apipavidalinta, 
puošniai iliustruota lietuvių liaudies 
skulptūromis.

Pagrindinė šio rinkinio eilėraščio 
tema yra krikščionybės ir senosios 
lietuvių kultūros sąlytis mūsų pačių 
dvasioje nuo priešistorinių laikų iki 
dabarties. Poetinėje plotmėje ši tema 
čia gvildenama kaip tik Lietuvos 
krikšto sukakties paraštėje.

Ši ypatingos vertės eilėraščių 
knyga kainuoja $ 8. Pavieniai pirkėjai 
ir knygų platintojai šį rinkinį gali 
užsisakyti rašydami leidyklai: Atei
ties literatūros fondas, 10000 S. Bell 
Ave., Chicago, Ill. 60643.

"Pasaulio Lietuvis"

Nr. 5, 1987 m. gegužė.
Daugelių tautiečių Australijoje pre
numeruoja šį puošnų ir įdomų žurnalą, 
taip pat yra ir bendradarbių.

Dr. Jonas Kunca šiam numery "veda 
dialogą" su humoristine "Šluota", 
leidžiama Lietuvoj. Aleksandras Mau- 
ragis, gvildena proto ir mokslo svarbą 
straipsnyje " Ar mašina turi sielą?", V. 
Neverauskas aprašo kultūrininką ir 
bendruomenininką Viktorą Baltutį, 
kuriam sukako 60 metų, V. Marcin- 
konytė - Neverauskienė aprašo lietu
vių moterų "išplaukimą" - "Į austra
liškus vandenis".

Jono Algio Mašanausko nuotrauka 
puošia aprašymą apie jį, laimėjusį 
premiją už redagavimą Jaunimo Są
jungos periodinį leidinį "Jaužinios".

Prisimenamas a.a. Leopoldas Kepa
las, buvęs žymus krepšininkas.

Antanas Laukaitis aprašo Australi
joje stipriai besireiškiančius sporti
ninkų klubus "Varpą" ir "Kovą". 
Sydnejaus "Kovo" pirm. E. Lašaičio ir 
"Baltia" pirm. V. Stankūno nuotrauka 
puošia sporto skyrelį.

"Pasaulio lietuvis" talpina daugybę 
įdomių žinių iš lietuviškos veiklos 
visam pasauly.

Prenumerata metams 12 USA dol.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Dr. Timoci Bavadra, pervertimo būdu 
nušalintas Fidži min. pirmininkas, 
atvyko į Londoną su trimis savo 
kabineto ministeriais. Jam nepasisekė 
išgauti karalienės Elzbietos pripaži
nimą teisėtu Fidži premjeru, kai 
karalienė atsisakė jam suteikti au
dienciją ir nukreipė jį į savo asmens 
sekretorių Sir William Heseltine.

Iranas ištrėmė 5 britų diplomatus, 
išreikšdamas nepasitenkinimą dėl Ira
no konsulato Manchesteryje užda
rymu.

JAV įspėjo Iraną, kad gali imtis 
karinės akcijos jei Iranas įrengs kinų 
gamybos "šilkverpių" tipo raketas 
Ormuz sąsiauryje, kontroliuoti įplau
kimą į Persų įlankos tarptautinius 
vandenis.

Venecijoje septynių Vakarų vals
tybių lyderiai pradėjo savo viršūnių 
konferenciją. Ši valstybių grupė, 
kuriai priklauso JAV, D. Britanija, 
Japonija, Vak. Vokietija, Prancūzija, 
Kanada ir Italija, suruošia pasitarimus 
kas metai.

Pakeliui į konferenciją JAV prezi
dentas R. Reagan turėjo beveik 
valandą trukusį pasikalbėjimą Vatika
ne su Popiežiumi Jonu Povilu II.

Japonų kilmės N. Yorko valstijos 
universiteto profesorius Masazumi 
Adači mokslininkų suvažiavime Osa
koje pranešė, kad rado naują būdą 
kovoti prieš nervų sistemos vėžį 
žmogui nekenksmingų virusų pagalba. 
Sėkmingi bandymai su pelėmis duoda 
daug vilčių ateičiai.

Buvęs Sydnejaūs Serbų laikraščio 
redaktorius Dragoliub Pantelič, prieš 
9 mėnesius nuvykęs į Jugoslaviją 
studijuoti teologijos serbų ortodoksų 
kunigų seminarijoje, buvo suimtas 
prieš du mėnesius ir birželio mėn. 
nuteistas 6 metams kalėjimo.

Jis kaltinamas antikomunistinio 
laikraščio redagavimu, žygiavimu su 
Serbų grupe ANZAC dienos parade ir 
dalyvavimu serbų kongrese Ameri
koje.

D. Pantelič Australijoje išgyveno 18 
metų ir turi dvigubą Australijos ir 
Jugoslavijos pilietybes.

Nors Australijos užsienių reikalų 
min. B. Hayden pažadėjo jį užtarti. 
"The Australian" vedamasis kritikuoja 
Australijos per lėtą ir per švelnų 
reagavimą, kiwis gali duoti kitoms 
valstybėms suprasti, kad Australija 
nesiima rimtai ginti savo piliečių.

Šri Lankos karinės pajėgos sausu
moje, iš oro ir iš jūros visą savaitę 
puolė tamilus sukilėlius, įsitvirtinusius 
Džafna pusiasalyje ir užėmė rytinę 
pusiasalio dalį.

Indijos vyriausybė pasiskelbė no
rinti padėti civiliams Džafna pusia
salio gyventojams maistu, bet jų 
bandymas pristatyti maistą žvejų 
laivais buvo Šri Lankos laivyno 
sutrukdytas. Tada Indijos karo avia
cijos transporto lėktuvai, naikintuvų 
lydimi, numetė tamilams 25 tonas 
maisto ir vaistų. Šri Lankos vyriau
sybė griežtai protestavo prieš Jos 
teritorijos pažeidimą.

Prieš savaitę tamilai sukilėliai 
rytinėje Šri Lankoje sulaikė autobusą 
ir nužudė 33 singaliečius keleivius, jų 
tarpe 29 budistų kunigus.

Ispanijoje mirė Andres Segovia 
sulaukęs 94 metų. Jis buvo pasaulinis 
gitaros virtuozas.
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SYDNEJUJE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS

Birželio 7 d., sekmadieni, Birželio 
trėmimų minėjimas buvo pradėtas 
gedulingomis pamaldomis Šv. Joa
chimo bažnyčioje, Lidcombėje. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslų pasakė 
kun. P. Martūzas. Pamaldų metu 
giedojo Dainos choras, vadovaujamas 
dirigentės B. Aleknaitės.

Minėjimas vyko Lietuvių klube, 
Bankstowne. Tautos fondo vicepirmi
ninkas Dr. B. Vingilis minėjimą 
atidarė šiais žodžiais:

Šiandien mes čia susirinkome minėti 
liūdną ir tragišką dvigubą sukaktį.
1. Sovietų kariuomenės Lietuvos 
okupaciją ir nepriklausomybės prara
dimą.
2. Sovietinės valdžios nekaltų Lie
tuvos piliečių deportaciją į Sibirą, 
Rusų - Vokiečių karo pradžią ir 
okupaciją su nemažesniais žiaurumais.

Dažnai mes pirmoje vietoje statome 
sovietų trėmimus j Sibirą,o ne krašto 
okupavimą ir nepriklausomybės pra
radimą. Jeigu Lietuva būtų išlikus 
nepriklausoma, mes nebūtume čia 
atsiradę ir šiuos žiaurius (vykius 
neminėtume. Kaip Lietuvą okupavo, 
sovietinė valdžia pradėjo slstema- 
tingai griauti ir naikinti ekonomini, 
kultūrini, religini ir tautinį gyvenimą. 
Šis tautos naikinimas ir terorizacija 
tęsiasi jau 46 metai. Metodai, kuriais 
mūsų tauta ir kraštas buvo ir yra 
naikinamas yra labai žiaurūs.

Kalbant apie žiaurumus ir jų 
vykdytojus kyla klausimas kodėl jie 
atsiranda ir kas juos padaro.

Jeigu eilinis asmuo ką nors užgauna, 
apiplėšia ar nužudo Jis yra kaltinamas, 
baudžiamas teismo ir jei randamas 
kaltu, nubaudžiams. Visuomenė, tokį 
asmenį laikys nusikaltėliu.

1 nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,; 
I mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 

. AUSTRALIJOJ.
j Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime,; 

stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.;
į Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
Į adresą:

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

Perthe gyvenanti Ona Liutikienė, 
aktyvi Tautos Fondo rėmėja, buvo 
paguldyta į ligoninę tyrimams. Suži
nojusi raminančius rezultatus grįžo 
namo.

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

A. L. Fondo Valdyba.

VISUR VISAIP

Nusikaltimai įvykdyti vyriausybių, 
pagrįstais radikalių ideologijų ar 
doktrinų dėsniais, dažnai yra patei
sinami ir net garbinami. Tokie 
valstybių valdovai • ar diktatoriai, 
nesiskaito su pagrindiniais žmoniš
kumo principais,nes jų galvojimas ir 
siekimai yra pagrįsti savimeilės, 
asmeniškos garbės ir jėgos troškimu su 
sadistinėm tendencijom rar iš viso yra 
psychopatai.

Mes asmeniškai pergyvenome ir 
patyrėme sovietinio komunizmo ir 
vokiško nacionalinio socializmo su
kurtas baisenybes.

Bendrai paėmus, komunizmo ideo
logija skelbia socialinės klasės kovą. 
Paneigia prigimtąsias žmogaus teises, 
moralės, religijos ir sąžinės balso 
dėsnius. Tuo tarpu vokiečių nacių 
Ideologija sugrupavo žmones į rasines 
kategorijas. Viena rasė turėjo valdyti, 
kitos rasės tarnauti,o kitos privalėjo 
būti sunaikinamos.
Žiaurumai išplaukia iš tų fanatiškų 
ideologijų kurios panaudojamos kito 
žmogaus pavergimui, ar sunaikinimui, 
o juos įvykdo jų kūrėjai, padėjėjai ir 
pasekėjai.

Žiaurumai nėra išradimas šio šimt 
mečio. Juos randame per visą žmonijos 
istoriją. Laikui bėgant žmogaus gal
vojimas tobulėja, bet žiaurumai žmo
gus žmogui nesušvelnėjo, bet tik 
pakeitė savo formą.

Lietuvos okupacija ne tik panaikino 
laisvę, sugriovė taikų gyvenimą, bet 
deportavo ir išblaškė dalį mūsų tautos 
po visą pasaulį. Lietuvį rasi kiekvie
name žemės kampelyje. Gyvendami 
laisvėje mes minime šiuos žiaurius 
įvykius ir skelbiam laisvam pasauliui 
padarytus ir daromus nusikaltimus 
mūsų tautai. Sesės ir broliai likę 
tėvynėje neša sunkų komunizmo 
uždėtą jungą ir laukia kada jiems 
aušra prašvis ir laisvės kibirkštys 
pasirodys.

Per šią 46 metų okupaciją, Lietu
voje dvi naujos generacijos žmonių 
užaugo, kurios laisvės nepažysta, bet 
apie ją yra girdėję iš savo tėvų ar 
senelių pasakojimų. Žmogui laisvės 
instinktas yra prigimtas, bet jam 
išsivystyti reikia sąlygų, o sovietų 
okupuotoje Lietuvoje to nėra. Jie turi 
paklusti komunistų sukurtai ir griež
tai vedamai i monolitinei galvosenai. 
Todėl kartais jų pažiūros skiriasi nuo 
laisvam pasaulyje gyvenančių lietu
vių, bet jų troškimas geresnio 
ekonominio gerbūvio, asmeniško ir 
politinio saugumo ir laisvės yra 
didesnis negu mūsų.

Mes šiandien mintyse ir maldose 
prisimenam mūsų seses ir brolius 
kenčiančius tremtyje ir tėvynėje.

Rimties minute pagerbsime žuvu
sius tremtinius ir tuo laiku kunigas 
Martūzas pasakys šiai dienai pritai
kytą invokaciją.

Viešpatie, visatos Kūrėjau ir 
Valdove, Tavo rankose visas pa-

saulis, visa žmonija. Tačiau tu 
nori ne vergiško paklusnumo, o 
žmogaus meiles, todėl jam teiki 
laisvą valią, kurią žmogus dažnai 
piktnaudžiauja. Pasaulio galiūnai 
savinas! tavo vietą ir reikalauja 
baime paremto mūsų vergiško 
paklusnumo. Jiems nusilenkdami 
mūsų broliai ir sesės amžiais 
kraują liejo. Lieja ir dabar, kad 
mes būtume laisvi, kad laisvai 
atsikvėptų mūsų tėvynė Lietuva. 
Laimink visus, kritusius už 

mūsų tėvynę ir krikščionišką 
tikėjimą, guosk kenčiančius ka
lėjimuose, psichiatrinėse ligo
ninėse ir tremtyje. Teiki mums 
dvasines stiprybės išeivijoje vi
sada Tave aiškiai išpažinti ir 
mylėti savo tėvų šalį Lietuvą.
Viešpatie, leidai mūsų tautai 

pakelti daug aukų, bet kartu 
pažadinai joje ir kankinių dva
sią. Tu vienas, Viešpatie, žinai, 
kiek daug mūsų tautiečių mirė 
dėl tavo vardo ir Lietuvos 
laisves, Tu vienas žinai, kokiam 
jų būriui Tu suteikei šventųjų 
kankinių garbės vainiką. Mes ti
kime, Viešpatie, kad per jų 
užtarimą Tu teiki mums ir visai 
mūsų tautai daug gausios palai
mos. Leisk, Viešpatie, per juos 
prašyti Tave ir toliau globoti 
mus ir mūsų tėvynę. Siųski, 
Viešpatie, išminties ir stiprybės 
dvasios tiems, kurie dirba mūsų 
tautai ir aukojasi jos labui. 
Padek savo tėviška meile ir glo
ba pasitikusiems tėvynėje, o 
mus stiprinki tremties kelyje, 
kad po visų vatgų ir nelaimių 
vėl visi Lietuvos vaikai giedotų 
Tau džiaugsmo, garbes ir per
galės himnus.
Amen.

Vytautas Patašius skaitė kruopščiai 
paruoštą paskaitą.
Aušra Juškienė skaitė šiai progai savo 
sukurtą eilėraštį su giliu įsijautimu.

Naujos meninės pajėgos, pagarsė
jusios mūsų apylinkėje: Jadvyga 
Muščinsklenė, jai pritariant gitara, 
kartu su Alfa Savickiene padainavo 
dvi dainas:
"Stoviu aš parimus” ir "Be tėvynės". 
Poetas Almis Jūragis paskaitė savo 
kūrybą - "Gedulingoji oracija".

Pirmą kartą Dainos chorui dirigavo 
jaunas, talentingas Justinas Ankus. 
Pirmąją dainą - "Parveski Viešpatie" 
solo dainavo nuolatinė Dainos choro 
dirigentė Birutė Aleknaitė, akompa
navo Bronius Kiveris.

Kitoms dainoms dirigavo Birutė 
Aleknaitė.

Šis minėjimas buvo mūsų apylinkės 
pagarbos pareiškimas broliams ir 
sesėms, anam baisiam biržely sutiku
siems netikėtą kančią ir mirtį. Tą 
pagarbą vaizdžiai parodė nepaprastai 
gausus tautiečių dalyvavimas Šv. 
Mišiose ir minėjime.

Apylinkė liko dėkinga visiems 
programos dalyviams. Dainos choras 
gražiomis dainomis visus sužavėjo.

Minėjimas buvo užbaigtas Tautos 
himnu, kurį giedojo visi minėjimo 
dalyviai.
Minėjimą surengė Tautos fondo atsto-

V. A.

Popiežius Jonas Povilas II kalbasi su 
kun. dr. A. Savicku, popiežiaus vizito 
metu Perthe.

Birželio 7 d. šeštadienį pertlškiai 
suruošė savo kunigui dr. A. Savickui 
išleistuves. Išvyksta šio mėn. 20 d ir 
kelionėje išbus daugiau, kaip du 
mėnesius.

Kunigas yra didelis mėgėjas žaisti 
golfą. Pertho lietuviai, žinodami jo 
finansinę padėtį, suaukojo pinigų ir 
nupirko golfui žaisti tinkamus drabu
žius.

Pereitą savaitę redakcijoje apsi
lankė svečiai iš JAV Vanda ir 
Vytautas Šliūpas, sūnus dr. Šliūpo.

Vytautas yra veiklus Amerikos 
Respublikonų partijoje, redaktorius 
Heritage Groups Herald.

Australijoje išbuvo dvi savaites, 
aplankė savo jaunystės draugus dr. A. 
Mauragį ir Romą Liniauską.

Gegužės 30 d. Adelaidėje mirė 
Aldona Žakienė, 82 m.
Gedulingos pamaldos už jos vėlę buvo 
atlaikytos šv. Kazimiero bažnyčioje 
birželio 3 d.

Po pamaldų velionė buvo palydėta į 
Centennial Park kapines.

Skautininke - filisterė Pajauta 
Pullinen kartu su vyru Juhani išvyko 
kelioms savaitėms į Kanadą ir 
Ameriką. Juhani siunčiamas savo 
darbovietės reikalais, bet abu skiria 
laiko ir atostogoms.

Hobarto Lietuvių Apylinkė rengia 
šokius, birželio 27 d. šeštadienį, 8 v.v. 
ukrainiečių salėje. 201 Main Rd. 
Dervent Park. Bilietai šokiams ir 
vakarienei 10 dolerių, gėrimus atsi
nešti savo.

Yra paruošta loterija ir bilietai bus 
parduodami šokių metu.

Stalus užsisakyti pas E.
Paškevičienę, tel. 722 075.

Spaudos balius
Rugsėjo 26 d. Sidnėjaus Lietuvių 
klube

VIETOJ GĖLIŲ

A.A. VINCUI KASPUČIUI Perthe 
mirus, vietoje gėlių, Mūsų Pastogei 
aukojam $20.

Rūta ir Robertas Dltmonai 
iš Vakarų Vokietijos.
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Adelaidė
F AB Ar.Tl E ČIV ŽAIDYNĖS

SU GOLFU BALI SALOJE.

ATIDARYMAS
Maršo garsams lydint į krepšinio 

aikštę Įžygiavo estų, latvių ir lietuvių 
rinktinių sportininkai. Priekyje, su 
palydovais buvo nešamos Australijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos valsty
binės vėliavos. Sportininkams išsiri
kiavus buvo sugiedoti Tautos Himnai. 
Visų žaidynių dalyvių vardu sporti
ninkų priesaikos žodžius tarė latvis 
krepšininkas iš Adelaidės Uldis Bruns, 
atstovavęs Australiją tarp
valstybinėse rungtynėse. Po jo trumpą 
įžangos žodi tarė organizacinio komi
teto pirmininkas livo TuuL ir pakvietė 
etninių tautų Pietų Australijos ko
miteto pirmininką J. Garamy oficialiai 
atidaryti šias jubiliejines žaidynes.

•
Jau pačiose pirmose rungtynėse 

šeštadieni latvių krepšinio prieauglis 
triuškinančiai įveikė mūsų berniukus 
net 75:27 (35:12). Pasiguosti galima 
tik, kad daugumas mūsų rinktinės 
žaidėjų iš Melbourne atvyko tik apie 6 
vai. ryto, tad blankus jų pasirodymas 
buvo dalinai pateisinamas.

Užtat tuo pačiu talku vykstančiose 
tinklinio rungtynėse mūsų vyrai be 
didesnio pasipriešinimo nugalėjo lat
vius 3:0 (15:12, 16:14, 10:5). Dėl 
perkrautos programos, tiek krepšinio, 
o taip pat ir tinklinio rungtynėms buvo 
skiriama tik valandos laikas ir 10 
min. pasiruošimui. Jei neužtekdavo 
pakankamai laiko tinklinio pirmeny
bėse, laimėtojais buvo užskaityta 
komanda kuri praėjus nustatytam 
laikui pirmavo.

Po to permainingose rungtynėse 
mūsų veteranės tinklininkės (veikė 
latves 2:1 (15:2, 2:15, 15:7). Tuo 
pačiu laiku latvių veteranai krepši
ninkai po gana apilygių rungtynių 
(veikė estus 47:42 (24:18).

LATVIAI - LIETUVIAI 
50:45 (20:20)

Pirmos vyrų krepšinio rungtynės 
neapvylė žiūrovų, nes lietuviai išvys
tė gana gražų spartos žaidimą, žaidė 
kovingai, gerai valdė kamuolį ir 
tiksliom pasuotėm surado spragų 
aukštaūgių latvių gynyboje. Tačiau 
dėl kelionės nuovargio neišlaikė 
spartos ir kėlinio pabaigoje latviams 
pavyko rezultatą išlyginti. Panašus 
vaizdas buvo ir antrame kėlinyje, tik 
taiklūs P. Urnevičlaus metimai iš 
tolimų distancijų (4 tritaškiai) išgel
bėjo lietuvius nuo ryškesnio pralaimė
jimo. Latvių gretose neuždengiamai 
sužaidė M. Tenlson iš Sydnejaus 
pelnęs 20 taškų, iš kurių 11 ba dos 
metimai. Lietuvių gretose geriausiai 
sužaidė: E. Ragauskas 8 taškai, P. 
Urnevičius 18 ir S. Balnionis 11. E. 
Kasperaitis 6, P. Kapočius 2, R. 
Šliteris 0, P. Steel 0.

Latvių moterų krepšinio rinktinė 
lengvai (veikė mūsų nevisai pilno 
sąstato rinktinę net 58:31 (22:9).

Mūsų mergaičių krepšinio prieaug
lis pralaimėjo latvaitėm 32:42 
(20:19). Pirmą kėlinį laimėjusios vieno 
taško skirtumu.

LIETUVIAI - ESTAI 
44:18 (23:9)

Mūsų veteranai pasirodė žymiai 
pranašiau ir tuo buvo atsiekta 
vienintelė pergalė pirmos dienos 

krepšinio varžybose. Taškai: A. 
Laurinaitis 13, J. Jaunutis 11, Pocius 
8, S. Vosockis 5, A. Reivytis 4, A. 
Sankauskas 3.

TINKLINIS
Sužaistos trys rungtynės ir visos 
pralaimėtos prieš daug pejėgesnius 
estus.
Pasekmės: vyrai veteranai 1-2 
(15:13); 4: 15; 8:15),
Moterys 0:3 (8:13; 11:15; 7:15).
Vyrai 0:3 (5:15; 10:15; 9:15).

Vakare visi sportininkai ir vadovai 
buvo pakviesti | Estų namus pasivai
šinti ir pabendrauti.

R. Sidabras

ŽINIOS

Gegužės 23 dieną vyrų krepšinio 
rinktinės treniruotės metu Arvydui 
Saboniui trūko dešinės kojos Achilo 
sausgyslė.

Centriniame ortopedijos ir trauma
tologijos institute jam laikinai koja 
sugipsuota. Tad Sovietų Sąjungos 
rinktinė Europos čempionate Graiki
joje žais be geriausio savo vidurio 
puolėjo.

Olandija - krepšinio viltis: čia 
gyvena patys aukščiausi žmonės 
pasaulyje. Vidutinis aštuoniolikmečio 
vaikino ūgis - 1,82 m, o merginos - 
1,68 m. šie duomenys gauti, apžiūrė
jus 42000 moksleivių. Tačiau ne vien 
aštuoniolikmečiai tokie aukšti: visi 
vaikai Olandijoje, pradedant kūdikiais 
ir baigiant paaugliais, keletą centi
metrų aukštesni už savo bendra
amžius kitose šalyse...

Vilnietis Artūras Vieta pajėgiau
sias Lietuvos baidarininkas.
Artūras dalyvaudamas Maskvoje So
vietų Sąjungos čempionate ir rungty
niavęs vienviečių, dviviečių ir ketur
viečių valčių lenktynėse laimėjo du 
aukso ir du sidabro medalius.

Australijos 42 km. maratono bėgi
me, kuris jvyko birželio 7 dieną, 
Sydnejuje, pirmuoju atbėgo Peter 
Renner per 2 valandas 14 min. ir 11 
sekundžių.

Pirmoji moteris Tani Ruckle, jos 
laikas 2 vai. 37 min. ir 52 sekundės. 
Abu pirmūnai gavo kiekvienas po 
10.000 dolerių.

Sydnejaus golfininkai vyksta | 
Clevelandą, o pertiškiai golfavo Bali 
saloje.

Balandžio paskutinę savaitę aštuone
tas pertiškių drauge su ketvertą 
canberiškių ir adelaidiškių ekskur- 
savo Bali saloje. Išvyka buvo organi
zuota "Tauro" sporto klubo. Golfo 
sekcijos, vadovaujant dr. Zigmui
Budrlkiui.

Jau kelinti metai "Tauro" golfo 
sekcija per Velykas praveda turnyrą, 
kuriame dalyvauja ir iš kitur atvy
kusių golfininkų. Jau penktą kartą iš 
eilės visuotinas vyrų taurės laimė
tojas buvo Česlovas Žilinskas iš 
Canberros. Jis per 36 skyles nuo 
lazdos surinko 174. Jo ir visų 
dalyvavusių žemiausias lyginamasis 
skaičius (handicap), būtent 11.

Atėmus lyginamuosius, šių metų 
laimėtojas pertiškis Alfonsas Čižeika 
su neto 140. Jo lyginamasis 21.

Nuotraukoje prie imponuojančių Handara golfo klubo vartų matome visus 
išvykos dalyvius. Iš kairės: Česlovas Žilinskas (Canberra), Pajauta Patupienė, 
Onutė Pilkienė (Canberra), už jos Gediminas Patupls, toliau Aldona Patupienė 
(Adelaidė), Laimutė Grinevičienė, pritūpusi Siina Jasienė, Vytautas Patupas 
(Adelaidė), Evi Budrikienė, Valė Repševičienė, dr. Zigmas Budrikis ir Julius 
Repševičius.

A. A. architektui

DAVIS BITEI

staigiai mirus, jo liūdinčią motiną, žmoną, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

PLIA S-gos Melbourne skyrius.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicinį

Pradžia; - 7 vai. vak.

Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli.

A. Grikepelienė 
v-bos sekretorė.

kuris (vyks 1987 m. birželio 20 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose, Errol St., 
North Melbourne.

Bilietų kaina: - $12, Besimokančiam jaunimui - $10.
Gros nuotaikinga muzika, skanūs užkandžiai, karšta vakarienė ir gera 
loterija.

Bilietai užsakomi pas V. Morkūnienę - Tel. 523-5957. i

JONINIU FOBŪVl

Mūsų Pastogė Nr. 23 1987. 6. 15 pusi. 7

Moterų taurės varžybose rezultatų 
pasikeitimas nuo buvusių. Jau keturius 
metus iš eilės moterų taurę buvo 
laimėjusi kanberiškė Onutė Pilkienė, o 
pertiškei Pajautai Patuplenei vis 
tekdavo antroji vieta. Šįmet laimėjo 
Pajauta su 212, o Onutė antroje 
vietoje su 219.

Išvyka į Bal| iš tiesų yra į 
golfininkų rojų. Handaros golfo
laukas priskaitomas prie pasaulio 50- 
ties geriausių. Kai kas teigia jog 
dešimties geriausių. Tai salos vidu
ryje, kalnuose užgesusio ugniakalnio 
krateryje. Tai laukas ir kartu bota
nikos sodas. Svečiai apgyvendinami 
ten pat, gražiai (rengtose kabinose.

Tauriečiai golfavo Handaroje tris 
dienas ir po to nusileido į Sanuros 
paplūdymą. Apžiūrinėjo Bali įžymybes 
ir apsipirkinėjo.

Išvyka tiek patiko, kad kitais 
metais vėl žadama važiuoti. Tikimasi, 
kad prisidės dar daugiau rytiečių.
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Informacija

Aukos
Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI"

AUKOJO:

V.ir J. Zablockis! - 
E. Eskirtlenė - 
V. Stanevičienė - 
J. Gailius - 
P. Česniepė -
A. Morkūnas - 
J. Pinčius -
B. Sumila - 
A. Jasaitis

NSW. $20
VIC. $15
NSW. $15
VIC. $10.50
VIC. $10
S.A. $ 5
TASM. $ 5
ACT. $ 5
NSW. $ 2

NAUJI
"M.P." SKAITYTOJAI

V. Juška NSW.
V. Mališauskas QLD.

eiive
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

Fondo įgaliotiniai ir talkininkai: 
Pietų Australijoje įgaliotinis A. Za- 
molskis, talkininkai A. Kubilius ir A. 
Šerelis.
Brisbanėje: įgaliotinis J. Ruzgys 
Canberroje: įgaliotinis J. Kovalskis 
Geelonge: įgaliotinis A. Obeliūnas 
Tasmanijoje: įgaliotinis J. Paškevičius 
Melbourne: talkininkai J. Meiliūnas ir 
A. Rakštelis
Vakarų Australijoje: įgaliotinis Dr. Z. 
Budrikis ir A. Čižeika
Sydnejuje: įgaliotinis B. Stašionis 
Wollongonge: įgaliotinis M. Galliūnas 
Newcastelyje: įgaliotinis A. Bajalis

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

Per mūsų įgaliotinį Dr. Z. Budrikį - 
Perthe:
Ona Liutikienė - $100 (355) ir $20 Dr. 
Z. Budrikis - A.A. Jono Liutiko 
mirties metinių proga.
Per įgaliotinį Geelonge A. Obeliūną: 
vietoj gėlių A.A. Pranui Varankai, , 
Po 5 - J. Manikauskas (120) ir A. 
Obeliūnas (735).
$ 4 - V. Čerakavičius (98)
$10 - J. Pranckūnas Vic. (332) - vietoj 
gėlių A.A. J. Norelklenei,
Per įgaliotinį B. Stašionį Sydnejuje, 
A. A Povilui Grosui mirus vietoj gėlių:

Po $20 - Ant. Kutka (130), M. 
Migevlčienė, J. A. Dudaičiai (25) ir L. 
V. Deikai (30), P. P. Donielos (44) 
Wollongonge: $20 M. Gailiūnas, (415) 
pagerbdamas A.A. Antaną Talandį. 
Per įgaliotinį A. Zamoiskį Adelaidėje : 
$20 J. Beinoravičius (100).

Sveikiname naują šimtininką J. 
Belnoravičių ir ačiū visiems aukoto
jams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

SYDNEJUJE
Kvieči ame

Anglijos ir okupuotos Lietuvos 
spaudoje buvo ir tęsiasi nepagrįsti 
kaltinimai, metami mūsų apylinkės 
nariui.

Kviečiame visus tautiečius atvykti j 
šaukiamą pasitarimą, šiuo ir kitais 
bendruomenę liečiančiais klausimais.

Pasitarimas įvyks birželio 21 d., 2 v. 
p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne.

RŪBŲ VAJUS.
Skelbiant aukotojų sarašą buvo pra
leistos sekančios pavardės:
V. Simanavičienės paaukojusios $10, 
A. Šidlauskų šeimos ir Antano 
Laukaičio aukoję rūbus.
Papildomai gauta $50, - auka iš 
Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Sydnejaus Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Draugijos metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieni, birže
lio 28 d. 2 vai. p.p. Lietuvių klube, 
Bankstown.

Visi kurie domisi žmogaus teisių 
reikalais kviečimi dalyvauti.

Valdyba.

$$$
METINIS MENO IR 

RANKDARBIŲ FESTIVALIS

1987 m. liepos mėn. 7, 8 ir 9 
dienomis, nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, Sutherland Shire Entertain
ment Centre, Eton St., įvyksta 
rankdarbių ir meno išdirbinių festiva
lis.

Lietuvių Sodyba Engadinėje, kaip ir 
pereitais metais, taip ir šiemet 
dalyvauja, padedant Lietuvių Moterų 
Soc. Globos draugijos narėms.

Prašome moteris prisidėti savo 
rankdarbiais prie šio lietuvių moterų 
darbų pasirodymo australų tarpe. 
Jeigu turite rankdarbių, kaip pagalvė
lių, megztinukų, ar rankomis pada
rytų vaikų žaisliukų ir norėtumėte 
parduoti, prašome atvežti ir ant mūsų 
stalo galėsite parduoti. Kam nepatogu 
atvežti, tuomet galite daiktelius 
palikti Lietuvių klube pas M. Bukevi- 
čienę su savo pavarde ir rankdarbio 
kaina iki birželio mėn. 28 dienos. 
Tuo pačiu kviečiame tautiečius apsi
lankyti festivalyje ir aplankyti mūsų 
stalą.

Festivalis vyksta didelėje salėje, 
kurioje vyksta įvairi programa išpil
doma gerų artistų, šokėjų ir daini
ninkų.

Vietoje galima gauti lengvų užkan
džių.

A. Storpirštienė
S.L.M.S.G. D-jos valdybos 

sekretorė

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 LAST TERRACE. BANKSTGWN Tel. 708 1414 •k

Birželio 27 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, Sydnejaus Jaunimo Sąjunga IT 
ruošia

O N I N E S

Kaimiški šokiai, įdomi programa, loterija, dainos ir šokiai.

*
*
**

įėjimas visiems $ 5.

•H Birželio 28 d., sekmadienį 2.30 vai. popiet

Puiki nuotaika, geri laimikiai.

Ateikit ir paremkit savo klubą.

o.
VALDYBA

** U

4*

VILTIS PO MIRTIES

"Viešpatie, jei būtumei čia buvęs, 
mano brolis nebūtų miręs". Šituos 
žodžius pasakė Jėzui Morta, tada, kai 
Lozorius, jos brolis, buvo numiręs. 
Panašų susigraudenimą ir sielvartą 
turi milijonai, kai mirtis atima jų 
mylimuosius. Tokiose valandose ver
žiasi į galvą įvairios mintys: jei 
būtumėm taip padarę, ar kitaip 
padarę; jei būtumėm pašaukę kitą 
gydytoją. O jei mūsų mylimasis liko 
užmuštas kelyje, mes sakome, kad taip 
nebūtų atsilikę, jei jis nebūtų Išvykęs 
kelionėn. Morta gi manė, kad jos brolis 
mirė dėlto, kad Jėzus nebuvo laiku 
atėjęs, todėl ji kaltino jį.

Mirties valandoje daugelis turi 
panašias mintis ir galvoja, kad kaip 
nors Viešpats yra kaltas dėlei mūsų 
mylimojo mirties. Arba jie klausia,

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

SVEI KI NAME

Ilgametį Adelaidės L.K.V.S. skyriaus "Ramovės" pirmininką Vytautą 
Vosylių ir Jovytą Bražauskienę sumainiusius žiedus, sveikiname ir linkime 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

L.K.V.S. Adelaidės skyriaus "Ramovė", 
Valdyba ir nariai.

Mūsų IPasto^ė
AUSTRALIAN LITHUANIAN .WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community Pub
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Redaguoja redakcinė kolegija.
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Švento rašto tyrinėtojų skelbimas.

kodėl taip atsitiko? Jie mano, kad 
kame nors jie nusidėjo Dievui ir dėlto 
jis nubaudė juos už padarymą ko nors 
netinkamo jo akyse. Todėl šiurpulio 
apimti jie galvoja, kad taip esant, kur 
dabar yra numirėlis? Ar jis kenčia ką 
nors blogesnio už mirtį?

Šitokios varginančios mintys mir
ties valandoje paprastai sužadina 
klausimą, kas darosi anapus kapų? Ar 
kada nors dar matysime savo myli- 
muosoius? Ar jie dar yra laimingi, ir ar 
mes po mirties nueisime prie jų į 
laimingą gyvenimą? Mūsų širdys 
trokšta įsigyti patenkinančių atsa
kymų į šituos apstulbinančius klau
simus, kurie įsiskverbia į mūsų galvas 
mirties valandoje. į visus šiuos keblius 
klausimus randame atsakymus Dievo 
Žodyje.

Sydnejaus Jaunimo Sąjunga ruošia

S
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Programoje: kaimiški šokiai, loterija, gera muzika. 
Apsirengimas kaimiškas 
įėjimas $ 5.

N I N

birželio 27 d. šeštadienį 7 vai. vak. lietuvių namuose, Bankstowne 
Ateikite visi!
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