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Demonstracija Vilniuje

Š. m. birželio 14 d. VLIKO atstovas A. Klimaitis iš 
Strasbourgo telefonu pranešė dr. K. Bobeliui, kad ką 
tik kalbėjo su disidentų kontakto linija Maskvoje. 
Lietuvoje, Vilniuje, telefono ryšis nutrauktas, 
nepraeina per Maskvos telefono stotį, todėl su 
Lietuva negalėjo susirišti. Buvo susitarta su A. 
Terlecku birželio 14 d. vakare, po demonstracijų 
susisiekti telefonu. Bet negalėdamas su juo susirišti, 
skambino Maskvon turimu telefono numeriu ir iš ten 
gavo Terlecko duotų jiems pranešimą, kad šiandien, 
Vilniuje, Gedimino aikštėje buvo didelė demonstracija 
1941-tų metų išvežimams paminėti. Pagal Terlecką, 
dalyvavo apie 6000 žmonių. Buvo keletas kalbėtojų. 
Detalių dar nežinoma, praneš vėliau. Aplinkui buvo 
daug milicijos, bet trukdymų nedarė, tik stebėjo. 
Suėmė du žmones Leoną Laurinską ir vieną moterį (G. 
Šapalienę?), juos nuvežė į milicijos stotį, apklausi- 
teJ0> po valandos paleido. Demonstracija baigta 
visiems sugiedojus Himną.

Vakarų Vokietijoje
Birželio 14 d. įvyko pabaltiečių demonstracija 

°imoje, Muensterplatz (Katedros aikštėje), dalyvavo 
a?le 200 žmonių, autobusu atvyko Vasario 16 
Smnazijos mokiniai. Dauguma buvo tamsiai apsiren- 

daug kas nešė čemodanus, ant kurių didelėmis 
J^dėmis užrašyta, "Važiuojam į Sibirą" arba 

ažiuojam į mirtį" ir 1.1., kaip simbolį priminti 
e«mus. Spauda į demonstraciją reagavo.

minėjimu, 
abaltiečių 

Pasaulio 
ir latviai

V'Li K O informacija
VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis, birželio 23 d. 

^vyksta i Romą-Vatikaną, kur dalyvaus naujų 
kardinolų, jų tarpe ir vyskupo Vincento Sladkevičiaus 
paskyrime-

a>. -
gudelio 13 d. ryšium su išvežimų 
niioje, H va'- ryt0’ ivvk° Pasaulio P: 

00 «bos spaudos konferencija. Kalbėjo 
* gaitiečių būstinės vedėjas A. Klimaitis 
pa af(jS Grandins ir Raymonds Bitenieks.

j m. birželio mėn. Toronte įvyksiančiame Pasaulio 
Lietuvių IV Kultūros Kongrese ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime, VLIKĄ atstovaus Vytautas 
Jokūbaitis ir Pilypas Narutis.

VLIKO atstovai Pasaulio Pabaltiečių Santalkoje 
yradr. J- A. Stikliorius, dr. J. J. Stukas ir dr. K Bobelis.

Dr. Algirdas Budreckis gyvenantis Bostone, MA 
sutiko įeiti į VLIKO valdybą nariu.

(ELTA)

Senoji gvardija prieš
G orb ačiovą

Sovietų Sąjungos respublikų bei miestų vietinės 
komunistų partijos organizacijos, kaip pranešama iš 
Maskvos, pareiškia savo rezistenciją prieš Gorbačiovo 
reformas, parinkdamos kandidatus į partijos suvažia
vimą iš konservatorių tarpo. Delegatai daugiausiai 
yra iš senosios gvardijos, tebegarbinančios Stalino 
laikus. Atrodo, kad daugumą delegatų sudarys 
neturintieji entuziazmo Gorbačiovo darbams. Reikia 
manyti, jam bus sunkoka išlaikyti kontrolę savo 
rankose. Penkių tūkstančių delegatų sąrašas neskel
biamas, tačiau sklinda žinios, kad kai kurių žinomų 
Gorbačiovo rėmėjų šiame sąraše nėra. Vyriausybės 
leidžiamo dienraščio "Izvestijos" politinis komenta
torius Aleksandras Bovinas reiškia nepasitenkinimą 
delegatų parinkimo būdu, jis turįs žinių, kad sudarant 
sąrašus buvo sukčiaujama. Daugelis jaunųjų komu 
ristų, už kuriuos žmonės pasisakė, į delegatų sąrašus 
tepateko. Tai rodo, kad komunistų partijoje vyksta 
tova tarp jaunųjų ir senų komunistų. KGB slaptosios 
milicijos vadas Viktoras Čerbikovas su savo gvardija 
stabdo Gorbačiovo reformas ir priekaištauja jam už 
per didelį "suvakarėjimą".

Sydnejaus Lituanistinių kursų mokini Eli su 
vedėja Aldona Veščiūnaite-Janavičiene.

I- je eilėje iš kairės:
Edvinas Kivejdi, Povilas Nagulevičius, Aistis Bieri, Antanas Šarkis, Robin Cobb, Paulius 
Šliogeris, Ričardas Gudaitis.
II- je eilėje:
Betina Migutė, Dana Staitytė, Monika Migutė, Jolita Burneikytė, Regina Coxaite, Aldona 
Veščiūnaite - Janavičienė mokytoja - lituanistinių kuršų vedėja ir 'Arūnas Burneikis.

PETRAS GRAŽULIS DĖKOJA JAV
SENATO RI AIV1S

Petro Gražulio, kalinamo Kaunas, O C 12 -8 zonoje, 
Pravieniškės

Padėka

Giliai sujaudintas Jūsų dėmesiu ir susirūpinimu 
mano likimu. Iš visos širdies dėkoju Jums, didžiai 
gerbiami Senatoriai. Dėkoju Jums, ne tik savo ir 
artimųjų, bet ir visų pavergtų, kenčiančių už tiesą 
tautiečių vardu. Apie Jūsų telegramą sovietinei 
vadovybei sužinojau pasimatymo metu iš savo 
brolio kunigo Kazimiero. Jūs susirūpinę, kad 
sovietai smurtu nesusidorotų su manim kalinimo 
metu, ką jie jau bandė daryti po mano teismo. 
Žinoma, man kelia nerimą lagerio administracijos 
ir LTSR prokuratūros išpuoliai prieš mane. Tačiau 
viskas Viešpaties rankoje. Nežiūrėmas į tai, kad 
apsunkinsiu ir taip nelengvą savo padėtį, negaliu 
neatsiliepti į Jūsų kilnų susirūpinimą pavergtų

Bona

Pereitą savaitę Bonoje buvo paskelbta apie 
vienmotorio lėktuvo pardavimą. Tai tas pats 
lėktuvas, kuriuo Matias Rust nepastebėtas 
perskrido Sovietų Sąjungos "smarkiai" saugomą 
valstybinę sieną ir netrukdomas nusileido pačioje 
Maskvos Raudonojoje aikštėje.

Šio lėktuvo savininkas Volfgang Noiman 
pranešė, kad pirkimo pasiūlymus jau gavo iš vienos 
kino studijos Holivude, teatro savininko Londone, 
biznesmenų iš Briuselio ir Milano o taip pat iš 
pramoginio parko Wonderland Australijoje.

K aunčjs

Gegužės mėnesio 29 dieną Kauno bazilikoje 
įvyko naujų kunigų šventinimai. Šiais metais 
Kunigų seminarija išleido 27 kunigus. Tai pati 
didžiausia per paskutinius 39 metus laida. Taip pat, 
trys gavo diakonato šventimus.

Šventinimus suteikė Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Kaišiadorių vyskupijos apaš
talinis administratorius kardinolas Vincentas 

tautų ir atskirų žmonių, tame tarpe ir mano, 
likimu. Negaliu nepadėkoti ir Jūsų valstybės 
vadovui ponui Ronaldui Reaganui, kuris su Dievo 
pagalba taip uoliai ir nepavargdamas gina tautų ir 
žmogaus teises. Jo vizito Maskvoje dienomis 
pasninkausiu nuo gegužės 29 d. iki birželio 3 d. 
imtinai. Taip pat, raginu visus tautiečius tiek 
Tėvynėje, tiek išeivijoje prisidėti nuoširdžia malda, 
kad Dievas palaimintų geros valios senatorius, 
prezidentą ir jo kelionę, kad ji būtų vaisinga ir 
atneštų pavergtoms tautoms politinių, religinių ir 
tautinių laisvių.

Su pagarba ir dėkingumu sąžinės kalinys Petras 
Gražulis 1988 m. gegužės 10 d.

Sladkevičius, kartu su Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi 
vyskupu Antanu Vaičiumi ir Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administrato
riumi Juozu Preikšu. Dalyvavo ir vyskupas Vladas 
Michelevičius. Šventinimuose dalyvavo ir arkivys 
kūpąs Liudvikas Povilonis.

Ž eneva
Iš Afganistano gautomis žiniomis yra žinoma, 

kad po balandžio mėnesį pasirašyto susitarimo dėl 
sovietų kariuomenės iš šalies išvedimo į tėvynę 
grįžo apie 130.000 pabėgėlių, dar apie du milijonai 
pabėgėlių šiuo metu randasi Irane.

Maskva
Sovietų Sąjungos gimnazijose šiais metais nebus 

istorijos egzaminų. Valdžia nusprendė, kad atėjo 
tas laikas, kada istorijos vadovėliuose pribrendo- 
reikalas ištaisyti iki šiol darytas klaidas, kada buvo 
kalbama apie stalininį laikotarpį. Nauji istorijos 
vadovėliai bus paruošti prasidedant naujiems 
mokslo metams.
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BIRŽELIS SVARBUS
IR SOVIETAMS

Patriotiškumo banga iš Pabaltijo 
persimetė ir į mūsų išeiviją. Istoriniai 
birželio įvykių minėjimai šiais metais 
praėjo su didesniu entuziazmu ir 
pasisekimu.

Melbourne, šio mėnesio 11 dieną 
miesto aikštėje susirinko apie 500 
lietuvių, latvių ir estų bendram 
išvežtųjų minėjimui. Gausiems praei
viams į akis krito mūsų šaulių paruošti 
dideli plakatai ir dar tą patį vakarą 
demonstracija buvo rodoma televizi
jos programose, ko anksčiau neatsi 
tikdavo.

Sekančią dieną, birželio dvyliktąją, 
per bendrą minėjimą latvių namuose, 
salė buvo pilna žmonių. Vėl daug 
lietuvių nepabūgo šalčio tam, kad 
parodyti savo solidarumą su pavergto 
krašto broliais.

Hon. Neil Brown kalba, tiek dėl 
turinio, tiek dėl prelegento iškalbin
gumo, buvo nepaprastai įdomi ir 
įkvepianti pasitikėjimo ateitimi. Prog
ramą atliko A. Kunca pianinu - iš 
lietuvių pusės, Martin Lukas, Kristine 
Mellens klarnetu ir pianinu - iš 
estų, Sandra Aleksejevs, Zita Bruns 
bei Ingrid Lezdkalns ir Linda Eimanis 
dainomis - iš latvių pusės.

Televizijos programose teko maty
ti, kad ir Sydnejaus pabaltiečiai 
nesnaudė. Buvo ir bendra demonstra
cija prie sovietų pasiuntinybės Can- 
berroje. Vėl daugiausiai mūsų šaulių 
pastangomis, atvažiavo vien iš Mel
bourne apie 30 lietuvių. Prisidėjo 
daugokai ir sostinėje gyvenančių 
tautiečių. Taigi, kartu su latviais ir 
estais susidarė apie poros šimtų 
demonstruojančių grupė.

Tai rodo, kad bendromis jėgomis 
mes galime atkreipti australų visuo
menės dėmesį į Pabaltijo klausimą. 
Tuo pačiu tinkamiausiu būdu pamini
me žuvusius už Lietuvą. Kad demons
tracijoje ir minėjime Melbourne visiš
kai nesimatė lietuviško jaunimo - jau 
liūdnesnis ženklas.

Bet birželis svarbus ir sovietams: jo 
gale speciali komunistų partijos 
konferencija nuspręs Gorbačiovo re
formų ir jo paties likimą.

Susirinkę 5000 partijos šulų balsuos 
ar priimti ar atmesti Gorbačiovo 
siūlomą partijos pareigūnų slaptą 
išrinkimą ir jų kadencijų laiko 
apribojimą. Taip pat bus svarstoma ar

LIETUVOS KRY

Lietuvos Kryžiaus Kelias - 1941 m. 
birželio mėnesio trėmimai - XX 
amžiaus Persekiojimų Pradžia.

Dr. Algio Kabailos paskaita skaity
ta, Lietuvių namuose Sydnejuje 12 
birželio 1988 m.

ĮŽANGA
Šiandieną minime mums skaudžius 

1941 m. birželio mėnesio trėmimus. 
Šie trėmimai simbolizuoja pradžią 
Lietuvos kančios prasidėjusios antrojo 
pasaulinio karo metu. Betgi baisiosios 
1941 m. birželio naktys - tai tik dalis 
nuoskaudų ir visiško žmogaus teisių 
nebojimo Lietuvoje.

Lietuvos persekiojimas prasidėjo 
dar caro imperijos laikais. Lietuvos 
kančia toli gražu nepasibaigė nei po 
tų baisiųjų 1941 m. birželio naktų. 
Tautos kančia tęsiasi ir toliau. Kaip 
tik dėl to yra prasminga prisiminti ne 
tik 1941 m. birželio terorą, bet ir visą 
Lietuvos Kryžiaus kelią.

LIETUVA CARO RUSIJOS
_______ PRIESPAUDOJE_________
Kad tikrai suprasti Lietuvos padėtį 

1940 m. okupacijos metu ir tos 
okupacijos pasėkoje deportacijas, rei
kia trumpai prisiminti, kad Lietuva 
sunkiai kentėjo jau nuo Caro Rusijos 
imperializmo. Caro imperija pasižy- 
"Mūsų Pastogė" Nr. 25 1988. 6. 27 p 

duoti tikrą savarankiškumą miestų ir 
sričių partijų komitetams, ar leisti 
nepartiniams asmenims užimti aukštas 
vietas, jeigu jie toms ar kitoms 
pareigoms būtų tinkamesni už komu
nistų kandidatus. Bendrai imant 
aštuonių temų programa liečia parti
jos demokratizaciją ir jos galios 
apkarpymą, net ir piliečių teises!

Svarbu tai, kad čia bus nulemtas 
Gorbačiovo ir jo reformų likimas. O 
opozicija Kremliaus vadui gana dide
lė. Armija nėra patenkinta, kad iš 
Reagano nebuvo išgauta priešraketi- 
nių ginklų gaminimo sustabdymo 
susitarimas. KGB bijo, kad greit 
nepajėgs išlaikyti drausmės dėl vis 
didėjančių protestų, o partija urzgia, 
kad neišsiderėta iš amerikiečių gauti 
prekybos lengvatų ir ekonominės 
paramos.

Kas būtų, jeigu Gorbačiovas išeitų 
laimėtoju toje konferencijoje ir jam 
būtų leista vykdyti jo reformas? 
Nieko gero nebūtų. Panašios reformos 
Vengrijoje privedė tik prie įsiskolini
mo užsienio bankams ir infliacijos. 
Lenkijoje tas pats. Pereitais metais 
skolos padidėjo šešiais bilijonais, o 
krašte padėtis dar pasunkėjo. Gyven
tojai rodo mažia entuziazmo privati
nei prekybai ar industrijai, kadangi 
geriau apsimoka dirbti valdžios pra
monėje, iš kur galima vogti gaminius ir 
gerai uždirbti parduodant juodoje 
rinkoje. Mat, privatinė industrija turi 
atiduoti valdžiai 90 % savo pelno. Dėl 
10% uždarbio neapsimoka atidaryti 
savo įmonę, tuo labiau, kad vėliau 
negalima gauti reikalingos žaliavos.

O jei Gorbačiovas pralaimėtų ar 
net būtų priverstas atsistatyti? Aiš
ku, perimtų komunizmo konservato
riai ir mėgintų su KGB pagalba 
išlaikyti savo imperijoje seną draus- ■ 
mę. Ekonomija nuo to nepagerėtų. 
Žmonių nepasitenkinimas, po dabar
tinio laisvesnio laikotarpio, prieitų 
prie pavojingos ribos, o pati imperija 
kas metai vis daugiau atsiliktų nuo į 
priekį skubančio pasaulio ir greit 
prarastų savo pasaulinės galybės 
vietą.

Vienu ir kitu atveju, birželio 
istorinė konferencija nepakeis atei
ties įvykių eigos, kuri Maskvai nežada 
nieko gero.

Dr. Jonas Kunca

ZlAUS KELIAS

mėjo ne tik savo atsilikimu, bet ir 
religinių, bei etninių mažumų perse
kiojimu. Lietuva priešinosi carų 
valdžiai. Carinės okupacijos bandyta 
buvo nusikratyti dviem sukilimais - 
1831 ir 1863 m. Po jų caro Rusijos 
priespauda dar padidėjo. Po antrojo 
sukilimo, Vilniaus gubernatoriaus Mu
ravjovo, mums žinomo Koriko vardu, 
ataskaita už vieną mėnesį buvo - 129 
asmenys nubausti mirtimi, 979 išsiųsti 
į katorgą, gi Sibiran ištremta 1427 - 
tai pirmieji tremtiniai Sibiran. Su 
kitomis bausmėmis viso nubausta 9361 
asmenys - ir tai tik mažutė dalis visų 
nubaustųjų.
Konfiskuoti 1794 dvarai ir uždaryti 
visi vienuolynai, uždrausta rašyti 
lotyniškais rašmenimis.

Laisvė atgal iškovota per ilgą 
kultūrinę ir dvasinę kovą. Palaipsniui 
atgautos teisės tautai reikštis savo 
kultūroje ir savo tikėjime. Kaip jūs 
žinote, teisė spausdinti lietuviškus 
spausdinius lotyniškais rašmenimis 
atgauta 1904 m. Tautiniam atbudimui 
dirbo geriausi mūsų tautos sūnūs, 
dažnai atsisakydami geresnių mate
rialinių sąlygų carinės Rusijos di
džiuosiuose centruose, toli nuo Lietu
vos. Tautinio atbudimo kulminacija - 

įsi. 2

Nepriklausomos Lietuvos Valstybės 
atstatymas 16 Vasario 1918 metais. 
PIRMOJI OKUPACIJA - BIRŽELIO

TRĖMIMAI IR JŲ REIKŠMĖ
Lietuvos valstybėje kilo kultūrinis 

lygis, klestėjo ekonominis atgimimas, 
buvo ugdoma tolerancija ir siekiama 
pilnos demokratijos. Betgi Lietuvos 
valstybingumas buvo užgniaužtas 
1940 birželio 15-tą dieną, raudonajai 
armijai okupuojant Lietuvą. Tai 
padaryti įgalino Hitlerio-Stalino slap
tas paktas, pasirašytas Molotovo- 
Ribbentropo 1939 m. rugpjūčio 23-čią 
dieną Maskvoje, kas įgalino Vokietiją 
užpulti Lenkiją, pradedant karą 1939 
m. rugsėjo 1-mą dieną.

Tad buvo tik kelių dienų laikotarpis 
tarpe dviejų didžiųjų kraugerių 
susitarimo ir jų planų vykdymo 
pradžios.

Veltui Lenkija, užpulta Vokietijos, 
tikėjosi Tarybų Sąjungos užtarimo. 
Veltui Lietuva ieškojo paramos, 
gavusi Stalino vyriausybės ultimatu
mą. Viskas buvo pagal Stalino- 
Hitlerio tuometinį planą ir suokalbį.

Lietuvos okupacija prasidėjo su 
teroru. Pirmoji masinė suėmimų banga 
buvo 1940 m. liepos 11-tą ir 12-tą, 
nakties metu. Tada suimta 2.000 
veikėjų ,pagal slaptą A. Sniečkaus 
"operatyvinio likvidavimo planą".

Antras masinis suėmimas ir depor
tacijos vyko 1941 metais, birželio 14- 
tą, iki 18-tos dienos. Į Tarybų 
Sąjungos gelmes, Sibirą ir kitas 
baisaus klimato vietoves, buvo išvežta 
34.260 žmonių - vyrų, moterų ir 
vaikų. Išvežimai pasižymėjo nepa
prastu žiaurumu. Suėmimai vyko 
nakties metu, suimtieji gabenami 
tiesiog į gyvulinius traukinius, kadangi 
kalėjimuose jiems nebūtų užtekę 
vietos. Išlikę, per spygliuotas vielas 
išmesti, kankinių laiškai patys už save 
kalba:
"Drauge, kenčiame neapsakytai, 
trūksta vandens ir oro, bet didžiausias 
smūgis - mūsų šeimas suskaldė, 
nežinau ar išlaikys mūsų širdys".

Lietuvių enciklopedijos žiniomis, 
("Encyclopedia Lituanica" -vol. II, 
Deportations, 1972, Library of Cong
ress Catalog No 74-114275, p 57) virš 
18.7% tremiamųjų buvo vaikai iki 
dešimties metų, tad daugiau negu 
6.400 vaikų. Vaikų naikinimas - 
geriausias pavyzdys, kad genocidas 
niekad negali būti pateisintas. Kuo jie 
kalti? Kaip jie iš viso gali būti kalti?

Štai vieno tremtinio laiškas savo 
pažįstamam komisarui: "Daktare, 
sveikinu iš paselencų ešelono. Gyve
name blogesnėse sąlygose negu gyvu
liai: trūksta oro, trokštame, badauja
me. Už ką? Pagaliau, jei jau mums, 
tūkstančiams suaugusių kiek galėtų 
taikyti bausmę, tai už ką kenčia maži 
vaikai? Jei jau norėjote mus išžudyti, 
tai reikėjo rasti gražesnį būdą - 
skiepijimą bacilomis ir būtų iškart 
baigta".

Kraugerių suokalbis negalėjo nesu
irti, nes tik vienas gali turėti 
užmačias pasaulį valdyti. Hitleris 
bandė apgauti Staliną, Stalinas bandė 
apgauti Hitlerį. Tai kulminavosi 
kartu, tarpe tų dviejų sąjungininkų. 
Prasidėjęs karas su Hitlerio Vokietija, 
sutrukdė Stalino vadovaujamai Tary
bų Sąjungai vykdyti tolimesnes masi
nes deportacijas. Mums gan gerai 
žinoma, kad buvo numatyta deportuo
ti apie 700.000 žmonių vien tik iš 
Lietuvos.

Nors tos numatytos didžiosios 
deportacijos nebeįvyko, tuo bolševi
kinis Lietuvos gyventojų kankinimas 
nepasibaigė. Karo pradžioje kalėji
muose laikomus kalinius Stalino 
NKVD ėmė masiškai šaudyti - 
Kretingoje, Petrašiūnuose, Pravie
niškėse, Panevėžyje, Raseiniuose, 

Sargėnuose, Rainių miškelyje, Smėly
nėje prie Červenės.
LIETUVOS KANČIOS KELIAS 
ANTROSIOS OKUPACIJOS METU

Nei trėmimai, nei kitokie persekio
jimą! neužgesino lietuvių tauto nore 
savitumui, valstybinei nepriklauomy- 
bei. Hitlerinės Vokietijos ir Staininės 
Sovietų Sąjungos karui prasiėjus, 
lietuviai, vadovaujami Lietuvių Akty
vistų Fronto, sukilo prieš okupantus - 
1941 m. pirmadienį, birželio 23-čią 
dieną 9.30 ryto, Lietuvių Aktivistų 
Fronto Vyriausiojo štabo vardu, 
Leonas Prapuolenis paskelbė Nepri
klausomos Lietuvos atstatymą ir 
Laikinosios Lietuvos Vyriausybės su
dėtį. Per Kauno radiją transliuotas 
Lietuvos Himnas buvo ženklas sukili
mui visame krašte. Tris dienas Kaunas 
buvo aktyvistų kontrolėje. Vokiečių 
kariuomenė pasiekė Kauną tik ket
virtadienį. Ji neatnešė laisvės, dėl 
kurios kovota, bet to iš jų ir nebuvo 
tikėtasi.

Naujieji okupantai nebuvo jokie 
Lietuvių tautos bei Laikinosios Vy
riausybės draugai. Jų užmačios buvo 
siaubingos ir labai pavojingos, ne tik 
bandomai atkurti Lietuvos valstybei, 
bet ir visai lietuvių tautai. Okupantas 
visaip trukdė Laikinosios Vyriausybės 
veiklai.

Laikinoji Vyriausybė neturėjo ga
limybės efektingai perimti krašto 
administracijos, tuo labiau negalėjo 
Lietuvos gyventojų apginti nuo nau
jojo okupanto siautėjimo. Po šešių 
savaičių bandymo išgauti kokį nors 
Lietuvos vakstybingumo pripažinimą 
iš naujojo okupanto, Laikinoji vy
riausybė nustojo egzistavusi.

Neteisingas kaltinimas, kad sukili
mas buvo nukreiptas prieš Lietuvos 
gyventojų mažumas. Tokius kaltini
mus lengva atremti. Reikia tik 
pasižiūrėti į laikinosios vyriausybės 
pareiškimus ir jos veiklą. Savo 
paskutiniame posėdyje, 1941 m. rug
pjūčio 5 dieną, Laikinoji Vyriaisybė 
padarė savo veiklos apžvalgą. 
VĖL CITUOJU IŠ N. E. SŪDUVIO 
________"VIENŲ VIENI": .______

" ... Laikinoji Vyriausybė rugpjūčio 
5 d. susirinko paskutinio posėdžio... 
nuo pat pradžios vokiečiai reiškė 
negližavimą laikinąja! vyriausybei ir 
Lietuvos suverenumui, o paskui pra
dėjo jai statyti tiesiogines kliūtis, 
kurstyti prieš laikinąją vyriaisybę 
tam tikras politines grupes ir avan
tiūristus, spręsti savavališkai kai 
kurių Lietuvos valstybės etninių 
mažumų (konkrečiai: žydų) klaisimą 
nesutaikomai su lietuvių tautos tra
dicijomis ir įsitikinimais; ... dėl to 
laikinoji vyriausybė konstatuoja, kad 
jos veikimas yra sustabdomas prieš jos 
valią".

Įdomu, kad šį Sūduvio liudijimą 
patvirtina net ir sovietinės propagan
dos leidiniai - pavyzdžiui "Documents 
Accuse", redaguota E. Rozauskas 
Vilnius 1970 m. 96 psl., "dokumentas" 
Nr. 24 (J. Ambrazevičiaus kalba, 5 
rugpjūčio, 1941 m.)

Nacizmas ir komunizmas yra tar
tum tam tikra religija, kurioje nėra 
vietos krikščionybės principui, kad 
visi žmonės yra gimę lygūs. Nacizmas 
ir komunizmas išpažįsta išrinktuosius 
žmones ir atmestuosius. Tik atrankos 
kriterijai kiti: vieni atrenka pagal 
rasę, gi kiti - pagal socialinę klasę.

Sugriovęs bet kokį savitumo pasi
reiškimą ir pašalinęs laikinąją vyriau
sybę, antrasis rudasis okupantas 
siautėjo Lietuvoje. Dažniausiai ken
tėjo visai niekuo nekalti krašto 
gyventojai. Pavyzdžiui. 1944 m. 
birželio mėnesį buvo sunaikintas Į
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Pirčiupio kaimas, nes netoli jo buvo 
apšaudytos vokiečių mašinos ir penki 
jų kariai nukauti, kaip tik prie 
Pirčiupiu kaimo. Visų 24-ių ūkių 
gyventojai buvo suvaryti į ūkio 
pastatus, uždaryti ir pastatai padegti. 
Moterys bandė išmesti iš ugnies 
kūdikius, bet jie buvo sumetami atgal. 
Čia viso išžudyta apie 120 žmonių. 
Panašūs kaimų sunaikinimai, kaip 
represijos už veiksmus prieš vokiečių 
kariuomenę, įvyko ir kitose vietose, 
pav. buvo sunaikintas Lintupėnų 
bažnytkaimis, Šarkiškių kaimas Val
kininkų valsčiuje.

Gal skaudžiausias likimas antrosios 
okupacijos metu buvo, mūsų kariuo
menės. Ne dėl vokiečių labo jie sukilo 
prieš pirmąjį okupantą, bet siekdami 
Lietuvai laisvės. Cituoju dar iš 
Sūduvio: "1942 m. batalionų buvo net 
22. Vėliau 1944 metais jų skaičius 
sumažėjo iki kelių, o bendras karių 
skaičius juose iš beveik 20.000 
sumažėjo iki 4 ar 6.000. Priežastis? 
Bėgo, kas galėjo, nes jautėsi esą 
apgauti".

Nežiūrint didelio okupanto spaudi
mo, lietuviai kategoriškai atsisakė 
formuoti SS legioną, nors tai galėjo 
atrodyti tautinės kariuomenės užuo
mazga. Šis pasipriešinimas nebuvo be 
aukų: vien Štutthofo koncentracijos 
lageryje 1943 m. kovo 25-os sąrašuose 
randame eilę lietuvių: Juozas Valen
tą, Algirdas Tumėnas, Kazys 
nas, Aleksandras Kantvilas, 
čiuberskis, Bronius Grigas, 
Buragas, Antanas Liūdžius, 
Blažys, Rapolas Mackonis, 
Sruoga, Vytautas Tumėnas, 
Jurgutis, Jonas Malinauskas, 
Šernas, Vladas Butkus, Petras
Jurgis Valiukevičius, Petras Mačiulis, 
Adolfas Barginavičius, Jonas Noreika, 
Petras Kerpė, Alfonsas Lipniūnas, 
Jonas Rimašauskas, Ignas Budrys, 
Antanas Januševičius, Zigmantas Ma- 
saitis, Leonas Puskunigis, Kazys 
Kuprėnas, Pilypas Žukauskas, Kazys 
Bauba, Vytautas Stanevičius, Jonas 
Katinauskas, Antanas Kučinskas, My
kolas Pečeliūnas, Juozas Narakas, 
Pranas Germantas, Stasys Puodžius, 
Mikas Mačiokas, Antanas Starkus, 
Kun. Stasys Yla, Mečys Kriaučiūnas, 
Mečislovas Mackevičius, Juozas Bre-

Rakū-
Jonas .

Petras
Vincas
Balys

Vladas
Jonas

Kiškis,

Vien tik Štuthoffo lageryje, nekal
bant apie kitas koncentracijos sto
vyklas, lietuvių buvo daug. Prie 
minėtųjų kalinių prijungiami ir’kiti 
ietuviai: 1943 m. balandžio 18 d. 
grupė 16-kos lietuvių žurnalistų, gi 
1944 m. gegužės 21-ą dar 110 karių iš 
Vietinės Rinktinės.

Toks buvo okupanto apgautų, 
Vietinės Rinktinės patriotiškų jau
nuolių likimas: koncentracijos lage
riai, sušaudymai, suėmimai ir tremtis. 
Apie tai plačiai rašė tuometinė 
pogrindžio spauda.

Iš duotų pavyzdžių aišku, kad ir 
antroji okupacija išplėšė iš Lietuvos 
daug aukų, kad per ją žuvo daug mūsų 
žmonių.
LIETUVOS TREČIOJI OKUPACIJA

Jei apie šį laikotarpį kalbėsiu 
trumpiau, tai ne dėl to, kad jame 
mažiau būtų nukentėjusi Lietuva, o 
tik dėl to, kad nenoriu skaitytojams 
kartoti to, ką jie jau daug kartų yra 
girdėję ar skaitę. Bet pasiliktų 
klaidingas įspūdis jeigu nebūtų pa
brėžta, kad šis laikotarpis yra pats 
sunkiausias. Gerai susumuoja Sūduvis, 
palygindamas Hitlerio ir Stalino 
siautėjimus Lietuvoje. Jis rašo apie 
Lietuves gyventojų naikinimą, įskai
tant ir jų trėmimą ar egzilę, 
sekančiai:

"Hitlerio ir Stalino genocidinės 
priemonės skyrėsi: Hitleris genocidą 
vykdė koncentracijos lageriuose dujų 
kamerom ar šūviais; Stalinas buvo 
praktiškesnis - norėjo pirma išnaudoti 
aukų fizines jėgas "socialistinei 
statybai", tad 15-20 milijonų pervarė 
per koncentracijos lagerius su anglies 
kasyklom, miškų kirtimu, aukso plovi
mu, geležinkelių, statyba, Donbaso 
darbais ir 1.1. ...

Kiek buvo deportuota iš Lietuvos, 
galima tik apytikriai pasakyti. Kai 
kurie lietuvių šaltiniai skaičiavo tarp 
400.000 ir 550.000. Tiems skaičiams 
tikrinti medžiagos duoda gyventojų 
surašymai.

Lietuvių šaltiniai rodo, kad 1939, 
vadinas, prieš Lietuvos okupaciją, 
dabartiniame Lietuvos plote gyvento
jų buvo 3.215.000 (V. Rastenis, The 
Baltic Review, December 31, 1956). 
Nuo to laiko iki sovietinio gyventojų 
surašymo 1959 sausio 15d. praėjo 20 
metų. Jei normalaus gyvenimo nebūtų 
sugriovę du didieji "laisvintojai" 
Hitleris su Stalinu, tai per tą laiką 
Lietuvos gyventojų prieauglis būtų 
apie 643.000 - prieš karą metinis 
prieauglis buvo daugiau kaip 1 
procentas. Bendras gyventojų skai
čius, jei ne karas ir okupacijos, 1959 
būtų turėjęs siekti apie 3.858.000. Bet 
faktinė padėtis yra kitokia.

1959 sausio 15d. surašymas Sovietų 
Sąjungoje rado Lietuvoje gyventojų 
viso 2.711.000. Trūksta daugiau kaip 
vieno milijono potencialių gyvento
jų... Išimtas iš Lietuvos gyventojų 
skaičiaus faktiškai dar didesnis, nes j 
esmų Lietuvoje tarpą įskaityti jau ir 
atgabenti į Lietuvą rusai, 
milijonas - tai Hitlerio ir 
bendras nuopelnas!

Hitlerio sąskaitoje tenka
Lietuvos piliečių žydų sunaikinimą iki 
200.000. Jei šalia to skaičiaus dar bus 
pridėti apie 177.000 repatrijavusių į 
Vokietiją 1941, 65.000 pasitraukusių 
iš Lietuvos nuo antrosios bolševikų 
okupacijos, 130.000 iš Klaipėdos 
krašto, 50.000 sovietų okupacijos 
metu repatrijavusių į Lenkiją, tai 
Stalino sąskaitoje liks apie 700,000 
tų, kurie masiškai ar individualiai 
buvo suimti, nužudyti, deportuoti į 
Sibirą, tų, kurie žuvo kovoje su 
okupantu kaip rezistencijos kovoto
jai;” (citata baigta).

TRĖMIMŲ REIKŠMĖ ATEIČIAI

Vienas
Stalino

įrašyti

Kai su pagarba minime mūsų 
tremtinius, tai darome ne tam, kad tik 
savęs pagailėti. Ne tam, kad eventua
liai keršto akciją pravesti. Ne tam, 
kad primestume sau kaltę, kad buvo 
vienaip ar kitaip. Ne tam, kad pultume 
į neviltį.

Minime tam, kad iš praeities 
pasimokytume ateičiai. Išaugo jau 
nauja karta, kuri tų 1941 birželio 
trėmimų nematė, bet kuri yra 
patriotiška ir kuri yra mūsų ateitis. Ir 
šiandien jaunuomenė ruošia laiškų 
rašymą sąžinės kaliniams - prisidėki
me prie jų pastangų ir visada ir visur 
prisiminkime, kad kiekvienas kančios 
palengvinimas yra mažutis laimėjimas, 
kuris veda į šviesesnę ateitį.

KITATAUČIU DĖMESYS LIETU VI IJ 
LIAUDIES DAINAI IR ŠOKIUI

Kur begyventų lietuvis, pavergtoje 
Tėvynėje ar išeivijos tremtyje, jį 
visada jaudino ir jaudina lietuvių 
liaudies daina, tautinis šokis, kanklių 
arba kurių nors kitų lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų garsai. Tokiomis 
akimirkomis pajaučiamas ypatingai 
stiprus ryšys su visa mūsų tauta - 
dabar gyvenančiais ir sū mūsų 
proseneliais, seniai nuėjusiais į amži
nybę. Iš amžių glūdumos mus pasiekęs 
lietuvių menas, įvairios jo pasireiški
mo formos ir tautosaka visada gaivina 
mūsų dvasią ir stiprina ryžtą daryti 
viską, kad lietuvių tauta gyvuotų 
amžiais. Tokia yra didi lietuvių 
liaudies dvasinės kūrybos galia. Ji 
jungia praėjusias, esančias ir būsimas 
mūsų tautos kartas.

Mes su dideliu susidomėjimu laukia
me VIII laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventės, kuri įvyks 
liepos 2-3 dienomis Hamiltone, Kana
doje. Tai iš tiesų bus didelis įvykis 
mūsų išeivijos kultūriniame gyvenime. 
Toji graži šventė taip pat bus lyg 
savotiškas egzaminas mums visiems 
patikrinti, kiek stipri yra mumyse 
lietuviškoji dvasia. Abejingumas tai 
šventei yra tolygus abejingumui ir 
visoms kitoms mūsų tautos dvasinėms 
ir kultūrinėms vertybėms.

Lietuvių liaudies dvasinės kūrybos 
svarbi ypatybė yra, kad ji tarsi 
magnetas į save patraukia daugelio 
kitataučių dėmesį.

Argentinoje, Rosario mieste, kun. 
Margio vadovaujamoje lietuviškos pa
rapijos mokykloje veikia lietuviškų 
tautinių šokių ratelis, kurio šokėjai ir 
pats to ratelio vadovas yra ne 
lietuviai, o argentiniečiai.

Didelio dėmesio ir pagarbos yra 
vertas lietuviškai dainuojantis olandų 
kvartetas iš Amsterdamo, kuris jau du 
kartus yra lankęsis ir Čikagoje. 
Kvarteto "Daina" organizatorius -

Jaunučių šokėjų grupė
Jan Sleumer, o meninis vadovas - Paul 
De Boer. Šiuo metu šis kvartetas savo 
repertuarą plečia, atlikdamas taip pat 
ir latvių bei estų dainas jų originalia 
kalba.

Trumpai apsilankęs Šveicarijoje 
sužinojau čia esant lietuvių tautinių 
šokių grupę, pasivadinusią "Viltimi", 
kuri egzistuoja jau 28 metus. "Vilty
je" nėra nei vieno šokėjo, lietuvio, 
lietuvės. Visi jie yra šveicarai. Šios 
meninės grupės įkūrėja, vadovė, jos 
siela ir širdis yra Joana Stasiulienė. 
Tiktai jos dėka "Vilties" ansamblis 
pasiekė aukšto meninio lygio ir tapo 
Šveicarijoje plačiai žinomu. Šis švei-

Dr. J. K nno a
Didelio tiražo žurnalas "Time" 

retai leidžia lietuviams pasisakyti 
jame. Tačiau, birželio 13 dienos 
numeryje atspausdino dr. J. Kuncos 
straipsnį, kuriame rašoma, kad gegu
žės 23 dienos laidoje Gawendos 
straipsnyje apie karo nusikaltėlius 
analizė yra nepilna. Gwenda nemini, 
kad Australijos vyriausybė ketina 
________________ "Mūsų 

carų būrys, daugelį metų taip gražiai 
reprezentuojantis Lietuvą koncertavo 
daugelyje Šveicarijos vietų. Jis taip 
pat dalyvavo lietuviškuose renginiuo
se Vakarų Vokietijoje, Italijoj ir 
Austrijoj. Apie "Vilties" šokėjus rašė 
Šveicarijos spauda. Jų pasirodymai ne 
kartą buvo matomi ir per Šveicarijos 
televiziją

1986 metų rugsėjo mėnesį Ciuriche 
įvyko tradicinis tautinių šokių festi
valis. Jame "Vilties" šokėjai pasirodė 
ir su savo jaunučių grupe, kuri 
pasivadinusi " N aujoji viltis". Jauniau
siajam šios grupės šokėjui tada buvo 
tiktai 4 metukai, o vyriausiajam 
aštuoneri.

Entuziastingi šių "lietuviukų" mo
kytojai ir globėjai, lietuviškojo liau
dies meno gerbėjai yra Ursula Sigg ir 
Andreas ir Christiane Bruderer. Jie ir 
patys 'yra "Vilties" veteranai. O. 
Ryszard Bartosik "Viltyje" šoka jau 
28 metus. To festivalio atidarymo 
eisenoje pagrindinėmis Ciuricho gat
vėmis, pirmieji ėjo "Vilties" ir 
"Naujosios vilties" šokėjai. Jie, neš
dami aukštai iškeltą užrašą "Litau- 
en", atkreipė į save ypatingą žiūrovų 
dėmesį. Šioje eisenoje mažieji, lietu
viškais tautiniais rūbeliais apsirengę 
šveicariukai, su pasididžiavimu vie
nas kitam sakė: "Matai, kaip į mus - 
lietuvius visi žiūri!"

Deja, aš negalėjau sutikti J. 
Stasiulienės, jai nuoširdžiai padėkoti 
už jos tokį kilnų, pasiaukojantį ir 
nuoširdų darbą, lietuvių liaudies meno 
priemonėmis taip gražiai garsinant 
Lietuvos vardą pasaulyje. Lai ši mano 
apybraiža bus J. Stasiulienės priimta 
kaip padėka Jai pačios Lietuvos.

Esu įsitikinęs jog visi "Vilties" 
šokėjai, daugumoje baigę universite
tus arba dar tebestudijuojantys yra 
tikri mūsų tautos ir Lietuvos draugai. 
Kitaip nepaaiškinsi jų atsidavimo 

lietuvių liaudies šokiui, muzikai ir 
dainai.

Štai ką gali padaryti tiktai vienas, 
tautiškai susipratęs žmogus Joanos 
Stasiulienės asmenyje, gyvenančios 
viename iš didžiausių Europos miestų, 
kuriame iš viso yra tiktai... keturi 
lietuviai. Ą

Būtų labai gera jeigu Joana 
Stasiulienė galėtų atvykti į pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventę Hamil
tone. Būtų dar geriau jeigu ją galėtų 
atlydėti ir "Vilties" šokėjai - šveica
riškieji " lietuviai".

V. Skuodis

įvesti įstatymus, neatsižvelgiant KGB 
įvykdytų karo nusikaltimų sovietų 
okupuotose Pabaltijo valstybėse. Pa
siūlytas įstatymas leistų priimti 
įrodymus iš rytų Europos kraštų, kada 
liudininkai dėl silpnos sveikatos patys 
negalėtų- atvykti į Australiją. Tas 
Gawenda iškelia tik žydų kančias. O 
kur tie milijonai ne žydų, kuriuos 
sunaikino sovietų NKVD - KGB? 
Pastogė" Nr. 25 1988. 6. 27 pusi. 3
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Telefonui suskambėjus išgirdau sa
vo gero draugo Florijono balsą. Tai 
tas, kuris nori save vadinti ugniaka- 
riu (redaktoriai, Dieve, gink nepada
rykite klaidos, nepavadinkite ugniku- 
riu).

Taigi, jis man sako:
Atvažiuok. Nesigailėsi. Pas mane 

vyksta išpardavimas. Viskas pasiutu
siai geromis kainomis. 0 kadangi esi 
mano geras draugas, tai tau specialiai ' 
pirmam.

Nereikėjo du kart kviesti. Kaip ir 
visi kiti, labai mėgstu išpardavimus, 
kur gali pusdykiai savo namus 
pripildyti. Nors vietos taip mažai 
bepalikę, bet instinktas ką nors pigiai 
gauti nenumaldomas. Radau Florijono 
koridorių prikrautą iki lubų.

- Pažiūrėk, kokių gėrybių čia 
prikrauta. Ir jis ėmė girti kiekvieną 
daiktą su dideliu pardavėjo entuziaz
mu.

- Štai, mano uniforma. Iš Lietuvos 
atvežta. Jeigu pats nenešiosi, tai 
galėsi muziejui paaukoti. Bet kelnės 
dar labai geros. Mažai dėvėtos. Galėsi 
dar ir pats ilgus metus nešioti. Čia 
pora medalių, gauti už įvairius gerus 
darbus Lietuvoje. Mažai dėvėti. Matai 
kaip žvilga.

Florijonas be jokios paliovos gyrė 
savo prekes ir buvo sunkoka jį, taip 
įsibėgėjusį, sustabdyti. Pagaliau sa
kau:

- Florijonai, kodėl tu viską išpar- 
duodi?

- Išparduodu todėl, kad važiuoju į 
Lietuvą. Galutinam apsigyvenimui. 
Gana man tos buržuazinės vergijos.

- Florijonai, ar padūkai? Tu, buvęs 
gaisrininkas, atsiprašau ugniakarys. 
Buvai šaulių būrio vadas. Per šventes 
vėliavą nešei. į bažnyčią vaikščiojai. 
Tai kaip manai? Ar tave glostys?

- Matau, kad esi atsilikęs. Kaip 
buvai, taip ir likai tamsuolis. Ar 
negirdėjai apie "glasnost". Dabar gali 
Gorbačiovui spjauti į plikę. Tik 
nusišluosto ir nieko. 0 Staliną ir kitus 
gali mindžioti po kojomis. Na, gal 
vieno kito, kuriuos Stalinas nukakoši- 
no negali taip jau su žemėmis lyginti. 
Dabar juos iš kapų kelia, paminklus 
stato. Čia reikia politinio išsimoksli
nimo. Tau atrodo dar toli iki to.

- Bet Florijonai, kaži kadai 
pasakojai, kad buvai partizanu 1941 
metais ir vieną kitą raudonarmietį į 
dausas paleidai. Kaip tu iš to 
išsinarpliosi?

- Na ir vėl parodei savo visišką 
padėties nesupratimą. Mano būrio 
vadas (tarp kita ko, jis dailininkas) 
grįžęs į Lietuvą gavo nusipelniusio 
meno veikėjo garbės vardą. Padūku
siai apsukrus vyras. Jam reikėjo vesti 
moterėlę, kad butą gautų. Bet jis vedė 
dukterį, žinoma, aš jam nedaug 
pavydžiu. Dabar turi uošvę, žmoną ir 
dukterį ant savo galvos.

- Na, ko gi tu dabar purkštauji? 
Ž mogus senatvėje panūdo šiltą užuo
vėją šeimos židinyje pajusti.

- Gera užuovėja. Sako dolerių 
gerokai atsivežė. Net ir į rublius 
iškeltus gana gera sumelė. Tai kas tą

LIETUVIŠKU ST1

Birželio mėnesio 14 dieną Tasmani
jos universitete buvo suorganizuotas 
lietuvių tautinių šokių video juostos 
demonstravimas. Juosta pagaminta 
Canberroje įvykusių Lietuvių dienų 
metu, 1984 metais.

į demonstraciją susirinko geras 
būrys... vokiečių kilmės arba gimnas
tiką studijuojančio jaunimo. Pasirodo, 
jie norėję sudaryti tautinių šokių 
grupę, bet visi nusivylė vokiečių 
tautiniais šokiais ir radę juos labai 
nuobodžiais. O susipažinę su lietuviš

užuovėją tavo žodžiais stato. Man tik 
įdomu būtų pažiūrėti į tų geradėjų 
veidus, kurie Amerikoje tą sunkiai 
gyvenantį dailininką šelpė. 0 jis, 
pasirodo, daigiau dolerių turėjo negu 
jie patys. 0 pagaliau, tu manęs 
užuolankom nevedžiok. Atrodo, kad 
nusiderėti nori. Perki ar ne? Man 
reikia pinigų. Kaip aš į Lietuvą 
nuvažiuosiu?

- Na, gerai. Už medalius duodu po 
dolerį. Bus penki doleriai. Už unifor
mą - doleris už kepurę, doleris už 
kelnes, doleris už batus. Taigi gauni 
devynis dolerius. Kaip nori čekiu ar 
grynais?

Florijonas supyko.
- Tu buržuazine išpera. Skriaudi 

mane. Visi mane skriaudė. Kad ir anais 
partizaniniais laikais. Aš turėjau būti 
vadas, bet tas tepliorius paveržė 
mano vietą. Mat jis atsargos leitenan
tas. Didelis dalykas leitenantas. 
Stalinas net eiliniu nebuvo, o karui 
vadovavo.

- Florijonai, tu karštas žmogus. Gal 
tau gaisrų ugnys tą tavo kraują 
uždegė. Tu geriau savo žygius 
apgalvok ir taip toli nevažinėk. Gal į 
Floridą ar Kaliforniją.

Florijonas susimastė. Gerokai pa
dūsavęs sako:

- O kaip manai jeigu aš tau 
"Stoličnajos" pripilčiau? Ar gertum? 
Pirkau entuziazmo pagautas. Pasiutu
siai brangiai kainuoja. Bet maniau, 
grįžus tegu muitininkai savo įprastą 
kvapą užuodžia. Gal ne taip žiauriai 
kratys. Gal ir tavo kokį raštelį 
pravežčiau. Tu gi mano draugas.

- Tai į Lietuvą nebevažiuoji? 
Persigalvojai?

- Susilaikysiu kurį laiką. Glasnost, 
glasnost, o ateis antras Stalinas ir 
visus išpjaus. Manai, kad noriu būti 
pjaunamų tarpe? Tik kaip su tais 
visais daiktais, kuriuos pardavimui 
paskyriau? Teks vėl į vietas išdėlioti. 
0 kaip dėl "Stoličnajos"?

Florijono klausiančios akys buvo 
gana liūdnos, tad nenorėdamas savo 
draugo į požemius stumti, sakau:

- Florijonai, nors "Stoličnajos" iš 
principo negeriu, bet šiuo atveju duok. 
Sunaikinsim kaip karo grobį. Visais 
laikais kariautojai norėjo ką nors 
užkariauti. Šiuo atveju - "Stoličnaja”.

Florijono akys sumirgėjo tūkstan
čiais šviesų. 0 kai sudaužėme 
stiklelius, tai jie skambėjo kaip 
Kremliaus kurantai.

Kai rytojaus rytą telefonu paklau
siau Florijono apie išpardavimą, jis 
buvo piktas.

- Kokį išpardavimą? Ar tu pagirio
mis sergi? Kai kurie individai negali 
pakelti gero išgėrimo. Eik pas 
daktarą. Vladas Vijeikis

D U U S A MB URIS 

kais tautiniais šokiais, pamatę tauti
nius rūbus, užgirdę meliodijas, užside
gė geriau mokytis lietuviškų šokių. 
Taigi, didelis tai mums laimėjimas, nes 
germanistų grupė gausi.

Nors L.S.S. veikia vos antri metai, 
bet garsas apie jį yra plačiai 
pasklidęs. Ket indonezai studentai, 
ruošdami savo vakarą, kreipėsi į mūsų 
sambūrį prašydami "tų gražių" tauti
nių šokėjų nuotraukų, kuriais nori 
pailiustruoti savo koncertų progra
mas. Nežinia, kaip jiems matosi, tik 

tiek aišku, kad mūsų tautiniai rūbai ir 
šokiai, vieną kartą pamačius, palieka 
tikrai nebeužmirštamą įspūdį.

Ta pačia proga, norėtumėm kreiptis 
į plačią visuomenę prašydami paramos 
lietuviškais filmais bei vaizdajuostė
mis. Tai yra priemonės, kurių dėka 
mes galime išgarsinti Lietuvos bylą 
asmenims, kurie vėliau bus vadovau
jančiose pozicijose.

Taip pat, būtumėm dėkingi, jei kas 
galėtų paaukoti gerų knygų apie

LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖLĖ
Lietuviška radijo valandėlė Sydne- 

juje pradėjo veikti maždaug 1975 
metais.
Kai etnikų radijo stotis 2 EA kreipėsi 
į lietuvių bendruomenę kviesdami 
pravesti lietuvišką radijo valandėlę, 
tai Viktoras Šliteris sutiko. Jis 
darbavosi kelerius metus be jokio 
atlyginimo, kaip koordinatorius. Aš- 
tuonerių metų laikotarpyje kiekvieną 
mėnesį jis paruošdavo keturias radijo 
valandėles.
Jis turėjo labai daug pagalbininkų, bet 
žmonių atmintyje išliko patys ryš
kiausi: Martina Reisgienė, prel. P. 
Butkus, Vytenis Šliteris ir Paulius 
Rūtenis.

Viktorui Šliteriui pasitraukus 1983 
metais, kaip koordinatorė pradėjo 
dirbti Genovaitė Kazokienė. Jai 
gelbėjo įvairūs asmenys, bet patys 
svarbiausi buvo: Aldona Jablonskienė, 
Ava Saudargienė ir Vytas Juška. G. 
Kazokienė darbavosi trejus metus, iki 
1986 metų pabaigos.

Sydnejaus Apylinkės valdyba lietu
viškos radijo valandėlės koordinatorės 
pareigoms paskyrė Agnę Meiliūnienę 
nuo 1987 metų sausio mėn. Ji pakvietė 
Aldoną Jablonskienę pagalbininke. 
Vytas Juška irgi pradėjo dirbti sausio 
mėnesį, kaip pranešėjas ir savos 
programos paruošėjas. Jis pravedą 
lietuvišką radijo valandėlę kas ketvir
tą šeštadienį.

Aldona Jablonskienė
Radijo valandėlės koordinatorės 

pagalbininkė

Sydnejaus etnikų radijo stotis 2 EA 
yra pagrindinė visoj Australijoj turinti 
Telex bei kitokias mašinas, kurių 
pagalba surenka žinias iš pačių 
žymiausių pasaulinių agentūrų. Ko
ordinatoriams tenka paskirti daug 
laiko, kad perskaitytų visus raportus, 
kurie radijo stotyje susirenka savaitės 
bėgyje. Perskaičius tenka atrinkti tas 
žinias, kurios sudomintų tautiečius. 
Atrinktas žinias reikia iš anglų kalbos 
išversti į savąją. Taip pat tenka 
stropiai sekti savąją spaudą ir 
klausyto jams perduoti reikšmingus 
įvykius. Programos paruošimas užima 
daug laiko. Savaitės bėgyje tenka 

staiga mirus, jo brolį Viktorą su šeima giliai užjaučiame.

Bankstowno lietuvių klubo valdyba

Lietuvą, jos istoriją, geografiją, 
politiką, mokslą ir meną. Pirmasis 
atsiliepęs į mūsų prašymą, buvo JAV 
gyvenantis aktorius Albinas Žukaus
kas, prisiuntęs mums daug dėžių 
rimtų, gerų knygų. Ačiū jam už tai. 
Vėliau šia medžiaga naudosis lituanis
tikoje besigilinantieji studentai. Sam
būrio adresas: Lithuanian Studies 
Society, P.O. Box 777, Sandy Baj, 
Tasmania, 7005.

Genovaitė Kazokienė

Agnė Meiliūnienė 
Sydnejaus lietuviškos radijo 

valandėlės koordinatorė

nuvykti į radijo stotį kelis kartus, kad 
būtų surinkti raportai, pasiklausyta 
plokštelių ir parinkti tinkami muzikos 
gabalėliai. Visi programos skyreliai, 
prieš perduodant klausytojams, turi 
būti išskaičiuoti minutėmis ir sekun
dėmis, po to anglų kalboj surašyti į 
lapą, vadinamą "Presentation sheet". 
Operatoriui iš to lapo turi būti viskas 
aišku, nes tas palengvina jo darbą 
įsukant programą į juostą. Juosta su 
įsukta programa tampa netik kad 
radijo stoties, bet tuo pačiu ir 
Australijos federalinės valdžios nuo
savybė.

Etnikų radijo stotis 2 EA vadovybė 
kaskart stipriau kreipia dėmesį Į 
koordinatorių ir pranešėjų darbą. 
Pradėjo kasmet ruošti kursus, kuriems 
pasirenka dvylika radijo valandėlių 
darbuotojų iš įvairių tautybių. Kursai 
tęsiasi vakarais ir šeštadieniais ištisas 
penkias savaites. Lektoriai būna 
pakviesti iš ABC. Jie labai subtiliai 
tiria kursantų anglų kalbos žinojimą 
žodžiu ir raštu bei sugebėjimą 
išreiškšti raštu savas mintis. Jie duoda 
daug gerų patarimų. Kursuose tenka 
mokytis ir techniškąją pusę: įsukti 
paruoštą programą į juostą. Išlaikę 
egzaminus kursantai gauna reikš
mingą pažymėjimą.

Ši Sydnejaus lietuviškos radijo 
valandėlės apžvalga surašyta tam, 
kad būtų įrikiuota į išeivijos kultū
rinės veiklos akiratį. Lietuviškos 
radijo valandėlės būna pravedamos ir 
kituose Australijos miestuose. Būtinai 
reikia surašyti ir jų apžvalgą.

Mūsų laikraščiuose apstu žinių apie 
minėjimus, įvirius parengimus bei šiaip 
pramogas, kaip iešmines, ekskursijas, 
žvejų išvykas ir panašiai. Mūsų 
spaudoj netenka užtikti žinių apie 
lietuviškų radijo valandėlių veiklą, 
kuri yra grynai kultūrinė iš darbuotojų 
reikalaujanti intelektualaus pasiruo
šimo ir darbštumo.

Agnė Lukšytė
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SU DAINA — „SVAJONIŲ AIDAIS”
Atėjo ir praėjo VI Pasaulio lietuvių 

I jaunimo kongresas. Keli šimtai jauni- 
I no iš keliolikos viso pasaulio kraštų
■ tris savaites intensyviai tarpusavyje
■ bendravo, draugavo, diskutavo, 
ft sprendė įvairius klausimus, linksminosi
■ ir sėmėsi entuziazmo, stiprybės ir
■ įkvėpimo iš šaltinio, kuris galėjo 
■išsilieti tik susibūrus didelei grupei
■ jaunų, gabių, užsidegusių jaunuolių. 

1 Jaunimo entuziazmas ir įsipareigo
jimas išsiveržė demonstracijomis, įvy
kusiomis Londone, Čikagoje, Bonnoje, 
Sydnejuje, Melbourne. Jis sruvena 
atgijusiomis Jaunimo sąjungomis, jis 
gyvas sužydėjusia jaunimo veikla.

Vienu iš paskutiniojo kongreso 
nutarimų yra įvykdymas VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 1991 me-
tais Pietų Amerikoje. Atrodo toli?
Gal būt, kai kuriems. Bet neatrodo jis 
toli Australijoje susikūrusiam naujam
jaunimo muzikiniam vienetui "Svajo
nių aidai". Ar tai nepanašu į prieš 
jorą metų girdėtas Australijos " Sva
jones"?

iš kairės:
Virginija Bruožytė - dainininkė, Zita Prašmutaitė - pianistė, Tomas Zdanius - 
būgnininkas, ir Arūnas Bruožis - dainininkas ir gitaristas.

Ir taip, ir ne. "Svajonių aidai" tęsia 
ų darbą, pradėdami žadinti - susido- 
nėjimą sekančiu, septintuoju kongre
su, įvyksiančiu Pietų Amerikoje. Jų 
darbas taip pat yra palaikyti tęsti- 
nmą įvairių kraštų Lietuvių jaunimo 
ąjungų veikloje.
"Svajonių Aidų" užuomazga atsi

rado dar pačiame VI PLJK ruošos 
įarštyje. Kaip ir prieš tai buvusių 
’Svajonių" jie yra organizacinio 
iomiteto pirmininko Henriko Anta- 
aičio vaizduotės kūdikis. Kai visų 
ongreso veikėjų galvos buvo užimtos 
(teinančio suvažiavimo ruoša, Henri- 
as pradėjo planuoti ateities darbus, 

kurie įtrauktų į aktyvią veiklą ne tik 
Grybinį jaunimą bet ir organizacinį. 
Irštai, su Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininko pagalba ir prita
rimu, su "palaiminimu" iš naujos 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
raldybos pirmininko Alvydo Saplio 
Melbourne, Australijoje pasigirdo 
Svajonių aidai".

■ ’Svajonių aidų" muzikinė ir "dva- 
inė" vadovė ir pagrindinė ansamblio 
nkalistė Virginija Bruožytė gerai 
tomą ne tik Australijos lietuviams.

Į Siaurės Amerika 1986 metais turėjo 
(togos pasigėrėti jos gerai valdomu ir

I saloniu lyriniu sopranu. Virginija 
dainuoti pradėjo iš mažens, iš mamos 
prsiėmusi meile dainai. Būdama tik 
jenkerių metų, ji jau viešai dainavo 
jelbourno lietuvių bendruomenei, 
to devynerių savo amžiaus metų 
fitginija pradėjo formalų muzikinį 
Imnimąsi, kuris buvo apvainikuotas 

ijyjant Bachelor of Music - Honours 
j Music Performance laipsnį Mei

lumo universitete. Studijuodama 
Virginija turėjo progos pasirodyti 
kariuose klasikinės muzikos koncer- 
lase ir laimėjo visą eilę dainavimo 
Ibukiirsų. Praėjusiais metais Virginija 
Itao priimta į Victoria valstijos operą 
J) dainavo operose "Turandot" ir 
■'Figaro vestuvės". Dabar Virginija 

dėsto muziką gimnazijoje ir dainuoja 
Victoria valstijos operoje.

Nemažiau plati Virginijos veikla ir 
lietuvių . bendruomenėje. Ji lankė 
sekmadienio mokyklą, aukščiausiais 
valstybiniais pažymiais baigė lituanis
tikos kursus, yra aktyvi skautė 
akademike. Su koncertais Virginija 
lankėsi visose Australijos lietuvių 
gyvenamose vietovėse dar prieš 
susidarant "Svajonėms". Jų sąstate ji 
du kart apvažiavo visą Australiją ir 
1986 metais sėkmingai koncertavo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse bei 
Kanadoje.

"Svajonių aidų" akompaniatorė 
Zita Prašmutaitė jau nuo 1970 metų 
įvairiomis progomis talkina Melbourno 
Dainos sambūriui ir parapijos chorui.
Kaip choristė ir akompaniatorė Zita
su Dainos sambūriu dalyvavo Penktoje 
Dainų šventėje Toronte 1978 metais
ir po to vykusiame koncertų cikle 
Šiaurės Amerikoje. Retas liko Mel
bourno muzikinis vienetas ar solistas, 
kuriam Zita nėra akompanavusi kon
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certo salėje ar bažnyčioje. Retos 
paskutiniųjų metų Australijos lietu
vių dienos, kuriose vienu ar kitu būdu 
nebūtų pasirodžiusi Zita. Ji visą laiką 
aktyviai reiškėsi Melbourno lietuvių 
bendruomenės gyvenime. Yra aktyvi 
skautė, Jaunimo sąjungos narė, trijų 
jaunimo kongresų atstovė, kartu su 
Virginija dalyvavo "Svajonėse", kon
certuodama Australijoje ir svetur. Jos 
įnašas jaučiamas visame Melbourno 
lietuvių bendruomenės muzikiniame 
gyvenime. Nepaisant savo muzikinės 
ir bendruomeninės veiklos, rado laiko 
baigti aukštąjį mokslą, įsigydama 
griežtųjų mokslų bakalaurą - B. Sc. 
(Hons.) ir diplomą kompiuterių valdy
me.

Muzikinėms veteranėms Virginijai 
ir Zitai "Svajonių aiduose" talkina ir 
Virginijos brolis Arūnas Bruožis. Nors 
jam tik 22 metai, jo muzikinė karjera 
tęsiasi jau 19 metų. Taip Arūnas 
pirmą kart į sceną išėjo būdamas trijų 
metų, dainuodamas duetu su sesute 
Virginija. Nuo tų laikų Arūnas daug 
kartų pasirodė Melbourno lietuvių 
scenoje, įvairiomis progomis. Jo spe
cialybė - gitara. Ja skambinti Arūnas 
pradėjo būdamas dešimties metų, 
tebesimoko ir dabar. Melbourno lietu
vių jaunimo orkestre "Dabar" Arūnas 
groja gitara ir saksofonu. "Svajonių 
aidų" koncertuose Australijoje ir 
užsienyje Arūnas gros gitara ir padės 
savo sesutei, su ja dainuodamas kai 
kurias dainas.

Jauniausias "Svajonių aidų" narys - 
Tomas Zdanius yra būgnininkas, 
pradėjęs groti būdamas dar mokyklo
je. Vėliau ėjo pas profesionalus 
mokytojus dailinti savo techniką, 
grojo su "Svajonėmis" 1986 metais, 
Australijos koncertų kelionėse. Kaip 
ir Arūnas, Tomas groja jaunimo 
orkestre "Dabar".

Savo dešimties kraštų koncertų 
kelionę "Svajonių aidai" pradės 
Australijoje rugpjūčio pradžioje.

Rugsėjo 10 pasieks Pietų Ameriką, iš 
ten į JAV, kurią (Los Angeles) 
pamatys rugsėjo 24. Po devynių 
koncertų JAV-ėse, "Svajonių aidai" 
nuvyksį Kanadą (spalio 29). Gruodžio 
pradžioje jie jau bus Europoje, 
pradėdami Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje ir užbaigdami Glasgow 
miestu Škotijoje.

"Svajonių aidų" koncertų kelionę 
globoja Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Visas koncertų pelnas bus 
panaudotas PLJS veiklos pagyvinimui 
ir sekančio Jaunimo kongreso ruošai 
Pietų Amerikoje.

Šis trijų kontinentų koncertų ciklas 
tur būt bus pirmas toks įvykis ne tik 
užsienyje gyvenančių lietuvių gyve
nime, bet visos Lietuvos muzikiniame 
gyvenime. Keturių žmonių ansamblis 
lankysis dešimtyje kraštų ir koncer
tuos 24 vietovėse. Tikimasi, kad viso 
pasaulio lietuviai parems šią išvyką 
gausiai atsilankydami koncertuose.

J. Mašanauskas ("Draugas")

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Lietuvoje lankėsi anglų biznes
menų grupė. Jie susitiko ir kalbėjosi su 
Lietuvos Ministrų Tarybos, Mokslų 
Akademijos, ministerijų, įmonių at
stovais. Kontraktų nepasirašyta - ne
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toks buvo anglų pasižvalgymo Lietu- § 
voj tikslas. Kokie svečių įspūdžiai? Į § 
Šį klausimą atsako Prekybos kontaktų ? 
organizavimo kompanijos "Barry Mar- $ 
tin" vadovas Barry Martin. ?

- Specializuojamės organizuodami Į 
Vakarų (ne vien tik Anglijos) firmų § 
prekybinius ryšius. Seniai stengiuosi § 
įtikinti kompanijas, kad Sovietų § 
Sąjunga - tai ne tik Rusija ir Maskva. §
Anglijoje šiuo metu vyrauja nuomonė, 
kad Liėtuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
ryškus viešumo procesas, kad šios 
respublikos turi didžiausių kontaktų 
su užsieniu galimybių. Norą dalyvauti 
šioje kelionėje pareiškė 100 kompa
nijų. Dėl trumpo paruošiamojo laiko
tarpio dalyvauja 35 firmų ir kompa
nijų atstovai. Tarp jų - žinomos 
visame pasaulyje "Rank Xerox", 
"Kodak", "Gillette", "Shell. Anglų 
biznieriai preliminariai susipažino su

§ f f
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Lietuvos rinka. Ateity jau pačios 
anglų firmos atvyks į jūsų respubliką 
su savo parodomis ir konkrečiais 
pasiūlymais.

Vilniuje, Dailės parodų rūmuose, 
atidaryta jubiliejinė dailininko Kazi-
miero Žoromskio tapybos paroda. §
Ekspozicija atspindi dailininko kury- § 
bos kelią, kuris prasidėjo prieš > 
keturiasdešimt metų Madride. Paro- 
doje - dalis vertingiausių darbų 
kolekcijos, kurią dailininkas padova- 
no jo Lietuvos dailės muziejui, bei 
pačios naujausios drobės, nutapytos §
jau sugrįžus gyventi į Lietuvą po ilgų § 

emigracijos dešimtmečių. §
• Š

Novosibirske vykusiame jaunųjų 
smuikininkų konkurse atrinkti kandi- (į 
datai į tarptautinį H. Veniavskio ir K. § 
Lipinsko konkursą Lenkijoje. Tarp 5 §
jaunųjų smuikininkų - šešiolikametė § 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno § 
mokyklos vienuoliktoke, doc. Jurgio § 
Dvarionio smuiko klasės auklėtinė 
Dalia Stulgytė. D. Stulgytė prieš porą 
metų Čekoslovakijoje jaunųjų J. 
Kociano smuikininkų konkurse yra | 
laimėjusi antrąją vietą, o pernai š 
Panevėžyje respublikiniame konkurse įj 
- pirmąją. §

* §
Nuo gegužės 28 d. pradėjo kasdien § 

kursuoti naujas tarptautinis keleivinis § 
traukinys Vilnius - Varšuva - § 
Berlynas. Taip pat kasdien kursuoja § 
dyzelinis traukinys Vilnius - Sokulka § 
(Lenkija). §

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Ankaroje per valdančios partijos 
kongresą dešinysis ekstremistas bandė 
nužudyti Turkijos ministrą pirmininką 
Turgut Ozai. Ministrui sužeista ranka, 
per susišaudymą ir paniką sužeista 
apie 20 žmonių. Pasikėsintojas suim
tas.

Vos tik prezidento atleistas iš 
pareigų, Haiti kariuomenės vadas 
gen. Įeit. Henri Namphy suruošė 
ginkluotą perversmą ir nuvertė Haiti 
civilinį prezidentą Leslie Manigat.

•
Australijoje visą savaitę viešėjo 

Ispanijos karalius Juan Carlos ir 
karalienė Sofija. Aplankę Brisbanę, 
Canberrą ir Sydnejų, jie visur ispanų 
emigrantų buvo entuziastingai sutik
ti.

Vengrų policija su guminėmis 
lazdomis apdaužė demonstrantus, su
sirinkusius Budapešto centre paminėti 
30 metų sukaktį nuo Vengrijos 
prezidento Imre Nagy mirties. Nagy, 
iškilęs į prezidentus 1956 metų 
sukilimo metu, buvo pakartas.

•
Britų futbolo entuziastai, atvykę į

Vakarų Vokietiją stebėti Britanijos 
futbolo komandos rungtynių, pridarė 
rūpesčių vokiečių policijai ir nemalo
numų min. pirmininkei Mrs. Thatcher, 
kuri viešai atsiprašė Vak. Vokietijos 
kanclerio už futbolo chuliganų elgesį. 
Daug britų žiūrovų suareštuota už 
girtas riaušes Stuttgarte, Dues- 
seldorfe ir Frankfurte.

•
Dalai Lama, Tibeto religinis vado

vas, daugelį metų gyvenęs tremtyje, 
bando prieiti prie kompromiso su 
Tibetą okupavusia Kinija. Jis siūlo 
pripažinti Kinijos suverenitetą ir 
palikti Kinijai Tibeto politinį atstova
vimą bei krašto gynimą, jei Kinija 
suteiktų Tibetui savivaldą. Kinija 
atmetė Dalai Lamos pasiūlymą.

•
Sovietų S-ga formaliai reabilitavo 

parodomose bylose nuteistus ir Stalino 
§ likviduotus pagarsėjusius komunistų 
§ lyderius Kamenevą, Zinovjevą, Piata- 
§ kovą ir Radeką.
§ •
§
§ Iš pareigų pašalintas Kari Vaino, 
§ paskutinius 10 metų vadovavęs Esti-

jos komunistų partijai. Jo vietoje 
paskirtas 57 metų amžiaus Vajno 
VaeloSįbuvęs Sovietų S-gos ambasa
doriumi Venecueloje ir Nikaragvoje.

•
Lisburn mieste Šiaurės Airijoje IRA 

teroristai užminavo į labdarybės 
sporto žaidynes atvykusių britų 
kareivių automobilį. Nuo sprogimo 
žuvo šeši kareiviai ir sužeista dešimtis 
civilių. Sprogstama medžiaga kontra
bandos keliu atvežta iš Libijos.

•
Pakistano prezidentas gen. Zia, 

prieš kelias savaites paleidęs parla
mentą ir atstatęs vyriausybę, pa
skelbė naują įstatymą, įvedantį filn ■ 
damentalinę Islamo teisę krašte, 
įstatymas bus privalomas tik musul
monams, nelies kitų tikybų piliečių. 
Naujuoju įstatymu yra pasipiktinusi 
opozicija bei Pakistano teisininkai.

Lenkijos politinio biuro narys ir 
aršus sovietinės linijos rėmėjas Stefan 
Olševski, dabar jau buvęs komunistų 
ideologas, pasitraukė iš Lenkijos į 
"supuvusius" kapitalistinius Vaka
rus..?!

Šiuo metu Stefan Olševski gyvena 
JAV, New Yorko apylinkėse.
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38—tos Š; ALF AS sporto

Šį kartą pataikėme atspėti, kad 38- 
tos ŠALFAS sporto žaidynės bus 
ypatingos. Jos ir buvo ypatingos bei 
skirtingos štai dėl ko - pirmiausia, 
jose dalyvavo pasaulinė sporto garse
nybė ir lietuvių krepšinio pasididžia
vimas Arvydas Sabonis ir jo gydytojas 
Kęstutis Vitkus;

- varžybų programoje pirmą kartą 
Chicagoje ledo ritulys vyko puikioje 
ledo arenoje su 5 komandomis ir 
azartišku žaidimu;

- buvo ir kėgliavimas su dalyviais iš 
Toronto, Clevelando ir Chicagos;

- rekordinis vyrų krepšinio koman
dų skaičius;

- vienoje žaidė tėvas ir sūnus;
- kitoje jaunių berniukų krepšinio 

komandoje žaidė trys mergaitės...;
- šachmatų laimėtojai be trofėjų 

gavo ir pinigines dovanas... kas tur būt 
užrūstins mėgėjiškų principų gerbė
jus;

- ir pagaliau ypatingos jos buvo, nes 
krepšinio meisterio titulą laimėjo 
Chicagos ASK "Lituanica".

Žinoma, to tai tikrai neatspėjome. 
Niekas neatspėjo, niekas net nedrįso 
pagalvoti. Juk prieš 10 metų šiose 
skiltyse rašėme, kad "Lituanica" jau 
paseno, kad jai reikia naujų ir 
jaunesnių jėgų... Bet ji, kaip tas 
vynas, juo senyn - tuo geryn. Kas 
labiausiai stebėtina - Detroito "Ko
vo" kiekviena pozicija aikštėje buvo 
ne tik jaunesnė, bet ir telentingesnė. 
Tačiau, "Lituanica" negalvojo kapi
tuliuoti, ir po įtemptos ir dramatiškos 
kovos paskutinėse sekundėse'ji išplėšė 
pergalę 61-60. Daugiausiai kredito šį 
kartą reikia duoti arba, kaip paprastai 
sakoma, geriausias iš "Lituanicos" 
buvo Rimas Dirvonis, - vienintelis iš 
"Lituanicos" su daugiau talento, negu 
jo oponentas iš "Kovo". Jis keitė 
žaidėją po žaidėjo, kas kelios minutės, 
nuolat mesdamas naujas jėgas po 
lentomis; jis kantriai ir be tolimo 
metimo privertė "Kovą" efektingą 
zoninį dengimą pakeisti į individualinį. 
Tai išnaudojo Siliūnas ir Bario, 
Neimanto ir Stuko agresyvus žaidi
mas, ir 10 taškų "Kovo" persvara 
bematant išnyko. Dar daugiau: "Ko
vo" žaidimas pakriko, gana sėkmingas 
greitasis puolimas pasikeitė į bepras
miškus Šilingo driblingus ir Bawulskio 
•nuolatinius metimus iš blogų padėčių. 
Puikiai žaidę pirmąjį kėlinį Rugienius 
ir broliai Gražuliai antrame begavo 
mažai kamuolių ir liko neišnaudoti. 
Permaininga ir dramatiška kova - 
taškas už tašką vyko iki paskutinių 20 
sekundžių, kol" Kovas" su vieno taško 
persvara 60-59 turėjo kamuolį savo 
rankose ir, vietoje jį laikyti iki galo, 
paleido į krepšį. Deja, nepataikė, o 
"Lituanicos" Neimantas, likus vos 11 
sekundžių, sėkmingu metimu nulėmė 
pergalę. Tokia bereikalinga klaida 
"Kovui" buvo fatališka ir kainavo 
titulą.

Kad ir vos vidutiniškas žaidimo 
lygis, žymiai silpnesnis negu pernykš
čio finalo New Yorke, turėjo paten
kinti šį kartą gausią Chicagos publiką 
įtempimu ir dramatišku čikagiečių 
laimėjimu. įspūdį ir džiaugsmą dar 
padidino, kai didžiulį trofėjų koman
dos kapitonui A. Tamošiūnui įteikė 
Arvydas Sabonis. Jis taip pat pasvei
kino ir kiekvieną žaidėją, kartu su 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 
"Mūsų Pastogė” Nr. 25 1988. 6. 27

ž ai dynės

" Ir mes norime būti krepšinio žvaigž
dėmis" - A. Svaldeniui pareiškė 
jaunieji J. ir G. Karpuškos.

Nuotrauka M. Atkinson

pirmininku V. Adamkum išdalindamas 
ir asmeninius apdovanojimus.

Daugybė fotografų turės neužmirš
tamą nuotrauką su Saboniu ir džiaugs
mu spindinčia "Lituanicos" komanda. 
Tuo tarpu "Kovo" žaidėjai nusiminu
siais veidais tuoj pat dingo iš salės. Šis 
pralaimėjimas jiems tuo skaudesnis, 
nes tiek daug metų buvo laukta 
laimėjimo, tvirtai tikint, šis kartas 
nemeluos, ypač po tokių pergalių, 
kaip prieš pernykštį meistrą New York 
LAK - 75-64 ir Toronto "Vytį" - 69- 
66. 0 po lengvos pergalės pusiaubaig- 
minėje prieš Clevelando "Žaibą" - 
73-55, "Kovo" klubo pirmininkas A. 
Rugienius jau trynė rankas, sakyda
mas: "Pagaliau parsivešime čempionų 
titulą (mat galvojo, kad baigminėje 
prieš "Lituanicą" ar "Vytį" neturės 
jokio vargo), kurio laukėme tiek 
metų. Juk mūsų jaunių komanda eilę 
metų buvo geriausia, ji kartu pas mus 
užaugo; jau pernai ir užpernai 
jautėme, kad tik laiko klausimas. 
Pagaliau..."

Deja, jis per anksti džiaugėsi...
"Draugas"

ŽALGIRIEČIAI SOVIETŲ SĄJUNGOS 
RINKTINĖSE

Sovietų Sąjungos futbolo rinktinės 
kandidatai suvažiavo Zagorske 
pasiruošimui ateinančiai Olimpiadai.

Išrinktųjų tarpe yra keturi 
žalgiriečiai S. Baranauskas, V. 
Ivanauskas, A. Narbekovas ir G. 
Kvįliūnas.

Aukos
BALTIC NEWS

B. Šidlauskas - $20, A. Jakštas - $20, 
N. Bižytė -'$10, J. ir B. Kušleikai - 
$10, M. Statkienė - $10, A. Stepona
vičius - $ 5, (Vic.), E. Baueris - $1.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas NSW ir ACT. 
pusi. 6____________________________

Ruduo Viktorijoje pasibaigė gegu
žės mėnesį. Praėjo ir visų lauktas 
rudens balius Geelonge. Tą dieną 
pasitaikė gražus ir šiltas oras, kaip 
vasarą. Gal tai ir sukėlė tiek 
entuziazmo pasipuošti 1920-ųjų metų 
rūbais. Nuostabu ir gražu buvo matyti 
tiek daug jaunimo pasipuošusių anų 
laikų madomis.

Greičiausiai, kad tai ir specialiai 
vakarui pritaikyta programa, taip 
maloniai visus nuteikė. Dar tik 
aštuntą valandą vakaro Lietuvių 
namų salė buvo pilnutėlė.

Svečiai vakarieniauja, šnekučiuo
jasi laukdami kapelos koncerto. Ren
gėjai, Geelongo Lietuvių klubu valdy
ba, pirmininkas J. Gailius visus 
pasveikino ir padėkojo už taip gausų 
atsilankymą, ypatingą padėką išreikš
damas programos vadovei Birutei 
Liebich ir šeimininkėms už gardžią 
vakarienę.

Programą 
niais rūbais 
Atidarymui 
publika šiltai sutiko. Antroje progra
mos dalyje tos pačios mergaitės, tik 
jau apsirengusios "Čarlstono" stiliuje,

atliko aštuonios tauti- 
pasipuošusios merginos, 
pašoko "Subatėlę", ką

SYDNEJUJE
Tautos Fondo Atstovybės ruoštas 

Išvežimų minėjimas įvyko birželio 12 
d. šv. Mišių auką už lietuvius 
kankinius aukojo prel. P. Butkus MBE, 
St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe. 
"Dainos" choras vad. Birutei Alek
naitei giedojo šiai dienai skirtas 
gilmes. Ramovėnai ir šauliai pamal
dų įlyvavo organizuotai su savo 
vėliavomis. Prel. P. Butkus savo 
pamoksle trumpai prabėgo Golgotos 
Kelią Lietuvoje po komunistine oku
pacija.

Po pamaldų viešas minėjimas tęsėsi 
Lietuvių klubo auditorijoje. Minėjimą 
atidarė Tautos Fondo Iždininkas A. 
Kramilius iškviesdamas Invokacijai 
prel. P. Butkų. Paskaitą skaitė dr. A. 
Kabaila.

Atliekant meninę programą domi-

Aukos
TAUTOS FONDUI

Birželio 12 d. Tautos Fondo 
ruoštame išvežimų minėjime, prisi
mindami birželio trėmimų aukas 
Sydnejaus ir apylinkių lietuviai aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams:
Po $30 - Prel. P. Butkus MBE, Po $20 - 
V. ir B. Barkai, V. Patašius, S. 
Jermalauskas, T. Amber, J. ir E. 
Černiauskai, V. Petniūnienė, A. 
Jokantas, B. Vingilis, M. Statkienė.

Po $10 - A. Giniūnas, Alb. Kutka, 
A. Giliauskas, J. Muščinskienė, A. 
Jakštas, Iz. Jonaitis, M. Petronis, A. ir 
L. Kramiliai, A. Lingė, P. ir E. Nagiai, 
V. Kondrackas, J. Makūnas, A. P. 
Pečiulis, V. Račiūnas, J. ir J. Skuodai, 
P. ir J. Kušleikai, J. ir O. Jonušai, J. 
Sakalauskas, Z. ir A. Storpirščiai, V. 
Rušienė, P. Armonas, P. Tallat - 
Kelpšienė, A. Leveris, V. Vilkaitis, J. 
Zinkus, L. Simanauskas, J. ir M. 
Paltanavičiai, Jz. Ramanauskas, V. 
Račkauskas, J. Barila.

Po $6 - A. ir V. Skeiviai, A. Žilys, 
D. Martynas. Po $5 - J. Traška, A. 
Juodgalvis, D. ir D. Bieri, L. Žalienė,
D. Bižienė, V. Jasiūnienė, A. Labu- 
tienė, V. Doniela, S. Skorulis, A. 
Kabaila L. Cox, Ant. Kutka, A. 
Brunkienė, J. Žukauskas, P. Donelie- 
nė, V. Cilvinas, E. Dryža, M. 
Migevičienė, K. Ridikienė, Pr. Anta
naitis, A. Savickienė, A. Zigaitienė,
E. Badauskienė, J. Jablonskis, R. 
Gaidžionis, Pr. Andriukaitis, E. Blio- ’ 
kienė, O. Osinienė, F. Grinius, A. 

šoko tų laikų šokių pynę, sulaukdami 
daug, daug katučių.

Muzikinę dalį ir pranešimus atlik 
vadovės vyras Rudiger Liebich. M 
pačiu, visą vakarą Rudiger s« 
baliaus video juostą, kuri date 
keliauja per Geelongą namas iš nas 
kiekvienam suteikdama progą į 
arčiau pamatyti baliaus program! 
dalyvius, atpažinti save linksmo! 
vakaro nuotaikoje.

Balius praėjo šventiškai, daugeli 
buvo apdovanoti, daug laimikių lai 
mėta, netrūko ir kalbėtojų. Melbom 
niškis P. Bartaška sukūrė special | 
sveikinimą geelongiškiams.

Irena Beržanskienė ir Kęstas Sa! 
dūkas papasakojo apie "Geelorr 
Community Radio 100-3FM". Ši radi 
stotis pradėjo ir lietuvišką program, 
kurioje sekančią savaitę buvo plačii 
paminėtas taip pavykęs lietuvi; 
balius.

Gaila, kad Geelonge nebūna dau 
giau tokių parengimų metuose, pe 
kuriuos mes vieni kitus geria 
pažįstame, suartėjame, patraukiam 
jaunimą ir tuo pačiu išgarsinai® 
lietuvių vardą kitataučių tarpe.

i 
is
U

ė

navo lietuvių jaunimas. A. Šarkauskč 
deklamavo B. Brazdžionio "Heroj 
šaltinį", Violeta Baltrušienė jautri! 
perskaitė Almio - Juozo Juram 
"Tėviškės pasiilgimas", o Edviną 
Donela M. Putino "Mortuos voco' 
Sydnejaus jaunimo grupė "Sūkurys' 
vadovaujama Marinos Coxaites parodi 
scenos vaizdelį "Išvežimas".Visi buvo 
tiesiog sužavėti lietuvių jaunimo 
programa, nuoširdžiu jų dalyvavimu 
joje. "Dainos" choras diriguojant 
Birutei Aleknaitei ir Justinui Ankuii, 
akomponuojant B. Kiveriui padainavro 
J. Naujalio "Lietuva brangi", C. 
Sasnausko "Tautiškąją dainą ir V7. 
Juozapaičio "Graži mūsų žeme'". 
Minėjimas baigėsi visiems kartu gie
dant Tautos Himną.

Kor.

Mauragis, St. Šatkauskas, J. Šuopys, 
V. Vyšniauskas. Po $4 - M. ir K. 
Eirošiai. Po $2 - J. Gatavičius, M. 
Vaškevičienė, B. Ropienė, J. Grybas, 
V. Glionertas ir trys neišskaitomos 
pavardės.

Viso 698.00.
Ačiū rinkėjams, Letai Kramilienei, A. 
Giniūnui ir Dr. B. Vingiliui, ačiū 
visiems aukotojams. *

A. Kramilius,
Tautos Fondo Atstovybės ižd. 

Australijoje
SKAUTU ŽINIOS

Australijos Rajono LSB Vadeiva 
praneša, kad LSS globėjo šv. Jurgio 
šventės proga, LSS Taryba pakėlė į 
skautininko laipsnį ps. Viktorą Gai- 
džionį Sydnejuje, o LSB Vyriausias 
Skautininkas apdovanojo "Džiugo" 
tunto Melbourne tuntininką ps. Algir
dą Šimkų ordinu "Už Nuopelnus" už 
gerą vadovavimą tunte ir Lietuvių 
Skautų Brolijoje.

Ta pačia proga, Australijos Rajono 
LSB Vadeiva ps. Narcizas Ramanaus ■ 
kas pakėlė į vyr. skiltininko laipsnį 
"Baltijos" tunto Canberroje tunti
ninką s.v.sl. Rimą Kabailą.

Australijos Rajono vadovybė svei
kina pakeltuosius į aukštesnį laipsnį 
brolius Viktorą ir Rimą ir apdovanottą 
žymeniu brolį Algį linkėdami jiems 
toliau sėkmingai dirbti skautiško 
jaunimo gretose. Vy.
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Mielai

Cecilija Protienė,
Birutė Nagulevičienė ir sūnus, 
Kęstutis ir Laima Protai ir šeima, 
Ričardas ir Regina Purcell, 
Elena Badauskienė.

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukroms Elenai, Albinai ir 
Johanai, sūnui Zigmui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Drauge su Jumis Jūsų giliame liūdesyje.

Birželio tryliktosios ryte, grįž
damas iš spaudos kiosko į namus, 
įtiktas širdies smūgio staiga mirė 
Alfonsas Venclovas.

Velionis gimė 1911 metais rugsėjo 
11 dieną Kybartų miestelyje, pašto 
tarnautojo šeimoje. Užaugęs pasekė 
to pėdomis ir dirbo pašte iki 
pasitraukiant iš Lietuvos.

Perėjęs D.P. vargo ir nuotykių 
kelius, 1949 metais su dviem broliais 
atvyko į Australiją. Atlikęs darbo 
sutartį Lithgow kariuomenės žinyboje, 
nuolatiniai įsikūrė Sydnejuje.

Alfonsas Venclovas mėgo vienumą, 
gal todėl šeimos nesukūrė, gyveno 
vienas. Rūpestingai lankėsi mūsų 
tendruomenės minėjimuose ir paren
gimuose. Buvo labai dosnus, stam- 
biomis sumomis rėmė Vasario 16— 
tosios gimnaziją ir kitas bendruo- 
nenės organizacijas. Nuo pat atvy-

kimo į Australiją prenumeravo "Mūsų 
Pastogę", ir net prieš pat mirtį lankėsi 
laikraščio redakcijoje, redaktoriui 
palikdamas 50 dolerių auką "Mūsų 
Pastogei". Skaitė daug išeivijos laik
raščių, turėjo nemažai knygų lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Brangus tautieti, tebūnie Jums 
lengva Australijos žemė. v. A.

mirus, giliame liūdesyje palikusius dukterį Elytę ir žentą Praną Nagius 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Dana ir Juozas Daubarai, N.S.W.

mirus, vietoje gėlių Vasario 16 gimnazijai po $20 aukojo:
A. ir R. Špokai, J. ir L. Vėteikiai, H. ir A. Virgeningai, B.ir L. Žaliai.

mirus Adelaidėje, giliai užjaučiame Geelonge gyvenančią motiną 
Brigitą Starinskienę, sesę Genovaitę, brolį Kajetoną, Adelaidėje 
velionio žmoną, vaikus, gausią giminę, artimuosius ir kartu liūdi.

Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo valdyba

mirus, brolį Viktorą su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Edna ir Albinas Giniūnai

Gilaus skausmo valandoje į Amžinybę iškeliavus mielai Motinai - 
uošvei - seneliai,

nuoširdžią užuojautą velionės dukroms - Elytei, Albinai, Johanai, 
sūnui Zigmui ir jų šeimoms reiškia

Lidija ir Bronius Žaliai,
Stanislava ir Juozas Almis Juragiai, 

Regina Gaidžionytė

ON AI NENIUTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje palikusią choristę 
dukrą Elytę Nagienę ir jos vyrą "Dainos" choro pirmininką Praną. 
Kartu liūdėdami taip pat užjaučiame sūnų Zigmą, dukras Albiną 
Eismontienę ir Johaną Dryžienę.
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SV. RASTO TYRINĖTOJŲ S KEL BI M AS

Aišku tat, kad Logos, Jėzus, kurs 
buvo "padarytas kūnu," buvo Jehovos 
veikėjas. Nebuvo tai pats Jehova, 
Visagalis Dievas. Įdomu čia pastebėti, 
kad Pirmos Mozės Knygos aprašyme 
apie tvėrimą, pasakyta: "Padarykime 
žmogų į mūsų paveikslą." Čia Jehova 
kalba į Logosą, aiškindamas ir 
tvarkydamas tvėrimo darbą. - 1 
Mozės 1:26.

Turėdamas tokią vienybės ir ben
dradarbiavimo dvasią, kai atėjo tin
kamas laikas atpirkti nupuolusį žmo
gų, Logos "pasižemino", pasidarė 
žemo laipsnio tarnu kentėjimui mirties 
ant kryžiaus.. (Pil. 2:7, 8) Visą savo 
žemiško tarnavimo laiką Jėzus pasi
liko nusižeminęs, visuomet primin
damas tiems, kuriems jis tarnavo, kad 
žodžiai, kuriuos kalbėjo ir darbai, 
kuriuos jis darė, nebuvo jo paties, bet 
jo Tėvo. Toks jo elgesys pilnai atitiko 
jo pareiškimui: "Mano Tėvas didesnis 
už mane." - Jono. 14:28.

veltui. Rašykite: P. Bačins-

JĖZUS

Mūsų kalbos vertimo Jono 1:1,2, 
nėra taip labai aiškus, ir todėl gali 
atrodyti lyg kad " Žodis" arba Logos 
yra tas pat asmuo kaip ir Dievas. 
Nesusipratimas pasirodo žodžiuose "ir 
Žodis buvo Dievas." Graikų kalbos 
tekste tas pareiškimas daug aiškesnis, 
nes jame pasirodo skirtumas tarp 
Logos, Jėzaus, kurs šitoj vietoj 
vadinamas Dievo vardu ir tarp paties 
Dievo Tėvo.

Šitame tekste žodis Dievas yra 
išverstas iš graikų žodžio Theos, 
reiškiančio galingasis, todėl pats 
skaitytojas turi nutarti ar tas žodis 
taikomas į Jehovą, didįjį Visagalį, 
arba į jo Sūnų Kristų Jėzų, anksčiau 
vadinamu Logos, kurs taip pat yra 
Galingas. Tas pat žodis theos vartoja
mas 2 Korintiečiams 4:4, kur kalbama 
apie Šėtoną kaip apie "šio pasaulio 
dievą" - galingą valdovą.

Mylį tiesą, literatūrą gausite
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Dainos" choro dirigentai ir choristai

Sfflll VISI DIDŽIUOSIMĖS

PASTATE PAMINKLĄ

Aukos
fb $50.00 A. Blandis - S. A., I. 
Minskas - NSW.
»$30.00 Julius ir Irena Dambraus- 
iai - NSW.
H25.OO P. ir V. Bielskiai - S. A., 0. 
tae vietoje gėlių A.A. A. Janilioniui 
ms.
1)520.00 O. Karkauskienė - NSW., H.
Haze - S. A., J. Miškinis - Qld., J.
(aujalienė - S. A., E. Reivytienė - S.

S. Šatkauskas - NSW., S. ir D. 
Jmevičiai - S. A.
Io$10.00 E. Dryžienė - S. A., Vac. 
Vasiliauskas - S. A., N. Alvikienė - S.

Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian-Lithuanian Bicentennial 
Gift"

P. 0.
2200.

Dr. B. Vingilis 
Komiteto narys aukoms telkti

Lithuanian Club Ltd.
Box 205., Bankstown, NSW,

M JVC E

AUSTRALIJOS

Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

Austrafa 
1788S68

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051.

AUSTRALIJOJ.

adresą:
AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

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

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime,
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

TALKOS PASKOLOS - PIGESnĖS I
Statybai, prekybai, nuosavybei...

0 $ 5.00 A. Merūnas - S. A.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

$50,000 paskola 20-čiai metų -$612 Į mėn. 
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. 
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 į mėn.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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AUKOJO:
J. Šniras Vic. $10
G. Lingė N.S.W. $5
B. Sumila A.C.T. $5
M. Lingienė W.A. $5
Z. ir J. Kalpokai Vic. $10
A. Venclovas NSW $50

CANBERROJE
PLAČIAI PAMINĖTI TRĖMIMAI

Birželio 14 d. vyko pabaltiečių 
demonstracija prie sovietų ambasa
dos. Dalyvavo apie 300 vietinių ir iš 
kitur atvykusiųjų, (vykis žiniose 
transliuotas per radiją, o vakare, su 
plačiais paaiškinimais, rodytas per 
visas tris televizijos stotis.

Birželio 16 d. Lietuvių radijo 
pusvalandis per 2XX paskirtas išveži
mų į viešumą iškėlimui ir paminėjimui.

Birželio 19 d., sekmadienį, Baltų 
Tarybos vardu, suorganizuotas iškil
mingas prisiminimas ir pagarsinimas 
tragiškų įvykių pabaltiečių tautoms. 
Prel. P. Butkui negalint atvykti, šv. 
Juozapo bažnyčioje Mišias aukojo Fr. 
Wright, giedant Sydnejaus "Sutarti
nei". Skaitymus atliko estų, latvių ir 
lietuvių - Vida Howe - Pužaitė - 
skaitytojai. Australų dvasiškis pa
mokslo metu, šios progos tema, 
prisiminė ir Dr. kun. P. Bačinską 
gyvenusį Canberroje.

Po pamaldų visi rinkosi į lietuvių 
klubo salę, kur svečiai buvo priimti 
tautiniais rūbais pasipuošusių moterų. 
Priekyje F. Borumo paruošta salės 
dekoracija. Iškilmingas minėjimas 
pravestas A. Stepanienės, pradedant 
Australijos himnu, tylos minute už 
žuvusius ir įžanginiu žodžiu pasako
jančiu apie pabaltiečių tautų naikini
mą per eilę metų ir dabar. Puikiai 
pasirodė tautiniai pasipuošusios "Su
tartinės” dainininkės, atlikdamos ke
letą švelnių, šiam minėjimui tinkamų 
melodingų dainų.

Paskaitai buvo pakviestas Australi
jos Universiteto politinių mokslų 
dėstytojas Dr. Rigby, kuris dažnai 
lankosi sovietų Sąjungoje ir yra 
sovietų reikalų žinovas ir specialis
tas. Kalbėtojas informavo apie dabar
tinę Sovietų Sąjungos politiką, jos 
vystymąsi ir to pasekmes bei numato 
mas ateities perspektyvas Pabaltijo 
respublikose.

Po paskaitos į sceną grįžta "Sutar
tinė" su specialiai tai dienai pritai 
kyta programa. Jos pabaigoje atlikėjos 
apdovanojamos gėlėmis.

Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Balsys pareiškė padėką paskaitininkui 
"Sutartinės" dainininkėms, atvyku- 
siems svečiams įvairių pažiūrų politi
kams, senatoriams, parlamentarams, 
universiteto profesoriams, kariuo
menės svečiams.

Minėjimas baigtas pabaltiečių Him
nais. Visi pakviesti turtingai arbatė
lei, paruoštai B. Gružienėssu pagelbi- 
ninkėmis.

km

SYDNEJUJE
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 10 d., sekmadienį 2 vai. p.p. 
Lietuvių namuose, Bankstowne, Syd
nejaus Apylinkės valdyba ruošia 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Meninę dalį atliks jaunimas ir 
vyresnieji.
Visi tautiečiai prašomi šiame minėji
me skaitlingai dalyvauti ir pagerbti 
mūsų Tautos didvyrius.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

PABALTIEČIŲ BENDRAS 
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Bendromis jėgomis Baltų Komite
tas, kuriam šiemet pirmininkauja 
Lietuvių Apylinkės pirmininkas Albi
nas Giniūnas, suruošė įspūdingą Bir
želio aukų minėjimą. Minėjimas vyko 
birželio 19 d. Latvių salėje, (vadinę 
kalbą pasakė Baltų Komiteto pirmi
ninkas A. Giniūnas, supažindindamas 
dalyvius su šio minėjimo tikslu.

Paskaitą turėjo skaityti Sydnejaus 
Radio 2 GB pranešėjas Brian Wilshire. 
B. Wilshire, nelaimei gavo gerklės 
stygų uždegimą ir visą savaitę jo 
negirdėjome radijo laidose, nedalyva
vo ir minėjime. Jo paruoštą paskaitą 
perskaitė Baltų Komiteto sekretorė 
Lia Looveer. B. Wilshire išreiškė 
nuogąstavimų, kad Australija nėra 
garantuota esama laisve ir nepriklau
somybe. Kvietė budėti prieš vidines 
jėgas, kurios dirba ne mūsų naudai. 
Piliečiai šio krašto dar turi balsą ir jį 
turi tinkamai naudoti pasirodžius 
žalingiems (statymams ar planams.

įspūdingai buvo dekoruota scena 
latvio Reinis Zusters. Spygliuotų 
vielų tvora, sargybinių bokštas, o už 
jo matėsi gyvi kaliniai.

Meninę programą pradėjo estė iš jų 
bendruomenės Aino Moyle dviem 
deklamacijom. Latvių bendruomenę 
atstovavo vyrų choras vadovaujamas 
Jurio Balodžio, padainavo keturias 
latvių kompozicijas. Jaunos latvaitės, 
smuikas, celo ir pianinas, išpildė 
Mendelsono kompoziciją.

Pabaigai pasirodė lietuvių "Dainos" 
choras, vadovaujamas Birutės Alek
naitės. Padainavo "Lietuva brangi", 
"Graži mūsų žemė” ir tautiškąją 
dainą "Kur bėga Šešupė" dirigavo 
Justinas Ankus. "Dainos" choras ir jo 
jauni dirigentai susilaukė daug koi»p 
limentų. Lietuviškos dainos skambėjo 
melodingai ir galingai.

Ne tik choras, bet ir lietuvių 
jaunimas dominavo minėjime. Mūsų 
mergaitės gražiuose tautiniuose rū
buose buvo prie įėjimo, sutikdamos 
svečius ir vėliau gražiai palydėjo 
lietuvišką vėliavą į salę. Minėjime 
dalyvavo arti 500 dalyvių, jų tarpe 
visa eilė parlamento narių ir šiaip 
įtakingų mūsų draugų visuome
niniame gyvenime.

Minėjimas buvo baigtas prie scenos 
vaizdelio, giedant visų trijų tautų 
Himnus. Himnus ir "Dainos" chorą 
pianinu palydėjo Bronius Kiveris.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 708 1414.

TU

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karttaa patiekalas jr kalti 
užkandžiai

Kaina $5

□

Q

Q

a 
i

rugsėjo 24 dieną šeštadienį

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti nario mokestį 
1988 - 1989 metams.

Nario mokestis $20 metams.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

- liepos 30 d., šeštadienį.

- liepos 31 d. sekmadienį.

- rugpjūčio 7 d., sekmadienį

- rugpjūčio 14 d., sekmadienį.

Koncertų metu, bus galima įsigyti "Svajonių Aidų" naujai įgrotą lietuvišku 
dainų plokštelę. M

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti "Svajonių Aidų" koncertuose 
kuriuose išgirsite naują ir įdomų repertuarą.

Nuolaidos naudojantis š i omi s oro linijomis

United British Airways, Lauda
Zealand, Continental, Qantas, 
Pacific, Japan Airlines, All Nippon, Singapore 
Airlines ir kt.

Air, Air New 
Garuda , Cathy

Kelionių klausimais prašome kreiptis (

MES KALBAME IR RUSIŠKAI

Atsakome telefonu 24 valandas per parą

48 THE BOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. 
Tel.(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 
Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.

§Steway traVs

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publisiiing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 

Leidėjo, ;«iniinisiracijos ir redakcijos adresas: p. 0. Box 550 Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos Telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 N. Zealandijoje oro paštu $ 40 Užsienyje oro paštu S 55
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