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Lietuviais esame mes ffimę, 
Lietuviais turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

PRANEŠIMAS TELEFONU g 
IŠ PASAULIO LIETUVIU |
BEND R U OMENĖS SEIMO 

KANADOJE £

Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo 
Kanadoje praneša, kad į naują Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą išrinkti -

Dr. V. Bieliauskas, 
D r. V. Dambrava, 
E. C upli nskas, 
A. G ureckas, 
J. Juzelioiiis, 
R. K ud ūkis,
M. Petrauskienė.

vė

Gotikos perlas šv. Onos bažnyčia Lietuvos sostinėje Vilniuje, kurią išvydęs Napoleonas Bonapartas 
tarė: Kad aš galėčiau, uždėčiau ją ant delno ir nusivežčiau į Paryžių!"
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Dr. Vytautas A. Dambrava - diplomatas, visuomeni-
ninkas ir žurnalistas.

DENIO NSTR A GIJOS 
LI ETŲ V OJE

Birželio 14 d. — 1941 m. masinių trėmimų į Sibirą 
dieną — Vilniuje vyko dvi demonstracijos- 
minėjimai: Gedimino aikštėje, kur suplūdo apie 6000, 
ir Žemės ūkio ekonomikos institute, kur oficialiai 
leista buvo susirinkti Persitvarkymo sąjūdžio 
dalyviams. Prieš demonstraciją, pas Antaną 
Terlecką atvyko KGB pulkininkas Česnavičius ir 
KGB majoras Bimbyris su palydovu civjliais rūbais. 
Jie iškvietė Terlecką pas Vilniaus miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininką Vile ik į. Pokalbis buvo 
mandagus, taktiškas, bet Vileikis ir saugumas įspėjo 
Terlecką,kad nebūtų anti-sovietinių išsišokimų. 
Terleckas pažadėjo, sakydamas, kad lietuviai 
nesuinteresuoti trukdyti Gorbačiovui, ir tokių 

žodžių, kaip Lietuvos okupacija, nebūsią vartojama. 
Tačiau per minėjimą, užsimenant apie birželio 15 d., 
žodžio okupacija kitiems kalbėtojams nepavyko 
išvengti.

Demonstracija Gedimino aikštėje vyko be 
valdžios leidimo. Nors valdžia per tam tikras 
organizacijas siūlė trėmimų minėjimo rengėjams 
kreiptis ir buvo žadama leidimą duoti, bet rengėjai, 
birželio 9. susirinkę pasitarti, nusprendė leidimo 
neprašyti, nes tai būtų buvęs nusižengimas jų 
principams.
Cituojame: :Jie mus spardo, daužo ir palieka 
uždarytus namų arešte, o mes kreipiame į juos. 
Užtat mes nesikreipsime." Čia turime galvoje 
valdžios smurtas, kurio ji griebėsi gegužės 22 d., kai 
buvo minimos 40-osios Didžiųjų trėmimų metinės.

Birželio 14 s. demonstracija praėjo be pastebimo 
smurto, be namų areštų. Gedimino aikštė buvo 
apsupta milicininkų ir draugovininkų, bet jie elgėsi
žmoniškiau, Šypsojosi, klausydamiesi labai aštrių 
kalbų, kokių jie nepratę girdėti. Daugelis žmonių 
bijojo veržtis pro milicijos kordoną, nes praeinančius 
filmavo, fotografavo. Drąsesnieji — apie 6000 — 
praėjo, jiems netrukdė. Kai prasidėjo minėjimas prie 
Katedros, milicija daugiau žmonių į aikštę 
nepraleido, — pasak Terlecko, veikiausiai bijojo, 
kad neįsilietų minia po futbolo rungtynių stadione. 
Pavėlavusius milicija siuntė į Žemės ūkio ekonomi
kos institutą, kur trėmimų metines minėjo 
Persitvarkymo sąjūdis.

Gedimino aikštėje minėjimas truko apie pusantros 
valandos. Prasidėjo 7 vai. vak. Kalbėjo Vytautas 
Bogušis, AndriusTučkus,Eugenijus Krukovskis, kun, 
Rokas Puzonas, Robertas Grigas, jo tėvas- 
mokytojas Grigas ir kiti. Žmonės reikalavo teisti 
trėmimų kaltininkus, buvę tremtiniai pasakojo apie 

savo skaudžią padėti. Aktyvus demonstracijm 
dalyvis 28 m. amžiaus Andrius Tučkus pareiškė 
lietuvių solidarumą armėnams dėl Kalnų Karaba- 
cho. Kun. Rokas Puzonas reikalavo grąžinti 
tikintiesiems Vilniaus Katedrą, kuri paversta 
Paveikslų galerija. Minia jam pritarė plojimais. 
Grigas kalbėjo, kad tie komunistai, kurie buvo 
kalinami fašistinės Lietuvos kalėjimuose, išliko gyvi, 
o tie, kurie išvyko į Stalino Rusiją, buvo sunaikinti. 
Tai tik liudija Stalino teroro mastą.

Minėjime buvo deklamuojama patriotinė lietuvių 
poezija. Bernardo Brazdžionio eilės. Visi kalbėjusie
ji, išskyrus Terlecką, reikalavo teismo Stalino laikų 
nusikaltėliams. Tris kartus kalėjęs Terleckas sakėsi 
jiems jau atleidęs ir tvirtino, kad jiems, kaip ir 
dabartiniams saugumiečiams, geriausia bausmė - 
kad apie jų darbus rašoma net sovietinėje spaudoje. 
Antanas Terleckas užbaigė minėjimą, padėkodamas 
valdžiai, kad netrukdė demonstracijos, kviesdamas 
visus į rugpjūčio23 d. demonstraciją, ir prašydamas 
minią nesiveržti į milicijos uždarytas gatves, laikytis 
ramiai.

Ir vis dėlto vienu atveju milicija įsikišo: kai buvęs 
Lietuvos partizanas Leonas Laurinskas iškėlė 
nepriklausomos Lietuvos vėliavą tribūnoje, ant 
paaukštinimo prie Katedros. Lietuvos trispalvė 
plėvesavo apie pusvalandį. Paskui pripuolę saugu
miečiai pareikalavo ją nuleisti. Žmonės protestavo, 
Terleckas ragino laikytis ramiai. Laurinską ir 
Genutę Šakalienę milicija sulaikė, bet elgėsi 
mandagiai, po pusantros valandos paleido, apsiribo
dama įspėjimu, jokių represijų nesiėmė.

Dar nėra žinių, ar trėmimų minėjimai vyko ir 
kitose Lietuvos vietose.
Vilniaus demonstracijoje dalyvavo žmonių iš Kauno, 
Ukmergės, Panevėžio, Kretingos ir kitur.
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Laikraštininko džiaugsmai ir vargai
KUN. PRANAS GARŠVA, M.LC. ŽURNALISTIKOS PREMIJOS LAUREATAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos Žurnalistikos premija 
šiais metais paskirta kunigui Pranui 
Garšvai, M.I.C. Paskirta už jo ilgų 
metų spaudos darbą. Spaudoj pradėjo 
bendradarbiauti 1933 metais, po 
Antrojo pasaulinio karo 1948 metais 
emigravęs į Argentiną, įsijungė į 
"Laiko" redagavimą, o persikėlęs į 
JAV, nuo 1958 metų, su trumpa 
pertraukėle, vadovauja "Draugo" re
dakciniam kolektyvui.

Ta proga norisi truputį pakalbėti 
apie spaudą, žurnalistiką, ypač reda
gavimo darbą. Apie spaudos reikšmę, 
jos vaidmenį ir atsakomybę žmonijos 
gyvenime mūsų spaudoj rašoma nema
žai; apie žmones, kurie tą spaudą 
prirašo ir sutvarko - beveik - nieko. 
Tik tas, kuris yra ilgiau dirbęs šioje 
srityje, gali pasakyti apie darbo 
sunkumą ir atsakingumą, kas eiliniam 
skaitytojui nežinoma, ko jis negali 
pastebėti.

Laikraštininko darbas yra vienas 
pačių sunkiausių. Iš jo, ypač redakto
riaus, reikalaujama ne tik enciklope
dinio išsilavinimo, domėjimosi gyve
nimo įvykiais, būti visur "kurse", 
analizuoti, komentuoti problemas, ne 
tik informuoti, bet ir, svarbiausia, 
formuoti visuomenės opiniją pateikia
ma informacija ir jos interpretavimu. 
Žinių, faktų parinkimu spauda veikia 
ir atskirą individą, ir visą visuomenę, 
iškelia naujas idėjas, skatina ta ir kita 
kryptimi veikti. Jeigu laikraštis ar 
žurnalas tinkamose rankose, visuo
menę teigiamai veikia. Esame turėję 
ir negatyvių pavyzdžių. Laisvame 
krašte kiekvienas gali, jei nori, leisti 
savo spaudą, ką nors griauti, kam nors 
kenkti, tarnauti svetimam, ne lietu
viškam reikalui.

Redaktoriaus atsakomybė didesnė, 
negu eilinio laikraštininko. Jis turi 
būti lankstus, diplomatiškas, turėda
mas reikalų su bendradarbiais ir 
skaitytojais. Jam dažnai tenka nema
loni pareiga nesutikti su bendradarbio 
pateikta medžiaga ar informacija, jeix 
tai nesuderinama su laikraščio linija, 
etika. Dažnas reiškinys, kada kas nors 
nori spaudą panaudoti savo ar artimo 
pareklamavimui. Pvz., ar tai svarbu 
visiems žinoti, kad koks nors Jokūbas 

'savo profesijoj dirbo penkiolika ar 
dvidešimt metų ir nieko jaugiau, arba 
vėl koks agresyvus vienetas apie savo 
veiklą ar suvažiavimą užverčia re
dakciją kalnais aprašymų ir nuotrau
kų, priekaištauja, kad ne viskas ir ne 
jų nurodyta tvarka sudėta. Tokiais 
atvejais redaktorius turi pasakyti ne, 
ir tai nelengvas uždavinys.

Tikras laikraštininkas, dar labiau 
redaktorius, pasidaro savo profesijos 
vergu. Kiti profesionalai, užtinantieji 
aukštus ir ne taip aukštus postus, 
dažniausiai dirba nustatytomis dieno
mis, ir valandomis. Po darbo laikas 
palieka jų asmeniniam gyvenimui. 
Kitaip yra su laikraštininku. Jo darbo 
valandų nustatyti negalima. Jis neturi 
nei vakaro, nei savaitgalio sau. Ir 
atostogų metu jo galva pilna planų, 
kaip tą ar kitą straipsnį, vedamąjį 
parašyti, kokias idėjas iškelti, iš kur 
imti informacijų. Pagaliau ir skaity
tojas jo nepaleidžia. Suras jį namie 
kad ir vidurnaktį, sekmadienį prie 
bažnyčios, per atostogas prie ežero, ir 
pradės kamantinėti, kodėl buvo taip, o 
ne kitaip parašyta, kad negerai 
padarytos išvados; priekaištaus, kad 
kitas laikraštis surado štai tokį ar 
kitokį naują bendradarbį, o jūsų ne, 
kad nesugeba išauginti naujų laikraš
tininkų, kad nerašo tuo ar kitu
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Kun. dr. Pranas Garšva, M.I.C., 
"Draugo" moderatorius - JAV LB 
Kultūros tarybos 1987 metų Žurnalis
tikos premijos laureatas. 1,000 doL 
Žurnalistikos premijos mecenatas yra 
Lietuvių Fondas.

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

klausimu; kad iki šiol nepateikė 
recepto, kaip geriausiai ir išvaduoti 
Lietuvą. Redaktorius negali turėti ir 
atostogų poilsio, kai turime tokių 
išmanančių skaitytojų. Bet kai tuos 
viską žinančius paprašai, kad jie tas 
idėjas ir konkrečiai ant popieriaus 
išdėstytų, tai gauni atsakymą: "Ne, 
aš rašyti nemoku, aš tik siūlau glėbį 
gerų minčių".

Laikraščio redaktorius dirba savo 
darbą ne todėl, kad užsidirbtų 
pragyvenimui. Užsidirbti yra šimtą 
kartų lengviau dirbant kitą, lengvesnį 
ir keleriopai geriau apmokamą darbą. 
Dar yra ir dabar tokių skaitytojų, 

kurie nenori ar negali pastebėti, kad 
būti redaktorium reiškia pasiaukoti 
tai idėjai, kuriai tarnauja pats 
laikraštis. Jei redaktorius nebus giliai 
persiėmęs tomis idėjomis, jomis negy
vens, jei į savo pareigas žiūrės, kaip 
kiekvienas žiūrėtų, kaip tik į laikinai 
prisiimtas, tik duonai užsidirbti grio
viakasio darbą, jis būtų nesąžiningas, 
laikraštis liktų bespalvis ar būtų tik 
kaip skelbimų stulpas, kur kiekvienas 
praeivis gali prikabinti raštelį, kad 
parduodamos akėčios arba, būdamas 
ant kaimyno piktas, parašyti, kad 
anam ant galvos grybai auga. Būna 
tokių atsitikimų ir mūsų spaudoje. 
Tokių kraštutinumų nebus, jei redak
toriui jo laikraštis bus alter ego, 
antruoju aš, jei su juo suauga, jei 
nenori matyti ant savo veido nė 
mažiausios nešvarios dėmelės.

Žmogus kasdieniniam gyvenime ir 
darbe lieka žmogumi su visais 
netobulumais, ne idealu ar neklystan
čiu. Ne kiekvieną žodį pasakys 
tinkamu tonu ar laišką parašys, 
eidamas užklius, kur nereikia. Bet tas 
pats žmogus iš laikraščio reikalauja 
visiško tobulumo. Redaktoriai gauna 
daug skundų, priekaištų, kad tai ar tai 
negerai parašyta, kad buvo klaidų, 
kad dar kažkas ne taip. 0 kad 
laikrašty buvo 99.99 procentai gerai, 
to niekas nepastebi, nepadėkoja, 
tylom praleidžia. Pastebi tik kruope
lytę nukrypimo. Kitų profesijų žmo
nės tokių dilginančių pastabų arba, 
mažai, arba visai nesulaukia. Juk 

niekas kasdien nekritikuoja inžinie
riaus, kaip jis prie lentos braižo ar 
skaičiuoja, nebara ir gydytojo, jei 
ligonis nepasveiksta. Visi žino, kad jis 
padarė visa, kas galima geriausia.

Vienintelis ir didžiausias redak
toriui atlyginimas yra moralinis. Jį 
palydi pasitenkinimas, kad su bendra
darbių talka gali plačiau skleisti 
idėjas, pasakyti, kas reikalinga, kad ir 
kiti tai žinotų, kad galėjo padaryti 
geriau, negu buvo anksčiau daroma, 

kad laikraščio apipavidalinimas este- 
tiškesnis, kad visuomenė pastebi, 
nelieka kurčia ir imasi to ar kito 
darbo, žodžiu, kai jaučia, kad laik
raštis savo tikslą pasiekia.

Grįžtant prie "Draugo" reikia 
pasakyti, kad jo vyriausias redakto
rius ir kiti redaktoriai per daug 
užversti darbo krūviu. Per savaitę 
išeina 36 puslapiai. Juos prirašo ar 
paruošia tik penki redaktoriai. Pavyz
džiui, prisiminkim Vilniuje leidžiamą 
"Tiesą", kurios per savaitę normaliai 
esti tik 24 puslapiai, ir ten dirba apie 
trisdešimt redaktorių, o kiek dar 
korespondentų, sekretorių, vertėjų, 
kitų neskelbiamų pareigūnų, mes 
nežinome. Mūsų savaitraščius reda
guoja daugiausia tik du apmokami 
žmonės, o retesnių leidinių ir žurnalų 
redaktoriai iš viso neapmokami. 
Dažnai dar iš savo kišenės apmoka ir 
su redagavimu susijusias išlaidas.

Štai kokiomis sąlygomis pasišventę 
dirba lietuviškos spaudos redaktoriai.

Čia rašančiam ilgokai teko dirbti po 
vienu stogu su šių metų laureatu, būti 
jo "orbitoje". Nors kuni Pranas 
Garšva buvo ir yra moderatorium, 
vyriausiu redaktorium, bet jis savo 
viršenybės, niekam iš redaktorių 
nepabrėžia.

Kaip retai gal kur kitur, kitiems 
redaktoriams duoda visišką laisvę ir 
atsakomybę; niekad jokių pastabų, 
pamokymų. Pilnai pasitiki savo štabu. 
Kai dar dirbau, to meto bendradarbiai 
tikrai buvo labai kvalifikuoti: Aloyzas 
Baronas, Kazys Bradūnas, Bronius 
Kviklys, kiek anksčiau ir ir prel. 

Juozas Prunskis. Aloyzas per anksti

LIETUVOS PERSI T V AR K Y MO 
SĄJŪDŽI O PRANEŠIMAS N R.l

Šių metų birželio 13 d. Respubli
kinio Agroskaičiavimo centro salėje 
įvyko visuomenės susitikimas su 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio ini
ciatyvine grupe. Jos nariai supažin
dino susirinkusius su neatidėliotinais 
klausimais, į kuriuos Sąjūdis turėtų 
atkreipti respublikos valdžios organų 
dėmesį. Sudarytos iniciatyvinės gru
pės narių komisijos ekologinių, nacio
nalinių, socialinių, ekonominių, kul
tūrinių, teisinių respulikos problemų 
nagrinėjimui bei Sąjūdžio organizaci
niams klausimams. Kiekvienos komisi
jos nariai papasakojo apie klausimus, 
kuriuos komisijos numato nagrinėti.

Filosofijos mokslų daktaras D. 
Genzelis Vilniaus valstybinis uni
versitetas nagrinėjo aktualius so
cialinius klausimus. Jis pažymėjo, kad 
respublikoje ir šalyje .aplamai vyksta 
grubūs socialinio teisingumo pažeidi
mai, praktiškai susidarė nauja išnau
dotojų ir veltėdžių klasė - biurokra
tinis valdymo aparatas. Jo nuomone, 
socialinėje Sąjūdžio programoje turė
tų būti tokie reikalavimai:
1. Panaikinti nomenklatūrinių darbuo
tojų privilegijas.
2. Pakelti darbo žmonių, ypač tų, 
kurie dėl ekonominių sąlygų atsidūrė 
už skurdo ribos, gyvenimo lygį.

i§ėjo j Anapus, mes kiti pavargom ar 
pervargom, dabar pensininkai. Į mūsų 
vietas atėjo jaunesni su naujom jėgom
ir idėjom. Kaip gera, kad tokių 
atsirado. Kun. Garšva tačiau savo 
poste dirba ir šiandien. Jis nepalau
žiamas. Kasdien atsakinėja į kelias 
dešimtis laiškų, skirsto darbą, taiso 
rankraščius, medžioja iliustracinę 
medžiagą, prižiūri " Draugo" laužymą. 
O kiek dar interesantų! Per savaitę, 
paprastai savaitgaliais, parašo maž
daug po pora vedamųjų. Reikia dar 
jam sekti kitą spaudą, nekartoti to, 
kas kitų parašyta, būti "gyvenimo 
pulse". Dar turi ir kunigiškų pareigų, 
paruošia vieną kitą paskaitą reda
guoja ir vieną kitą didesnį veikalą ar 
romaną, nors tose knygose jo vardo ir 
nėra. Gal ir dar ką dirba, ko mes 
ne pastebim.

Dar viena jo paminėtina reta 
ypatybė, kurios gal nepastebi ir jo 
bendradarbiai, per moderatoriaus 
rankas ateina visa korespondencija ir 
telefoniniai skambinimai. Tie visi 
parašyti ar pasakyti žodžiai ne 
visuomet malonūs. Kitų net labai 
storžieviški, pikti, užgaulūs, jie ski
riami kartais konkrečiai- kuriam 
redaktoriui.

Kun. Garšva, jei tokiam laiške 
nieko nėra pozityvaus, kuo galėtų 
kitas bendradarbis pasinaudoti, sky
riaus redaktoriui ir nerodo, nesako. Jis 
pats vienas priima piktoką pastabą. 
Kam dar gadinti nervus ir jo 
bendradarbiui.

Mes nesuprantam, iš kur kun. Pranas 
Garšva ima tiek energijos ir kaip 
susitvarko su laiku. Nesuprantam ir tų 
žmonių, kurie to nesupranta ir dažnai 
priekaištauja, kad jis buvo kviečiamas 
ten ar ten, į mokyklos baigimo 
iškilmes ar koncertą, ir neatėjo. Kai 
rengėjai tuo metu turėjo užtarnautai 
malonią valandėlę, redaktorius gal 
rašė vedamąjį, perrašinėjo nevykusiai 
suregztą korespondenciją, ieškojo 
medžiagos kokiai aktualijai, nekal
bant, kad toji valanda turėjo būti 
atsikvėpimo metas. Kitu atveju re
dakcinio darbo pakaktų ne dviem, o 
trim ar penkiem, ką turi padaryti 
vienas žmogus. Mes tik galime dėkoti 
Dievui, kad turime tokį sunkiai 
pakeičiamą žmogų.

Česlovas Grincevičius

3. Pagerinti socialines sferos įstaigų 
patalpas ir darbo sąlygas valdymo 
instancijų sąskaita.
4. Visuomeninė lėšų ir investicijų 
gamybinėje bei socialinėje sferose 
kontrolė. J
5. Kiekvieno vadovo (visų pirma 
partiniame aparate) asmeninė atsa

komybė už priimamus sprendimus.
Rašytojas V. Bubnys pasisakė 

kultūrinės komisijos vardu. Kultūros 
srityje jis paminėjo tokius klausimus":
1. Visų kūrybinių sąjungų jėgų 
apjungimas kovoje už Lietuvos kultū
rinio palikimo išsaugojimą.
2. "Baltųjų dėmių" kultūriniame 
palikime panaikinimas.
3. Visuomeninė kontrolė kultūros 
paminklų apsaugoje ir meno kūrinių 
likimo sprendime.
4. Glaudesnis Lietuvos ir išeivijos 
kultūrų bendradarbiavimas. Spręstinų 
klausimų ratas turėtų dar būti 
aptariamas.

Režisierius A. Žebriūnas kalbėjo 
apie nacionalinius santykius. Sąjūdis 
turėtų kreipti dėmesį į šiuos klau
simus:
1. Nacionalinės istorijos grąžinimas 
lietuvių tautai, vertingų istorinių 
dokumentų paskelbimas.

Nukelta į 3 pusi.
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LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Jurgis Janušaitis

LIETUVOS PERSITVARKYMO
SĄJŪD ŽIO RR A NESI MAS N R. 1

Atkelta iš 2 pusi.

Šie metai, galime drąsiai tarti, yra 
lietuviškosios .veiklos didžiųjų darbų 
metai. Štai nesenai nuskubėjo istori
jon Lietuvių Bendruomenės dideiji 
renginiai, Kanadoje - Kultūros kon
gresas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas ir Tautinių šokių šventė. 0 
čia pat ir dar vienas didysis įvykis - 
LSS Septintoji Tautinė Stovykla, kuri 
vyks JAV, Ohio valstijoje, Seven 
Ranges Scout Reservation, nuo rug-

tų. Koks šaunus būrys skautiškopjūčio 14 d. iki rugpjūčio 24 d.

LSS Tarybos Pirmijos pirmininkas v.s.fil. P. Molis, Seserijos V.S.v.s.t.n.
S. Gedgaudienė, Šv. Silvestro Riteris v.s. A. Saulaitis, Brolijos V.S. v.s.fil. K. 
Matonis, ir LSS Tarybos Pirmijos Dvasios vadovas v.s. kun. J. Pakalniškis.

§

§

§
§

Lietuviškoji skautija gyva laisvą- 
jame pasaulyje, dirba nuostabiai 
tyliai, be didelių reklamų, be garbės 
prezidiumų, net ir pačios proginės 
kalbos nuoširdžiai šiltos, jaunimą 
kviečiančios tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Lietuviškoji visuomenė, stebint patį 
lietuvišką gyvenimą, atrodo, ne per
daug didelį dėmesį skiria šiai plačios 
apimties jaunimo organizacijai. Tuo 
tarpų Skautija turi paruošusi įvairaus 
laipsnio, patuyrimo didelius kadrus ir 
visi jie aktyvūs, geri darbininkai, savo 
darbo sričių žinovai. Skautų vadovų 
darbas nuolatinis, neatsitiktinis. Va
dovai "serga" meile lietuviškam 
jaunimui. Jie nori ateinančias mūsų 
kartas išugdyti tėvynę mylinčiais, 
gerai ją pažįstančiais, uoliais pa
triotais ir tuo pačiu paruošia lietuviš
kiems darbams naujus darbininkus, 
apie ką liudija ir pats gyvenimas.

Tad Lietuvos skautos - lietrviškąją 
skautiją išeivijoje turime ypatingai 
branginti, jų darbus remti ir tuo pačiu 
savąjį atžalyną kreipti į skautų 
gretas. Ta pačia proga norėčiau 
pažymėti, kad panašiu darbo keliu, 
krikščioniškai jaunimą auklėja ir 
Ateitininkija.

Grįžkime prie Septintosios Tautinės 
skautų stovyklos. Ja norima atžymėti 
Lietuvos nepriklausomybės naujo at
kūrimo 70- ąją sukaktį, o tuo pačiu 
bus atšvęsta ir Lietuvos skautijos 
veiklos septyniadešimtoji sukaktis. Tų 
dviejų sukakčių ženkle ir vyks šioji 
Tautinė stovykla.

Stovyklaus Brolija ir Seserija. Apie 
Seserijos rajoną įdomią medžiagą 
patiekė Seserijos rajono "Mano Lietu
va” stovyklos viršininkė v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudienė. Tai puikiai sutvarkytos 
programos, rajonas padalintas į pasto- 
vykles: jauniausiųjų pastovyklė pava
dinta labai gražiu "Močiutės Pasaka" 
vardu, toliau seka jaunesniųjų skau
čių pastovyklė Paukštytės "Giesmi
ninkės", Skaučių pastovyklė - "Žalio 
Šilo Juosta", prityrusių skaučių pa
stovyklė "Tėviškės Laukai", vyres
niųjų skaučių, pastovyklė "Laumių 
takas", Jūrų skaučių pastovyklė 
"Neringa" ir vyresniųjų sesių pasto
vyklė "Žara III".

Rajonas specialiai suskirstytas į 
pastovykles, kad jose darbas būtų 

našesnis ir programos parinktos pagal 
skaučių pasiruošimą, amžių ir t.t. 
Kiekviena pastovyklė turi savo virši
ninkę ir visą "valdžios” aparatą. Turi 
specifines programas, kurios bus 
atliktos stovyklavimo metu. Stovyklai 
vieta graži, prie ežerėlio. Išdygs 
palapinių miestas ir jose apsigyvens iš 
JAV, Kanados, Europos,Pietų Ameri
kos ir, žinoma, mieli svečiai iš 
Australijos. Laukiama apie 800 skau

jaunimo klegės žaliose vejose, skam
bės juokas ir skautiškos dainos, 
liepsnos laužai ir džiaugsis skautiškas 
jaunimas sulėkęs į savo didžiąją 
šventę, į septintąją Tautinę stovyklą.

Būdinga, kad "Močiutės Pasakos" 
pastovyklėje skautaus jaunos šeimos, 
tėveliai su mažamečiais, pradedant 
nuo 2 metukų vaikučiais, jiems yra 
numatyta labai įdomi, vaikučiams 
patraukli, suprantama programa.

Tuo pačiu ir tėveliai galės džiaugtis 
vaikučių džiaugsmu ir gėrėtis lietu
viškosios skautijos pionierių darbais.

Tad kaip gi su Kengūros žemelės 
skautais? Ar pakelsite sparnus? 
Stovyklos vadovybė labai, labai Jūsų 
laukia. Laukia kaip mielų, tolimų, 
pasiilgtų svečių, o jau JAV ir Kanados 
skautija jus visus šiltai globos, tuo 
pačiu ir skautų stovyklos vadovybės 
dėmesys ir pagalba bus jums skirta. 
Tad Ir Australijos lietuviai skautai 
turėtų atstovauti Tarptautinėje sto
vykloje ir savo kontinento skautijai.

Čia daugiau kalbėjau apie Seserijos 
rajoną, jo pastovykles bei programas. 
Brolija taip pat kruopščiai ruošiasi šiai 
stovyklai. Jie stovyklaus netoli nuo 
Seserijos rajono. Bus bendri suėjimai, 
stovyklų lankymas, gražus pabendra
vimas ir lietuviška nuotaika.

Vadovybės stovyklos tvarkos tai
syklėse pabrėžia: Stovykloje kalbama 
TIK LIETUVIŠKAI! Draudžiamos 
blogos išdaigos, alkoholiniai gėrimai, 
šaunami ginklai ir sprogstamosios 
medžiagos.

Nurodoma, kad lietuviškoji skautija 
turi būti pavyzdžiu kitų tautybių 
skautams, kad stovyklavietė, tai 
didelio kultūringumo apraiškų vieta, 
kad skautai savo elgesiu būtų 
pavyzdžiu visam lietuviškam jaunimui.

Gaila, kad trumpame raportaže 
neįmanoma aprašyti visų pastovyklių 
programų, o jos labai geros. Neįmano
ma išvardinti Seserijos rajono apie 80 
vadovaujančių įvairaus rango parei
gūnių, kurios neša pilną atsakomybę 
už šios stovyklos sėkmę.

Tačiau bent kukliu padėkos žodžiu 
minime savąją, lietuvišką skautiją, jos 
vadus, kurie savo gražiausias gyve
nimo dienas skiria mūsų tautos ir 
mūsų jaunimo šviesesnei ateičiai ir 
tautiniam sąmoningumui!

Kelkite sparnus jos link!

§ 2. Lietuvių kalbos pripažinimas vals- 
§ tybine respublikos kalba LTSR 
§ konstitucijoje.
§ 3. Tautinių mažumų (ne tiktai rusų ir 
| lenkų) problemų sprendimas Lietuvo- 
u.
ė 4. Lietuvių mokyklų įsteigimas už 
? LTSR ribų.
? Ekonominius klausimus svarstė
* akademikas A. Buračas. Jo nuomone, 

Sąjūdį turėtų dominti:
$ 1. Tarybų valdžios ekonominė (taip 
§ pat ir politinė) savivalda Lietuvoje.
§ 2. Būsima kainų reforma ir su ja 

susijęs pragyvenimo lygio Lietuvos 
TSR užtikrinimo programos sudary
mas.
3. Tarprespublikinės darbo jėgos 
migracijos ir "limitininkų" skaičiaus 
respublikoje konstruktyvus reguliavi
mas.
4. Gamtos resursų ekonomija ir 
gamybinių jėgų perspektyvinio vysty-

§ mo suderinimas su LTSR gamtosaugos
schema.
5, Didmeninės prekybos (ir tarpres
publikinės) plėtojimas.

Ekonomikos mokslų daktarė K. 
Prunskienė taip pat pasisakė respubli
kinės ūkiskaitos įvedimo klausimais.

Teisinės komisijos vardu kalbėjęs 
žurnalistas V. Tomkus (socialiai' 
aktyvių teisininkų kol kas stinga) 
pažymėjo šias problemas:
1. LTSR teisingumo ministerija pilnai 
dubliuoja sąjunginę.
2. TSRS konstitucijos punktai dabar 
suformuluoti taip, kad respublikiniai 
įstatymai negali nesutikti su sąjungi-

§ niais.
§ 3. Lietuvoje, veikia stambi ekonominė 
§ mafija.
§ 4. Respublikos valdžia klaidingai 
| reaguoją į užsienio propagandos 
S provokacijas, atskirų asmenų veiklą 
| išpūsdama iki jpavojaus visai socialis- 
? tinei santvarkai (pavyzdys - vasario 
? 16 d. įvykiai).
< 5. Faktinis neoficialių demonstracijų 

draudimas Vilniaus miesto Vykdomojo 
komiteto nutarimu yra neteisėtas,

§ apie tai rašė ir sąjunginė spauda.
§ V. Tomkų papildė muzikologas 

prof. V. Landsbergis: Lietuva visiškai 
neapsaugota nuo centrinių žinybų 
valdininkijos savivalės.

Ekologijos komisijos vardu kalbėjęs 
Z. Vaišvila (MA fizikos institutas) 
pažymėjo kritinį Lietuvos gamtos, 
užteršimą, suminėjo "karščiausius 

$ taškus". į Sąjūdžio programą šioje 
§ srityje turėtų įeiti:

f

§
§ Informacinį pranešimą parengė: J. 

Malinauskas ir A. Medalinskas
(LIC)

OKUPUOTOJE LIETUVOJEI ŠIRDIES OPERACIJOS

Kovo mėnesio pabaigoje Vilniaus 
ligoninėje buvo padaryta antra širdies 
persodinimo operacija. Kaip žinome, 
pirmos operacijos pacientas po dviejų 
mėnesių mirė. Antrosios operacijos 

$ pacientas, 42 metų vyras, mirė po 
§ trylikos dienų, nors gydytojai sakė, 
§ kad operacija buvo sėkminga.
§ Gegužės 24 dieną "Tiesa" pranešė 
§ apie trečią širdies operaciją, šį kartą 
| padarytą Kauno medicinos instituto P. 
| Jašinsko klinikoje. Ligoniui pirmą 

kartą Sov. Sąjungoje įsodintas pasto- 
vus širdies darbo pagalbininkas, pada- 
rytas iš gyvo, susitraukinėjančio jo 
paties nugaros raumens ir specialaus 

§ elektrostimuliatoriaus.
§ Operaciją padarė medicinos mokslų 
§ daktaras profesorius A. Dumčius 
§ kartu su gydytojais E. Širvinsku, S. 
I Giedraičiu ir K. Šalčiumi.
§
§ VILNIUS
§ Reuterio agentūra praneša, kad 
J

1. Reguliarus informacijos apie van
dens, oro ir žemės užteršimus 
respublikoje skelbimas nurodant 
kaltininkus.
2. Kompleksinio Lietuvos gamtos 
apsaugos plano, vyriausybės priimto 
prieš 2 metus, palaikymas ir sąjungi
nių žinybų nutarimų, prieštarau
jančių jam, paneigimas.
3. Parama "Žemynos" ekologinio 
klubo veiklai.

Žodis buvo suteiktas LKP CK 
mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus 
vedėjui Imbrasui. Jis išreiškė pasiten
kinimą Sąjūdžio noru bendradarbiauti 
su oficialiomis instancijomis, tačiau 
neatsakė į daugumą klausimų, nes 
nebuvo LKP CK oficialiai įpareigotas.

Architektas A. Kaupšėdas Infor
mavo apie Sąjūdžio rėmimo grupės 
Kaune susikūrimą ir pasiūlė surengti 
visuomenės susitikimą su delegatais į 
19 partinę konferenciją arba Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės susitikimą su jais, 
tiesiogiai transliuojant per Lietuvos 
TV. Daugelis kalbėjusių taip pat 
pareiškė nepasitenkinimą delegatų į 
konferenciją rinkimų eiga. Buvo 
pasiūlyta vadinti juos "paskirtais į 
konferenciją".

"Gimtojo krašto" redaktorius A. 
Čekuolis papasakojo apie kylančią 
reakcinės opozicijos Sąjūdžio veiklai 
bangą, pasiūlė konkrečių žygių prasi
manymams apie Sąjūdį paneigti. 
Vienas jų galėtų būti masinis Sąjūdžio 
šalininkų mitingas Kalnų parke 19 
partinės konferencijos atidarymo die
ną (birželio 28 d.) radikaliam persi
tvarkymui paremti. Buvo pažymėta, 
kad Sąjūdis būtinai turi išsikovoti 
tribūną masinės informacijos priemo
nėse, o taip pat gauti pastovią vietą 
susirinkimams (pvz. Profsąjungų rūmų 
salėje).

Organizacinės komisijos narys A. 
Juozaitis (MA filosofijos institutas) 
paragino nelikti abejingiems persi
tvarkymui, kelti viešumon konkrečius 
persitvarkymo priešininkus ir pranešė, 
kad įmonėse ir įstaigose jau kuriasi 
Sąjūdžio rėmimo grupės.

Kituose iniciatyvinės grupės su
sirinkimuose visuomenė bus informuo
jama apie Sąjūdžio kūrimąsi ir veiklą.

Pabaltijo valstybės reiškia protestą 
prieš rusų kalbos dominavimą viešame 
tautų gyvenime. Gyventojai sako, kad 
Maskvos įsakymai sunaikino jų ūkį ir 
pakenkė jų gyvenimo standartui, kuris 
kasdien blogėja.

Ta pačia proga agentūra praneša, 
kad Latvijoje yra 54% gyventojų 
latviai, o rusai jau sudaro 33%,
Lietuvoje yra 80% lietuvių, o Estijoje 
65% estų. Sovietų konstitucija lei
džia valstybei išstoti iš sąjungos, jeigu 
to pageidauja gyventojai. Deja jau 
70 metų sovietiniame gyvenime to dar 
nėra buvę.

MIRĖ KUNIGAS P. ŠIUGŽDA

Okupuotoje Lietuvoje, birželio 
mėn. 13 d. Kaišiadorių vyskupijoje, 
Šešuoliuose buvo palaidotas vietinis 
klebonas ir dekanas a. a. kun. Petras 
Šiugžda. Tai jau šeštas šiais metais 
Lietuvoje ir antras Kaišiadorių vys
kupijoje miręs kunigas.
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Skaitytojai pasisako
"Mūsų Pastogės" dvidešimt ketvir

tame numeryje tilpo "ĮSPŪDŽIAI IŠ 
EXPO". Straipsnis pasakoja apie 
pasaulinę parodą Brisbanėje, kurioje 
dalyvavo pats straipsnio autorius. 
Visus autoriaus (spūdžius nėra reikalo 
iš naujo kartoti. Pravartu tik paminėti 
tai, kas mums lietuviams yra (domu - 
Sovietų Sąjungos pavilijone išstatyti 
eksponatai. ( akis krenta religiniai 
paveikslai, bažnyčių, cerkvių, kuni
gų, vyskupų nuotraukos, dvasiškių 
religiniai rūbai, žiedai, relikvijos, 
religinių apeigų reikmenys, kad 
parodyti lankytojams religinę laisvę 
Sovietų Sąjungoje, kad Lietuva, 
Latvija, Estija tiesiog klesti sovietų 
respublikų šeimoje. Prie durų, ant 
stalo padėta didelė knyga lankytojams 
savo (pūdžius užrašyti. Vienoje kny
gos vietoje spausdintomis raidėmis 
užrašyta "PROPAGANDA IR ME
LAS." Lietuvis angliškai reiškia 
protestą prieš religinę propagandą. 
Pabaigoje jis klausia, kada tikintie
siems bus grąžintos visos uždarytos 
bažnyčios, tame tarpe ir Klaipėdos, 
kuri pastatyta viso pasaulio lietuvių 
suaukotais pinigais? Tenka paminėti, 
kad šį herojišką darbą atliko DLK 
Vytenio Melbourne šaulių kuopos 
šaulys, nebijodamas pasirašyti savo 
pavardės ir adreso. Tai pavyzdys 
mums visiems, kaip reikia kovoti už 
Lietuvos laisvę.

Visi mes žinom, kad Lietuvos Šaulių 
Sąjungos šauliai kartu su Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomene vieningai 
kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir savo ryžtu šį tikslą 
pasiekė. Praėjus 22 metams Lietuvos 
laisvė buvo okupanto užgniaužta. 
Argi mes galim nuleisti rankas, ar 
galim pamiršti savo mylimą gimtinę

Tęsinys
^RYS SAVAITĖS LIETUVOJE

Vykstu "Šventon Žemaitijon"! Ši
taip garbina gimtojo krašto miškus ir 
laukus rašytojas Stasys Kašauskas, 
skaudžiai aštrios plunksnos, bet geru- 
tėlės širdies, vaikinas. Ankstų rytelį 
apleidžiame Vilnių. Stasys vairuoja ir 
- pasakoja, pasakoja... Dainuojam 
žemaičių himną "Pempei, pempei 
koudoutoji, kame tava kamaralė 
longoutoji". Už kimo me. Troškulys 
neišpasakytas. Ieškome alaus. Stab
dom metalinį žirgelį prie pirmo 
kooperatyvo. Nėr alaus, išskečia 
rankas moteriškaitė, ateikit po an
tros. Ir kur panaši kalba apie 
nevykusią antrą. Nusiperkam minera
linio vandens. Taip ir pervažiavome 
beveik visą Lietuvą be alaus.

Netoli Telšių sustojame Adolio ir 
Elenutės Kišonų sodyboje. Viską 
dirbęs, viską Išbandęs Adolis pasistatė 
gražią trobą - kurią Belgijoje vadintų 
vila - užveisė gėlyną ir prisėdo 
tapybai. Dailininkas vedžioja po 
kambarius, rodo, aiškina savo kūrybą. 
Išeinam į penkių šimtų veislių gėlyną, 
kuriuom pasidžiaugti atvyksta būriai, 
net autobusais iš Latvijos. Elenutė 
sodina užstalėn. Pripila stikliukus: už 
mūsų šventą Žemaitiją. Stasys jau 
"persitvarkęs", nė lašelio!

Mane moterys visada prikalbina, 
galėtų ir pragaran nusivesti. Pavalgę 
ir išgėrę "ton ė da veiną" atsisveiki
name. Automobilyje dūsauju: geri 
žmonės žemaičiai. Stasys juokiasi, 
sakiau, kad čia šventa Žemaitija. 
Sakykim, kad perkrauna žemaičių 
dorybes seikėjančias svarstykles - 
Vilniuje riebius mokslus kramtę dan
tys girgždino, kad, girdi, Stasys 
Kašauskas perkrauna "laikinas nege
roves" - tačiau ir tiesos yra.

Telšiai išskėtė alkūnes, užgulė

Lietuvą?
Lietuvos Šaulių Sąjunga tremtyje, 

įsikūrusi 1954 metais, tęsia savo darbą 
ir čia tremtyje. Jos tikslas kovoti su 
okupantu ir atstatyti Lietuvai nepri
klausomybę, bet, deja, ši kova yra 
labai sunki ir tenka tik dar daugiau 
apgailestauti, kada lietuvių tarpe 
atsiranda asmenų, ypatingai Melbour
ne ir Sydnejuje, kurie savanaudiškai 
šmeižia Šaulių sąjungą, niekina, varo 
propagandą ne tik asmeniškai, bet ir 
spaudoje, per lietuvių kultūrinius 
renginius. Mums tik tenka abejoti ar 
tokie asmenys gali būti laikomi 
lietuviais? Ar Lietuvių Bendruomenės 
valdantieji organai neturėtų atkreipti, 
didesnio dėmesio ( bendruomenei 
žalingus asmenis, juos ignoruoti, ar, 
reikalui esant, net ir pašalinti iš 
Lietuvių Bendruomenės ir apie tai 
paskelbti spaudoje. Beržas

TOKIOS TOKELĖS

• Skaudi ir nemaloni žinia pasiekė 
redakciją iš Geelongo. Ilgametis 
"Mūsų Pastogės" bendradarbis, vy
resnis skautininkas Algis Karpavičius 
sveikatai sušlubavus, jau antra savai
tė gydytojų priežiūroje, gydomas 
namuose. Mielam Algiui linkime kuo 
greičiau pasveikti.

• Gyvenantis Perthe savanoris kūrė
jas A. Einis birželio 24 dieną atšventė 
garbingą 87 metų sukaktį. Mielam 
Lietuvos savanoriui linkime visų jo 
troškimų išsipildymo, kuo geriausios 
sveikatos ir laimingai sulaukti šimto jo 
jubiliejaus.

• Kas Sydnejuje nežino ar nepažįsta 
Gedimino Antanėlio? Jis visų amatų 
meistras. Kam tik prireikia pagalbos 

priemiesčių laukus ir kalvas. Ryškiau
siai Žarėnų pusėje, kur daugybė 
dviaukščių namų, daržų ir sodelių. 
Respublikos gatvėje likę senų giliai 
suvargusių namukų. Tyčia paliko, 
aiškina Stasys, senovę saugo. Gal ir 
gerai, kad saugo, bet akių nedžiugina. 
Kitas Stasio bičiulis - kolūkio 
pirmininkas Zenonas Radavičius lau
kia prie vartelių. Šalia gaspadoriaus, 
veršio didumo vilkinis šuo. Linksmas 
kaip katinėlis, glaustosi, bučiuoja 
Stasio rankas - ir jis džiaugiasi 
svečiais. Zenonas vaišina saldukais, 
obuolių virtine ir po antros pirktu 
alum. Kolūkis apglėbęs 6000 hektarų. 
Kaip ir apeinat, kaip apdirbat tokias 
platybas? Motorizuoti, rimtai dėsto 
Zenonas, pėstute tikrai neįveiktume.

Skrendame Žarėnų keliu. Ak, 
Dievuli tolimas, pasakoju Stasiui, kiek 
kartų šituo keliu jodinėta dviračių! Ir 
saulėtomis vasaromis, ir žiemos pūgo
se; kartais atostogų, kitais riebesnio 
šmotelio mokyklos bendrabučio pus
badei užglostyti. Va, Stanislovai, šioje 
lankoje didžiulę bandą dabojo dvi 
mergužėlės. Nužengiau atsipūsti. 
Viena rodė dantukus, kita nutrypeno į 

krūmus. Šaukiau, kad nesibaimintų, 
bet ji neatsigręžė. Mano puseserė, 
tvirtino baltadantė, miela mergaitė, 
bet baisiai nedrąsi. Gal tas nedrąsu
mas ir išgelbėjo nuo duobės Rainių 
miškelyje, kur vieni barbarai užvertė 
šventa žemaičių žeme Telšių kalėjimo 
"politinius", (jų tarpe ir mano 
devyniolikmetį brolį), kiti - Telšių 
apygardos žydus. Kažin kur tu dabar 
Rachele? Gal Izraelyje, o gal Izraelio 
kolonijoje Amerikoje.

Viešvienai. Kegai. Niekaip neran
dame Tverų ir Medingėnų! Pagaliau 
Rietavo kunigaikštiškos maldyklos

vienu ar kitu reikalu, ją visada rasi 
jeigu kreipsies ( Gediminą. Visada iš 
Gedimino sulauksi tik geros paslaugos 
ir nuoširdumo. Be daugybės gerų 
darbų tautiečiams, Gediminas didelis 
ir nuolatinis sportinės veiklos rėmėjas.

Praėjusią savaitę savo draugų tarpe 
Gediminas atšventė 60-ąją gimimo 
sukaktį. Sveikiname solenizantą ir 
linkime jam kuo geriausios sveikatos, 
sėkmės jo darbuose.

• Zina ir Jonas Kalpokai iš Melbourne 
nutarė mesti sėslų ir be nuotykių 
gyvenimo būdą. Prieš dvi savaites, 
"apsiginklavę" visomis keliautojų 
priemonėmis, išvyko pasiryžę apke
liauti visos Australijos platybes.

• Žydrė Valiukėnaitė - Pauber kartu 
su motina Vale Valiukėniene išvyko 
pas savo šeimą į Etiopiją. V. 
Valiukėniene numato Etiopijoje pra
leisti vienerius metus.
Pertho choristai ir pensininkai ne
kantraudami laukia Valės sugrįžtant.

bokštai. Apsistojame pas Žemės ūkio 
technikume mokytojaujančią mano 
puseserę. Technikumas ir gražios 
mūrinės gyvenamosios Rietavo parke. 
Gražus buvo parkas, gražūs ir 
vaiduoklių, legendų kupini kunigaikš
čių Oginskių rūmų griuvėsiai. Laikas, 
karas, žmonių kvailumas ir dar 
kvailesnė nepagarba praeičiai, nute- 
riojo gamtos ir architektūros grožy
bes. Bene trisdešimt penktais poetas 
Dičpetris raudojo "Jaunosios Lietu
vos" poemoje: "...senas plytas didžio 
cirko ponas Jurgaitis nusipirko, kartu 
su palme palaužta". Berniūkščio 
išgąsčiu stebėjau paskutinio bokšto 
žudynes, bronzinių liūtų pakrovą 
Kauno muziejui, nabašniklų plytų 
krūvas pono Jurgaičio dvarui. Šaunus 
buvo dvarponis Jurgaitis, vis galingu, 
baltas pasiutimo putas drapstančiu 
eržilu atžvangėdavo švento sekma
dienio mišioms. Brikelėje sena ir 
negraži - bent taip mums vaikams, 
atrodė - herbų ir kilnios senovės 
bajorė, kurią bemaut atėjęs karštai 
pamilo ir pasiklupdė prieš Panelės 
Švenčiausios didįjį altorių geram ir 
blogam iki smerties. Taip, šaunus buvo 
mylista Jurgaitis, protingai valdė 
Rietavą viršaičio soste. Rodos visko 
per akis, ir turto ir garbės prūdai, bet 
žmogui vis mažai, vis plačiau ir 
gražiau norisi: sudegino riebiai ap
draustas trobas, nusipirko kuni
gaikščių - plytas ir pasistatė baltą 
dvarą. Nepyk, Jurgaiti, nerūstauk 
Sibiro nežinomo tremtinio kape, bet 
taip juk buvo. Prieš gerą dešimtmetį 
atvykęs į Rietavą - nusigandau: 
Oginskių mortuarlnė koplyčia trakt o - 
rių apgriautais kampais, vidaus juodo 
ir balto marmuro grožybė suskaldyta, 
ant kunigaikštytės kapo verkęs ange-

• Sydnejaus Christian Brothers kole
gijos koplyčioje, Lewisham, liepos 
mėn. 2 dieną prelatas P. Butkus 
moterystės ryšiais surišo ir palaimino 
Povilą Laurinaitį ir Adelę Skirkienę. 
Apeigų metu jaunavedžiai buvo 
palydėti tradicine "Veni Creator" 
giesme atlikta A. Kramiliaiis. Tai 
gerai pažįstami, darbštūs ir aktyvūs 
Sydnejaus lietuvių bendruomeninėje 
veikloje žmonės. Povilas ir Adelė 
didesnę savo laisvalaikio dalį yra 
pašventę lietuviškai dainai. Povilas 
"Dainos" choro choristas ir seniūnas, 
Adelė ilgametė choro choristė ir 
talkininkė.

Po jungtuvių Adelės namuose buvo 
vestuviniai pietūs. "Dainos" choro 
vardu jaunavedžius pasveikino A. 
Kramilius.

Ilgiausių metų Povilui ir Adelei, 
a. k.

• Adelę ir Povilą Laurinaičius ilga
mečius "Dainos" choro choristus, 
sukūrusius šeimos židinį nuoširdžiai 
sveikina, linkėdami daug laimės ir 
dainingų metų mūsų tarpe.

"Dainos" choras

• "Mūsų Pastogės" redakcija gavo 
laišką iš Lilės Radzevičienės, kuri 
atostogauja Tailande. L. Radzevičie
nė viena iš Adelaidės tautinių šokių 
senjorių grupės šokėjų, savo laiške 
siunčia geriausius linkėjimus redakto
riui, visiems pažįstamiems Sydnejuje 
ir draugei Halinai Karvelienei, ką 
mielai darome.

• Marija Koliavienė, išreikšdama pa
dėką savo draugams ir pažįstamiems 
už jos lankymą ligos metu, pamiršo 
paminėti Angelę ir Stasį Montvidus, 
dėl ko reiškia apgailestavimą.

• Niekam tikęs tas, kuris tinka tik sau
pačiam. Volteras

Ed. Cinzas

las nežinia kur nutrenktas. Apie parką 
ir nebekalbėkim, galėjai vilku staugti. 
Paskui, ne taip jau seniai, protus 
užgulusios plėnys nubiro, puolė gelbė
ti kas liko, ką galima prikelti ir 
atgaivinti. Prieš dešimtmetį apėjau ir 
griūvančią, kiauru stogu Rietavo 
mokyklą, kurioje kažkada gyveno 
kunigaikščio "leibgvardija" - muzi- 
kontai. Beje, joje ir Čiurlionio būta. 
Skeldėjo, nyko tautos lobis, nei pečiu 
paremsi, nei pagalbos prisišauksi. 
Bene pirmas "Lit. ir mene" pradėjo 
šaukti rašytojas Romualdas Lankaus
kas. Žemai lenkiuosi tau, Romualdai, 
tikriausiai lenkiasi ir iš kažkurios 
galaktikos mus stebinčios kunigaikš
čių vėlės. Kaip sakyta - nubiro protus 
užgulusios plėnys: nugriovė mokyklą 
sužymėjo plytas ir visa, kas sveikiau 
išliko, atstatys tokią, kokia buvo. 
Ačiū "broliai" bolševikai, bet, mie
lieji, pastuksenkite krūtines ir pasiža
dėkite nebenusidėti. Gal, sakau, 
sugrąžinsite Rietavo maldyklos staty
tojų kunigaikščio ir jo ponios biūstus 
prie didžiojo altoriaus? Ir Kryžiaus 
Kelio stacijas šventoriuje. Jeigu 
Lietuvoje religijos laisvė (anot "Gim
tojo krašto") tai ir religiniai simboliai 
laisvi-. Vienaip versim, kitaip suksim, 
bet ir stabukai menas, tautos kultū
rinio lobyno dalelės. Ateizmas gal ir 
gera religija, bet bėda, kad ji nieko 
nekuria, paskendusi savo prietaruose 
nunoktojo ne vien pakelių šventus 
jurgius, artojus Izidorius, bet ir tautos 
atmintį, architektūros ir dailės šedev
rus.

(Bus daugiau)

Išmintingi žmonės apgalvoja savo 
mintis, kvaili jas pagarsina.

H. Heinė
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KARALIŠKIEJI VIKINGU RtJlVIAI

Danų archeologai Šiuo metu yra 
sujaudinti reikšmingu įvykiu: atkasti 
karališkieji vikingų rūmai. Jie pradėjo 
kasinėjimus 1986 metais Lejre vieto
vėje, netoli Roskilde, kuri buvo sena 
danų sostinė. K asinė jimus prižiūrįs 
archeologas Tom Christensen pareiš
kė, kad taip vadinami nordiškieji 
padavimai arba legendos iš tiesų yra 
istoriniai faktai.

Danai sužino mokyklų suole, kad 
Lejre vietovėje buvo įsikūrę vikingai. 
Karališkoji jų dinastija daniškai 
vadinasi "Skjold", o angliškai "Scyl- 
ding".

Archeologai aiškina, kad "Skjold" 
žodis kilęs iš seno danų žodžio 
"Skjoldungar" - reiškia "skydas". 
Taigi danų archeologai atkasė "Skydo 
dinastijos" rūmus.

Nordiška legenda sako, kad vikingų 
karalius pasirodė dabartinės Danijos 
pakrantėje miegąs ant skydo laive. 
"Skydo dinastija" truko vieną šimt
metį. Ją tęsė ainiai: Halfdan, Roar, 
Helge ir Rolf Krake. Jų žygiai 
atpasakoti padavimuose apie vikingus 
ir anglų kalba surašytam epe "Beo
wulf",-kurį surašė aštuntam amžiuj. 
Danų raštininkas Saxo Grammaticus 
aprašė 13-tam amžiuj tuos pačius 
įvykius kaip ir epe Beowulf. Iš tų 
raštų aišku, kad pati pirmoji vikingų 
karališkoji dinastija Danijoj buvo 
Lejre vietovėje.

Archeologai yra nustebę atkastais 
pastatas ir didžiulėmis salėmis. Juose 
rado bronzinius išdirbinius, žirgų 
pakinktus, kardų ir durtuvų rankenas, 
įvairius raktus, keramikos išdirbinius, 
šaukštus ir prabangius papuošalus.

Viskas nepaprastai gražiai orna
mentuota. Aplink rūmus yra ženklai 
buvusių užtvankų, vėjo malūnų, tvorų 
bei^šąltjkąlyių dirbtuvių.

Archeologai Lejre vietovėje pažy
mėjo kasinėjimui piliakalnius ir vikin
gų kapus, išskaptuotus akmenyse. 
Danų archeologai sako tą patį, ką 
pažymi visi rimti istorikai, kad 
vikingai buvo labai veržlūs tarp 400 ir 
1100 metų po Kr. Jie netik kad valdė 
daugelį žemių vakaruose, bet pasiekė

Skulptūra išeinti į viešumą

27 d. birželio mėn. S.B.S. televizijos 
stotis per vakarines žinias gana ilgai 
ir išsamiai pranešė apie lietuvių 
dovaną Australijai - skulptūrą stato
mą Canberroje. Buvo parodyta liejimo 
procedūra, paaiškinta kas ja vaizduo
jama, paminėtas skulptorės Ievos 
Pocienės vardas ir parodyta vieta 
Glebe parke, kur skulptūra bus 
pastatyta. Jūras Kovalskis, kalbė
damas su reporteriais, gražiai skulp
tūrą apibūdino ir ją pristatė. Teko

PAVERGTOJE TEVYNEJE
ŽDANAVO KOLŪKIS 

"TIESA" (V. 24) atspausdino skaity
tojo K. Meškausko laišką, kuriame štai 
kas pasakyta:

"Važiuodamas į gimtinę, kartais 
pasuku senuoju Vilniaus-Molėtų plen
tu. Ir kiekvienąsyk, leidžiantis nuo 
kalno Luokesos ežero link, žvilgsnis 
užkliūva už monumentalios rodyklės - 
"Ždanovo kolūkis". Kai užklausdavau 
savo bendrakeleivių, kodėl taip pava
dintas šis ūkis, tie tik gūžtelėdavo 
pečiais: "Ždanovas buvo kažkoks 
didelis veikėjas". Tačiau kas bendra 
tarp to "Kažkokio veikėjo" ir šio

ir Šiaurės Ameriką.
Rytuose jie valdė didelius plotus iki 
pat juodosios jūros.

Istorikas - mokslininkas, ukrainietis 
Omeljan Pritsak išskaičiuoja varin- 
gių-rasų (tuo pačiu ir vikingų) 
karalius nuo 400 iki 1000 metų po Kr.

Pirmasis (apie kurį kroniką iš ispanų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė istorikė 
- kalbininkė Jūratė Statkutė de 
Rosales) buvo Varamonių-Rikis. Is
torikai jį mini daugeliu vardų: 
Jarmericus, Ermanaric. ir t.t. Senuose 
dokumentuose jis žymimas - "Var- 
munrekkr" vardu. Nuo Jarmericus iki 
Gotricus, Olauus (Gudarikis, Saulavio 
sūnus) Omeljan Pritsak surado istori
niais faktais patvirtinamus septynis 
karalius.

Danai pirmuoju savo karalium laiko 
Gotricus. Jis valdė maždaug 800- 
taisiais metais po Kr. Vokiečiai jį irgi 
savinas!, vadindami Gotfried.

Omeljan Pritsak teigia, kad Elbė 
buvo riba tarp germanų ir baltų. 
Vakariniame Elbės krante gyveno 
germanai, o rytiniam galingieji baltai. 
Jų imperija tęsėsi nuo rytinio Elbės 
kranto iki pat Juodosios jūros.

Omeljan Pritsak Gotricus kilmę 
išveda iš varingi ų-rasų Jelling dinas
tijos. Kai pirmuosius Danijos karalius 
puldinėdavo priešai, tai jis gaudavo 
pagalbą iš Kijevą valdančios dinas
tijos.

Omeljan Pritsak sako, kad vėlyves- 
niais laikais vikingai nebūtinai buvo 
visi baltai. Į jų eiles jungėsi įvairūs 
nuotykių ieškotojai, daugiausia frizai, 
škotai, airiai ir net anglai, bet tokių 
buvo mažuma.

Viename pokalbyje su dane, studi
javusia Danijos universitete, išryškė
jo, kad danai jaučiasi giminingi 

^baltams negu germanams. Ji stipriai r 
pabrėžė danų Giminystę su lietuviais.

Mus lietuviu' !r^ri domina atkasimas 
karališkųjų vikingų rūmų, nes tai 
dalis mūsų istorijos prieš krikščiony
bės laikus. Gal būt vėliau galėsim 
matyti iškasenų nuotraukas archeo
loginiuose žurnaluose.

Agnė Lukšytė

girdėti, australai šiuo mūsų poelgiu, 
yra susižavėję, šiltai priima bei 
įvertina.

Šių metų gale numatomos atida
rymo iškilmės. Ta proga planuojama 
išleisti knygutę kur trumpai bus 
aprašyta apie Lietuvą, mūsų gyve
nimą Australijoje, pačią skulptūrą, jos 
autorę, aukotojų pavardes ir pan.

Iniciatorius ir komitetą sveikinu ir 
linkiu laimingo užbaigimo.

Tamara Vingilienė

žavaus Molėtų kampelio?
Centrinėje spaudoje teko nekartą 

matyti minint Ždanovo pavardę šalia 
Stalino. Ar negalėtumėte plačiau 
papasakoti apie Ždanovo veiklą? Gal 
tada atsiras ryžtingesnių žmonių, 
kurie nepanorės, kad jų gimtinė 
vadintųsi "kažkokio veikėjo" vardu."

Redakcija, patenkindama skaity
tojo pageidavimą, čia pat perspaus
dino straipsnį, išspausdintą "Ogonio- 
ko" žurnalo 1988 metų 19-ąjame 
numeryje. Straipsnyje tarp kitko 
sakoma, kad A. Ždanovas buvo 

artimiausias Stalino bendradarbis. "Jis 
pats tikriausias kruvinos bakchana
lijos organizatorius, nė kiek ne 
prastesnis už Jagodą, Ježovą ir 
Beriją". Kai jis rašė savo literatūri
nius, muzikinius, filosofinius praneši
mus, kai skambino fortepijonu (mokė
jo), kai rašė tuos pranešimus, vartė 
juos skaitydamas, jis rašė, vartė, 
skambino kruvinomis rankomis".

Ždanovo vadu yra pavadintas 
miestas. Yra net du Ždanovo univer
sitetai (Leningrade ir Irkutske). Yra 
tūkstančiai gatvių, gamyklų, fabrikų, 
spaustuvių, laivų, institutų, kolūkių, 
tarybinių ūkių, mokyklų, klubų, netgi 
vaikų darželių, pionierių rūmų (tame 
pačiame Leningrade), pavadintų 
Ždanovo vardu.

Stalino vardo jau beveik niekur 
nebėra, o Ždanovo - kiek tik nori. 
Laiško autorius siūlo visus tuos 
pavadinimus pakeisti. "Nuo ko visa tai 
priklauso? O nuo ko gi kito, jeigu ne 
mūsų pačių? Nuo mūsų savigarbos, 
mūsų garbės ir paprasčiausiai - 
pasibiaurėjimo. Jeigu mes nenorime 
arba nemokame pasiekti tiek mažai, 
tai kaip pasieksime daugiau?"

KAUNO GATVIŲ PAVADINIMAI

"Kauno tiesa" gavo daug skaitytojų 
laiškų, kuriuose siūloma atgaivinti kai 
kuriuos senuosius gatvių pavadinimus.

Laiškuose rašoma, jog reikėtų 
parinkti labiau motyvuotų, istoriškai, 
etnografiškai pagrįstų pavadinimų ne 
tik gatvėms, bet ir mikrorajonams bei 
gyvenvietėms. Miesto valdyboje buvo 
sudaryta gatvių pavadinimų keitimo 
komisija.

BRISBANE
Tautinių Šoki 14 

, popietė

Mūsų tautinių šokių grupė jau visi 
metai praktikuojasi, ruošiasi ateinan
čio mėnesio pasirodymui EXPO. 
Pasitaikius kaip tik labai gražiai ir 
šiltai popietei birželio mėn. 26 dieną 
daug svečių ir brisbaniečių susirinko 
Lietuvių namuose. A. Milvydas Bris- 
banės Apylinkės pirmininkas visus 
pasveikino, gražiai pristatė ir apibu
dino kiekvieno šokio reikšmę. Mergai
tės šį kartą tikrai gerai pasiruošusios 
sušoko net devynis šokius. Šokiams 
akompanavo V. Lorencas.

Po programos dar ilgai visi bendra
vo prie kavutės ir pačių šokėjų keptų 
pyragaičių. Belieka tik išreikšti 
padėką Katerinai Milvydienei už 
nenuilstamą darbą su mūsų jaunimu.

Brisbanietė

Naujos knygos
Lietuvių tautodailės institutas To

ronte, Kanadoje išleido naują Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių knygą 
"Lithuanian Sashes". Knyga išleista 
anglų kalboje, 316 puslapių, kietais 
medžiaga įrištais viršeliais. Knygoje
yra labai daug lietuviškų tautinių 
juostų nuotraukų, audimo brėžinių. 
Knygos kaina 50 amerikietiškų dole
rių įskaitant pašto išlaidas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Yra gautas naujas Melbourne 

D.L.K. Vytenio Šaulių kuopos biule
tenio "Lietuva Lietuviams" šių metų 
liepos - rugpjūčio mėnesių 28 
numeris. Šis leidinys yra redaguojamas 
Br. Zumerio, spausdinamas ir adminis
truojamas J. Kvietelaičio. Biuletenyje 
skaitytojai ras daug įdomių politinių, 
istorinių ir kitų straipsnių apie 
Lietuvos gyvenimą, reikalus iliustruo
tų nuotraukomis ir piešiniais.

| TRUMPAI
| IŠ VISUR
&

Budapešte 50 000 vengrų minia 
demonstravo prie Rumunijos ambasa- 
dos, protestuodami prieš rumunų 

§ ministro pirmininko Ceaucescu suma- 
§ nymą nugriauti 7000 kaimų, sugru- 
§ puojant išvietintus gyventojus į 500 
§ žemės ūkio - pramonės kompleksų.
§ Vengrai mano, kad šis sumanymas 
§ turi slaptą tikslą išsklaidyti ir 
| nutautinti apie 2 milijonus vengrų, 
| gyvenančių Transilvanijoje.
r Reaguodamas į protestą, ministras 

pirmininkas Ceaucescu įsakė uždaryti 
vengrų konsulatą Cluj mieste Transil-

$ va rujoje.f *
§ Birželio 30 d. prancūzas arkivysku- 
§ pas Marcel Lefebvre įšventino keturis 
§ tradicionalistus vyskupus prieš Vati- 
§ kano norą. Tuo jis užsitraukė sau ir jo 
? įšventintiems vyskupams ekskomuni- 
| kaciją. •

Jei arkivyskupo Lefebvre propa- 
guojamas šv. Pijaus X sąjūdis pasiliks 
ištikimas savo ekskomunikuotam val- 

j dovui, Katalikų Bažnyčią ištiks nauja 
§ schizma.
§ Iki šiol buvo priskaičiuojama apie 
§ 100 000 Lefebvre pasekėjų, kovojan- 
§ čių prieš Vatikano suvažiavimo nuta- 
$ rimus.
§
| Dešiniųjų ekstremistų (Action 

Francaise) prancūzų būrys nakties 
metu Paaryžiuje užpuolė australų 

(j ambasadą, apmėtydami ją akmenimis 
§ bei ištepdami sienas šūkiais. Jie 
§ pavogė kabėjusią Australijos vėliavą 
§ bei įmetė ašarinių dujų į ambasados 
§ teritoriją. Užpuolikai reiškė savo 
| nepasitenkinimą dėl australų reiškia- 
| mų simpatijų Naujosios Kaledonijos 
Į čiabuviams, norintiems išsikovoti ne- 

priklausomybę.
§
§ Liepos 3 d. Irano karo laivai 
§ apšaudė ir padegė norvegų tanklaivį 
§ plaukusį Persų įlanka netoli nuo 
§ Jungtinių Arabų Emiratų krantų.
§ Tą pačią dieną įvyko kova tarp JAV 
§ karo laivų ir Irano greitlaivių, 
? užpuolusių olandų prekinį laivą. Per 
ę kovos zoną iš Bandar Abba į Dubai 
< skridęs keleivinis Irano lėktuvas, 

palaikytas puolančiu naikintuvu, per 
klaidą buvo amerikiečių karinio laivo 
pašautas. Žuvo visi 290 skridusių 

$ žmonių. Amerikiečių pareiškimu, lėk- 
$ tuvas artinosi, nekreipdamas dėmesio 
§ į radijo užklausimus ir įspėjimus.
Š •
$ Japonijos ministras pirmininkas No- 
§ boru Takešita apsilankė Australijoje. 
? Po vizitų Brisbanėje ir Sydnejuje, jis 
| tarėsi Canberroje su Australijos 
| ministru pirmininku Bob Hawke.

įj Papuos - Naujosios Gvinėjos parla- 
mentas nežymia balsų dauguma iš-

§ reiškė nepasitikėjimą ministru pirmi- 
§ ninku Paias Wingti, kuris buvo 
§ priverstas atsistatydinti. Naujuoju 
§ ministru pirmininku tapo Rabbie 
y Namaliu, kuris dar neseniai perėmė 
§ opozicijos vadovavimą iš veterano 

Michael So m are.
t Nuverstasis Paias Wingti, tapęs 

opozicijos lyderiu, pareiškė būsiąs 
^pozityvus opozicijoje ir kooperuosiąs 

su naująja vyriausybe.

? Amerikos specialistų komisija, 
baigusi tyrinėjimą, rekomendavo, kad 

| Amerikos ambasados rūmai Maskvoje 
| būtų nugriauti ir statomi iš naujo, nes 
^surado, kad balkiai, sienos ir kiti 
^įrengimai kiekviename aukšte turi 
§ labai ištobulintus klausymo aparatus.-
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E*iririosios Lietuvos 
auksinė

Šiemet suėjo 50 metų, kai 1938 
metų, liepos 16 - 31 d.d. Kaune įvyko 
pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpia
dos atidarymas. Deja, tai buvo 
vienintelės žaidynės, sutraukusios 
lietuvių kilmės sportininkus iš įvairių 
pasaulio kraštų į tėvų žemę tarpusa
vio varžyboms.

Nepraėjus nei dviem metams po šių 
žaidynių, 1940 m. birželio mėnesį 
Lietuva tapo okupuota Sovietų Sąjun
gos ir nustojusi savo nepriklauso
mybės, buvo prievarta įjungta į jos 
teritoriją, kurioje ji tebėra iki šios 
dienos.

Lietuvos Tautinės Olimpiados žai
dynėse dalyvavo sportininkai iš visos 
Lietuvos, o taip pat iš JAV-bių, 
Anglijos, Brazilijos, Latvijos ir tuo 
metu lenkų okupuotos Lietuvos sosti
nės Vilniaus - viso 2000 atletų.

Žaidynių atidarymas įvyko Lietu
vos valstybiniame stadione. Atida
rymo išvakarėse Karo Muziejuje buvo 
pagerbtas Nežinomojo Kareivio ka
pas, iš kurio aukuro paimta ugnimi, 
nužygiavus į stadioną buvo įžiebta 
Tautinės Olimpiados ugnis.

Olimpiados atidarymo dieną Kaunas 
ir visa Lietuva skendo tautinių 
vėliavų jūroje. Iškilmingas atidarymas 
įvyko dalyvaujant Lietuvos vyriau
sybei, užsienio diplomatams ir perpil
dytam stadionui. Olimpiadą atidarė 
Respublikos prezidentas Antanas 
Smetona. Po jo kalbos buvo perskai
tytas ir pasirašytas atidarymo aktas. į 
padangę paleista 1000 karvelių, 
sudundėjo patrankų saliutas ir prie 
aukuro pastatytame stiebe iškilo 
Olimpinė vėliava. Tuomet visos atida
ryme dalyvavusios vėliavos priartėjo 
prie podiumo, nuo kurio buvo perskai
tyta Olimpinė priesaika. Po priesaikos

Tautinės Olimpiados 
sukaktis

įvyko dalyvių paradas. Ypač entuzi
astingai buvo sutikti užsienio lietuviai 
sportininkai, didžiausios ovacijos buvo 
sukeltos tautiečiams iš Vilniaus, 
kuriems vadovavo garsusis Pranas 
Žižmaras.

Pasibaigus paradui į aikštę išbėgo 
500 tautiniais rūbais apsirengusių 
šokėjų, kurie orkestro palydimi atliko 
visą eilę lietuviškų tautinių šokių. 
Tuo baigėsi Olimpiados atidarymas.

Sekančias dvi savaites Olimpiados 
varžybos vyko Kaune ir Klaipėdoje, 
jas spaudoje bei per radiją sekė visa 
Lietuva ir tūkstančiai žiūrovų stadio
nuose, aikštėse ir baseinuose.

Kad Olimpiadai sportininkai buvo 
gerai pasiruošę, rodo pasiekti rezul
tatai, visos pergalės atžymėtos aukso 
medaliais buvo nauji Lietuvos rekor
dai.

Lietuvos Tautinės Olimpiados 
reikšmė Lietuvos sportiniame ir 
tautiniame gyvenime yra labai svarbi 
ir prasminga. Jos impulsas, deja, buvo 
nutrauktas Nepriklausomą Lietuvą 
ištikusios laisvės praradimo tragedi
jos.

Mes džiaugiamės galėdami Lietuvos 
Tautinės Olimpiados 50 metų sukaktį 
atžymėti III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse Australijoje.

Buvę Tautinės Olimpiados dalyviai, 
kurie iki š. m. spalio 1 d. užsiregis
truos Žaidynių organizaciniam komi
tete (27 Rickaby St., Croydon Park, 
5008 S. A.), bus pagerbti š. m. 
gruodžio 26 d. įvyksiančiame priėmi
me, kurio metu jiems bus įteikti 
sukakties prisiminimui specialiai pa
gaminti medaliai.

J. Jonavičius
Organizacinio Komiteto pirmininkas

Tautinės Olimpiados atidarymo aktas
METAIS - NAUJOSIOS GADYNĖS TŪKSTANTIS DEVYNI ŠIMTAI 
TRISDEŠIMT AŠTUNTAISIAIS, ATSTATYTOSIOS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS DVIDEŠIMTAISIAIS, O LIETUVOS TAUTINĖS OLIM
PIADOS PIRMAISIAIS, - LIETUVOS VALSTYBĖS SUVERENUMĄ 
LAIKANT RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ANTANUI SMETONAI, O 
TAUTIŠKOSIOS VYRIAUSYBĖS PRIEŠAKYJE STOVINT MINISTRUI 
PIRMININKUI VLADUI MIRONUI, ŠVIETIMO MINISTRU ESANT JUOZUI 
TONKŪNUI, PIRMOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS OLIMPIADOS KOMITETO 
PIRMININKUI VYTAUTUI AUGUSTAUSKUI VADOVAUJANT, DIDES
NEI LIETUVOS GARBEI IR GALIAI, LIEPOS MĖNESIO SEPTYNIOLIKTĄ 
DIENĄ, LAIKINOJOJE LIETUVOS SOSTINĖJE, KAUNE VALSTYBINIAME 
STADIONE ATIDAROMA PIRMOJI LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA, 
KURIOJE SPORTIŠKASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMAS GARBINGOSE ĮVAIRIŲ SPORTO ŠAKŲ RUNGTYNĖSE 
GRAŽIAI VARŽYTŲSI DĖL SAVO PASIEKIMŲ PIRMENYBIŲ, O TAI 
DARYTŲ VEDAMAS TO VIENO DIDINGO TIKSLO STIPRINTI SAVO IR 
VISO LIETUVIŠKOJO JAUNIMO RYŽTINGUMĄ, VISADA, VISUR IR 
VISAME UGDYTI JAUNAS SAVO JĖGAS KILNIEMS TĖVYNĖS LIETUVOS 
GEROVĖS KĖLIMO BEI LAISVĖS IŠLAIKYMO ŽYGIAMS, KURIE 
AMŽINAI SUTELKTŲ VISŲ LIETUVIŲ ŠIRDIS į VIENĄ PASIAUKO
JAMAI MYLIMĄ TĖVYNĘ.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
PIRMOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS 

OLIMPIJADOS GLOBĖJAS

pagerbdami

A-A. ONĄ J AK UTĮ E N Ę

$20 aukojame "Mūsų Pastogei".

Aldona ir Alfa Adomėnai

A- A.

ONAI 3 AK UTĮ E NEI — MAŠI O T AI T EI

rus, jos vyrą Vladą, dukrą Rasą Lipšienę, žentą Edį, anūkus Andrių
ir Joną nuoširdžiai' užjaučia ■ - . r

Meiliūnų šeima Melbourne

A. A.
ONAI MAŠI O T AI TEI— 3 AK UTĮ E N EI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Vladui Jakučiui ir dukrai 
Rasai Lipšienei su šeima

Korp! Romuva nariai

Futbolo Čempionai Australijoje

Bicentennial aukso taurės futbolo 
turnyras vienas iš didžiausių Austra
lijos sporto istorijoje.

Turnyre dalyvauja pasaulio futbolo 
čempionai Argentina, Brazilija, Saudo 
Arabija, kurios išvyką finansuoja 
valstybė paskyrus milijoną dolerių ir 
šeimininkai Australijos olimpinė rink
tinė.

Tam kad tikėtis Australijos futboli
ninkų pergalės šiame turnyre, ir 
turnyrą turnyrą laimėjusiems 100,000 
prizo, reikia būti dideliu optimistu. 
Reikia manyti, kad turnyro finale 
greičiausiai susitiks Argentinos ir 
Brazilijos komandos. Priešfinaliniai 
susitikimai vyks: liepos 13 d. Melbour

ne Olimpic Park stadione susitiks 
Brazilija ir Saudo Arabija, liepos 14 d. 
Sydnejaus futbolo stadione susitiks 
Australija ir Argentina, liepos 16 d. 
Canberros Bruce stadione susitinka 
komandos gavusios teisę kovoti dėl 
trečios ir ketvirtos vietų. Liepos 17 d.’ 
Sydnejaus futbolo stadione įvyks 
finalinis turnyro susitikimas.

Australijos olimpinės komandos 
treneris vengrų kilmės Frank Arok 
pranašauja savo komandai gerus 
rezultatus ir tikisi, kad Australija 
išsikovos teisę dėl žaidimo finale. 
Futbolo mėgėjai turės puikią progą 
pamatyti žaidžiant pasaulio čempio
nus Argentinos futbolo komandą.

pagerbdama

A-A. MARIJONĄ JUŠKEVlClU

$10 aukoju "Mūsų Pastogei"

Salomėja Zablockienė, Perth, W. A.

Ona Jarmalavičienė su dukromis.
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mirus, gilią užuojautą reiškia dukrai Elytei ir žentui Pranui Nagiams, 
visiems artimiesiems ir kartu liūdi.

Mielai Draugijos narei

A. A.
ONAI JAKUTIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos dukrą, S.G.M.D. narę. Rasą Lipšienę su 
šeima ir velionės vyrą Vladą Jakutį, giliai užjaučiame skausmo 
valandoje ir liūdime drauge.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

A. A.
ONAI JAKUTIENEI

po ilgos ligos iškeliavus į Amžinybę, jos liūdinčius vyrą Vladą Jakutį ir 
dukrą Rasą Lipšienę su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Melbourne Lietuvių Sodybos valdyba

ONAI JAKUTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Vladą, dukterį Rasą su šeima ir 
kartu liūdime.

Aldona ir Alfa Adomėnai

A. A.
ONAI JAKUTIENEI

mirus, mielą Vladą, dukrą Rasą ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

* r-
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Sydnejaus lietuvių klubo namų vaizdas be priestato.

LAIŠKAS IŠ ADELAIDES

SUSI RI NKI MAS 
Šių metų birželio mėnesio 19 dieną 

Jvyko savotiškas steigiamasis susirin
kimas. Įsisteigė Vilniaus Universiteto 
Mokslinės Bibliotekos Bičiulių būrelio 
Melbourne skyrius. Tai labai ilgas 
pavadinimas, todėl šioje žinutėje 
trumpinsiu į "Bičiulius".

Atėjo kas norėjo paremti Viniaus 
Universiteto biblioteką, o kurie nega
lėjo ateiti, skambino ir pažadėjo savo 
paramą.

Organizatorėmis buvo pasiskelbu
sios A. Karazijienė ir E. šeikienė, tai 
net steigiamojo susirinkimo nelauk
dami, po pamaldų žmonės apspito E. 
Šeikienę ir Įmokėjo savo metinį Įnašą 
po 20 dolerių.

Organizatorės bijojo, kad po susi
rinkimo "Talka" jau gali būti uždaryta 
- ogi nesinori nešiotis krūvos pinigų, 
taigi iš karto atidarė sąskaitą, 
Įregistruodamos angliškuoju būrelio 
pavadinimu "Friends of Vilnius Uni-

Europos leidyklas. A.A. P. Šalkauskui mirus vietoj
Atidarant sąskaitą, reikėjo pasira

šyti organizacijos pirmininkei, sekre
torei ir iždininkei, tai organizatorės 
tuoj apsiėmė eiti tas pareigas (kadgi 
nieko kito nebuvo).

Susirinkime A. Karazijienė trumpai 
papasakojo apie būrelio veiklą nuo jo 
Įsisteigimo Adelaidėje 1974 metais.
Apie knygų pirkimo metodą ir kokie 
stambūs leidiniai buvo pirkti. Susirin
kusieji pasirašė Įstojimo Į būrelį 
pareiškimus ir susimokėjo metinį 
mokesti.

Tikriausiai, kaip paprastai steigiant 
naują organizaciją ar jos skyrių, 
Bičiuliai turėjo išsirinkti valdybą, 
tačiau iškilo Įvairiausių klausimų, Į 
kuriuos organizatorės dar neturėjo 
atsakymo, taigi iki valdybos rinkimų ir 
nepriėjo. Organizatorės apsiėmė su
rasti atsakymus ir informuoti apie tai 
būrelio narius. Tada, puikiai žinant 
visas procedūras, galimybes ir negali
mybes bus galima išrinkti valdybą.

Brangiai bičiulei

A. A. 
ONAI JAKUTIENEI

mirus, jos vyrą Vladą ir dukrą Rasą su šeima, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame. Drauge liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

BE TAISYKLIŲ
Susirinkimui baigiantis E. šeikienė 

dar spėjo patekti Į "Talką" ir Įnešti 
papildomus pinigus, šiuo metu Vil
niaus Universiteto Bibliotekos Bičiu
lių būrelio sąskaitoje yra 530 dolerių.

Organizatorės dėkoja visiems geros 
valios Bičiuliams ne tik už Įmokėtą 
sumą, bet ir už pasitikėjimą, išreikštą 
nerinktai, nepatvirtintai ir net atsa
kymų Į kai kuriuos klausimus nežinan
čiai "valdybai". Stengsimės neapvilti 
nei jūsų, nei Vilniaus Universiteto 
Bibliotekos. A Karazijienė 

gėlių: po $20 - J. ir E. Balčiūnai (840) 
ir Melbourno K.V.S. "Ramovė" (460).

A.A. J. Dauniui mirus vietoj gėlių: 
po $20 - J. ir E. Balčiūnai (860) ir 
Melbourno K.V.S. "Ramovė" (480), 
$10 - J. ir 0. Statiškai (83).

Per mūsų Įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną gauta aukos, išvežimų 
minėjimo proga po $20 - V. Aukštiejus 
(314) ir A. Miliauskas (66), po $10 - F. 
Banza (44), L. Bungardas (116) ir J. 
Rapkauskas (170), po $ 5 - B. 
Jankuvienė (34), M. Kymantas (141) ir 
J. Manikauskas (150).

A.A. Juozui Bučkiui mirus vietoj 
gėlių: po $20 - A. Bertašius, 
Geelongo Apylinkės valdyba (300) ir 
V. Leitonas (40). Po $10 - 0. Šrederis 
(169) ir P. Tamos. Po $ 5 - F. ir M. 
Andrikoniai (62) ir F. Banza (34).

Ačiū visiems už aukas

v Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas.

Vieną dieną Adelaidės rankdarbių 
būrelio nariai sumanė organizuoti 
iškylą Į Adelaidės uostą tikslu 
aplankyti S. A. Maritime museum - 
laivų muziejų.

Sisirinkome mieste prie Parlamento 
rūmų, kur sėdome Į autobusą link 
uosto. Pasitaikė graži, saulėta diena, 
maloniai besišnekučiuodami nepaste
bėjome kaip pasiekėme uostą esantį 
dvylika kilometrų nuo Adelaidės.

Adelaidės uostas ir valdiški pasta
tai 1987 metais buvo S. A. History 
Trust restauruojami. Atvykus iš karto 
matosi ne tik pastatų bet ir viso uosto 
teritorijos nepaprasta švara, tvarka. 
Tai, be abejonės, pritraukia daugybę 
turistų.

Artėjame prie muziejaus. Senovinis 
dviaukštis pastatas, jau vien savo 
išvaizda tinkantis senų būrinių laivų 
būstinei, kurių muziejuje daugiausiai 
eksponuojama. Tik užlipus ant seno 
būrinio laivo denio pirmiausiai krito Į 
akis prie sienų pastatyti Įvairiausi 
biustai, figūros, kurios būdavo laiko
mos laivo priekyje kaip atatinkamas 
laivo simbolis. Muziejuje yra saugomi 
keli tokie biustai, kurie dar devynio
liktame šimtmetyje buvo rasti laivams 
sudužus netoli Adelaidės krantų.

(domu matyti ir daugybę Įvairiausių 
senovinių prekybinių laivų relikvijų. 
Muziejus turtingas savo eksponatais,

Mielai
A. A.

ONAI JAKUTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų brangųjį Vladą Jakutį, jo dukrą
Rasą ir vaikaičius. - •

Liūdesyje Vida ir Algis Kabailai,
Milda Kabailaitė - Dulhunty,

•). r ■ ir sūnūs, Paulius ir Rimas.
.'O : .... •

VYTAUTUI STARINSKUI

mirus, jo žmoną, motiną Brigitą Starinskienę, seserį Genovaitę 
Valaitienę, brolį Kajetoną Starinską, jų šeimas bei artimuosius 
liūdesyje giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Geelongo Skautų židinys

ŠV. RASTO
JĖZAUS VIENUMAS SU TĖVU 

šalę to turime atsiminti, kad Jėzus 
būdamas žmogumi, buvo tikras tėvo 
Adomo vietos užėmė jas, nes pasakyta, 
kad jis buvo sutvertas į "Dievo 
paveikslą." Suprantama kad čia kal
bama apie moralinį, o ne kūnišką, 
panašumą. Reikia suprasti kad Ado
mas sugebėjo atskirti teisybę nuo 
neteisybės, kaip tai buvo paskelbta jo 
Sutvertojo įstatyme. Dėl tos priežas
ties jis buvo laikomas atsakomingu už 
savo nusidėjimą.

Jėzus, lygiai kaip Adomas pirm jo 
nusidėjimo, buvo Dievo paveikslas - 
tobula, nenusidėjus! žmoginė esybė. 
Jam reikėjo būti tokiu, nes kitaip 
esant jis nebūtų galėjęs atpirkti 
Adomą ir jo ainiją nuo mirties. Jis 
atėjo ant žemės kaip Dangiškojo Tėvo 
atstovas; todėl visa, ką jis darė ir 
sakė, buvo tai, ką pats Tėvas būtų 
daręs ir sakęs jei jis asmeniškai būtų

T Y RI NET OJŲ

retais ir nepaprastais. Daug ir Įvairių 
eksponuojama laivų. Didelį Įspūdį 
padarė pirmieji laivai 1869 metais 
atvęžę emigrantus iš Anglijos Į 
Adelaidę. Bežlūrintieji visi susimąsto, 
kokiomis sunkiomis sąlygomis buvo 
vežami emigrantai iš Anglijos Į 
Australiją. Išsamiau apžiūrėti šį 
muziejų reikia daug daugiau laiko, 
negu turėjome mes. Bet geriau tiek, 
negu nieko. Ta pačia proga, drąsuoliai 
galėjo Įkopti Į dar 1869 metais 
jūreiviams tarnavusį švyturį.

Praleidę nepaprastai (domų laiką, 
apleidome muziejų. Aplankėme šalia 
esančią arbatinę, pailsėjome, pasida
linome įspūdžiais. Buvo jau laikas 
judėti ir namų link. Autobusas 
tarytums specialiai mūsų laukė. Ir dar 
viena maloni staigmena - autobuso 
vairuotojas mūsų tautietis! Kur jų 
nesutiksi, mūsų tautiečių! Maloniai 
pasišnekėję, pajudėjome Adelaidės 
link.

Kilo mintis - Adelaidės Lietuvių 
Meno Dienose tikimės sulaukti nema
žai lietuvių - visiems būtų įdomu 
pamatyti ir uosto muziejų. Tikrai 
neturėtų nusivilti nei vienas.

Ona Baužienė B. E. M.

SKELBI MAS
buvęs čia ant žemės. Tokiu tat 
stebėtinu būdu įvyko, kas Jėzaus 
pasakyta, kad kurie matė jį, matė 
Tėvą. Tai buvo vienintelis būdas 
nupuolusiam žmogui matyti Dievą ir 
išlikti gyvu.

Šitas Šventraščiui atitinkąs supra
timas apie Jėzų kaip apie Tėvo 
mylimąjį ir viengimusį Sūnų, turėtų 
padidinti mūsų įvertinimą ir versti 
mus duoti jam tinkamos vietos mūsų 
širdyse, kaip antrąjam nuo paties 
Jehovos. Mes turime gerbti Sūnų taip 
pat kaip mes gerbiame Tėvą. (Jono 
5:23) Pats Dievas laiko savo Sūnų taip 
aukštoje pagarboje, kad yra Įsakęs 
angelams jį garbinti. (Žyd. 1;6, 7) Jei 
mes laikytumėmės nuomonės, kad 
Jėzus buvo pats Dievas, tai pasiro
dytų lyg kad mūsų Viešpats meldės 
pats Į save. Šalę to sutiktume dar ir 
kitų nesutikimų Jėzaus žemiškoje 
tarnyboje.

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

Kviečiame visus atvykti j

’’ Mūsų Pastogės"

Balių
kuris Įvyks rugsėjo mėnesio 24 dieną.

THLKDS PASKOLOS - PIGESUĖS 1
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-Čiai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn. fl K®
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 į mėn. “

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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AUKOJO:

K. Stančikas NSW. $25
M. L. Lingienė W. A. $ 5
Z. ir J. Kalpokai Vic. $10
J. Vaičius NSW. $ 5
J. Bastys NSW. $ 5
M. Krupa NSW. $ 5
A. Jančiauskienė Vic. $ 5
J. Gailius Vic. $13
A. Reutas Qld. $ 5
S. Zablockeinė W. A. $10

PERTHE
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Dariaus ir Girėno skrydžio 55 metų 
sukakties minėjimą Perthe ruošia 
Ramovės valdyba liepos mėnesį, 17 
dieną, sekmadienį. Minėjimas prasidės 
pamaldomis, vėliau bus tęsiamas 
Lietuvių namuose. Ruošiama bendri 
pietūs, paskaita, meninė programa, 
loterija. Kviečiame visus tautiečius 
gausiai dalyvauti.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

davo didelės minios ir iš kitų parapijų. 
Išvakarėse merginos rinkdavo laukų 
gėles, pindavo iš jų vainikus, o 
nupynusios mesdavo per petį - tos, 
kurios nukrisdavo arčiau, ta greičiau 
ištekėsianti. Vakarais buvo kuriami 
laužai, jaunimas šokdavo aplink ir 
dainas dainuodavo. Pagal legendą, 
nakties metu miško gilumoje laumės 
kuria ugnį ir ten pražysta paparčio 
žiedas. Drąsuoliai nebodami laumių, 
eidavo paparčio žiedo ieškoti, kad 
surastas žiedas daug laimės, turto ir 
visokių gėrybių suteiktų. Laužo 
pelenai būdavo išbarstomi laukuose, 
kad saugotų javus nuo piktžolių, šv. 
Jono naktį atsirasdavo ir raganų, kad 
nuo jų apsaugoti gyvulius, ant tvarto 
durų buvo užkišamos šermukšnių arba 
dilgėlių šakelės.

Pensininkų ratelio vardu E. Jaude
gienė palinkėjo popietėje dalyvaujan
tiems Jonams Petrukėnui ir Maldeikiui 
kuo geriausios sveikatos, sėkmės ir 
pakvietė pobūvio dalyvius sugiedoti 
"Ilgiausių metų!"

Pensininkų ratelio vardu J. 
kėnui buvo įteikta ratelio 
dovana ir kortelė su visų 
parašais. Taip pat Jaudegienė

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16*18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. ToL 7081414.

TREČIADIENIAIS nuo 6 'v. ūd 8 v. p.p. karttaa patiekalasJr Mtt 
užkandžiai

Kaina $5

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 24 dieną šeštadieni

Primename klubo nariams, kad Jau laikas susimokėti nario mokesti 
1988 - 1969 metam.

Nario mokestis $20 metama.

Minėjimą suruošė Pabaltiečių komi
tetas šių metų birželio mėnesio 12 
dieną Latvių salėje, Belmonte.

Religines pamaldas laikė pastoriai 
Kemeny ir Musinskis. Trumpuose 

pamoksluose ir vienas ir kitas pabrėžė 
tautybės išlaikymo svarbą.

Sugiedojus Australijos Himną, Pa
baltiečių komiteto pirmininkas O. 
Pihu atidarymo kalboje pasakojo apie 
Pabaltijo tautų išvežimų istoriją.

Kalbėjo federalinės valdžios atsto
vas Mr. Jolly ir Vakarų Australijos 
valstijos ministras Gordon Hill.

Pranešimą, apie jau įvykusias ir 
ateityje ruošiamas demonstracijas 
prieš firmas, kurios pardavinėja so
vietų gamybos mašinas "Lada" ir 
sunkvežimius, padarė įvairių organi
zacijų komitetų narys ir demonstra
cijų organizatorius Petras Č ekanaus- 
kas.

Po to buvo giedama estų, latvių ir 
lietuvių maldos ir Tautos Himnai.

Meninėje programoje pasirodė lat
vių vaikai, kanklėmis pagroję keletą 
melodijų, latvių choras vadovaujamas 
Anie Rudaks, minėjiman apsilankę 
lietuviai giedojo "Tremtinio maldą", o 
Viktoro Skrolio vadovaujamas 
vių sekstetas padainavo dar 
dainą.

Minėjimą uždarė 0. Pihu.
svečiai buvo pa-

lietu- 
vieną

Po jo
kviestieji garbės 
kviesti arbatėlei.

JONINĖS

Joninių proga birželio 26 dieną 
pensininkų ratelis, tuoj po lietuviškų 
pamaldų suruošė bendrus pietus 
Lietuvių namuose su nedidele progra
ma. Šią popietę vedė pensininkų 
ratelio vadovė E. Jaudegienė. Apie 
Joninių papročius Lietuvoje papasa
kojo J. Jaudegis. Joninės, pasakojo 
Jaudegis, pasitaikydavo pačiu gra
žiausiu vasaros metu. Visur vykdavo 
šv. Jono atlaidai, į kuriuos susirink-

Petru- 
narių 
narių 

prane
šė, kad ratelio narė Valiukėnienė 
išvyksta pas dukros šeimą į Afriką ir 
jai buvo įtekta gėlių puokštė, kortelė 
su

ryte

narių parašais.

Brisbane je
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio mėnesio 19 dieną,
buvo padėti visų trijų Pabaltijo tautų 
vainikai Anzas aikštėje mūsų m iru
siems Lietuvoje atminti. Vainikus 
padėjo B. Butkus su tautiniuose 
rūbuose M. Butkiene ir E. Klimiene.

Pamaldos šiais metais vyko liutero
nų bažnyčioje. Altorius buvo papuoš
tas trijų valstybių tautinėmis vėlia
vomis, tautiniais drabužiais pasipuo
šusioms moterims dalyvaujant. Pamal
das laikė pastorius H. Beach, kuris 
pamoksle kalbėjo apie didžiąsias 
imperijas, praeityje skriaudusias ir 
mindžiusias mažąsias tautas, o šian
diena tik dulkėmis istorijoje likusias. 
Kvietė nenustoti vilties ir mūsų 
tautoms sulaukti šviesenės ateities. 
Pamaldų metu J. Einikienė paskaitė 
savo kūrybos eilėraštį.

Juozas Luckus Brisbanės Lietuvių 
namų administratorius

Iškilmingas minėjimas buvo suruoš
tas latvių salėje. Dalyvavo parlamen
to atstovas D. Beanland ir Etninių 
reikalų departamento direktorius A.’ 
Marshman. Latvių Apylinkės pirmi-

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

ninkas J. Kukums pradėdamas minėji
mą, papasakojo apie šios dienos 
reikšmę, pateikė keletą faktų apie 
Latvijos žiauriųjų dienų įvykius. 
Kalbėjo, kad jokia "glasnost" mums 
jau nenuplaus ašarų ir nebegrąžins 
mirusių iš Sibiro. Lietuvius reprezen
tavo J. Platkauskas, kuris savo kalboje 
informavo susirinkusius apie masinius 
išvežimus, suklastotus rinkimus ir 
dabartinius vargus Tėvynėje. Parla
mento atstovas D. Beanland kalbėjo, 
kad tokios senos tautos , turėdamos 
garbingą istoriją, neužges ir vėl 
atsistos laisvųjų tautų tarpe. Etninių 
reikalų departamento direktorius A. 
Marshman prisiminė pirmuosius emi
grantus, džiaugėsi pabaltiečių darbš

tumu, sakydamas, kad jie pokariniame 
laikotarpyje padėjo Australiją pasta
tyti ant stiprių pamatų. Estų atstovė 
H. Tamaets kalbėjo sakydama, kad. 
tiek vargo ir skausmo į vieną paskaitą 
sutalpinti yra neįmanoma. d kada jau 
esame užpuldinėjami ir vadinami 
"kriminalistais", mums reikalinga 
daugiau supratimo iš australų visuo
menės. Mūsų vaikai jau išmokslinti, 
tvirti ir darbštūs Australijos piliečiai, 
kas supras mūsų vargus ir apgins mūsų 
vardą? Pabaigoje latvių choras padai
navo dvi dainas. Visiems kalbėjusiems 
buvo įteiktos gražiai išpjaustytos 
žvakidės. Vėliau dalyvavusieji vaiši
nosi ir žiūrėjo filmus iš Latvijos ir 
Estijos gyvenimo. Brisbanietė

P a pi gi n t o s 
pas 

Nuolaidos naudojantis

kelionės po 
aul į

šiomis oro linijomis

United British Airways, Lauda Air, Air New 
Zealand, Continental, Qantas, Garuda, Cathy 
Pacific, Japan Airlines, All Nippon, Singapore 
Airlines i r kt .

MES KALBAME IR RUSIŠKAI

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

Atsakome telefonu 24 valandas per parą
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