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KINIJOS KARIUOMENĖ 
NEPAKLUSO PARTIJAI

Jau penkta savaitė tęsiasi masinės studentų 
demonstracijos Kinijos sostinėje Beidžinge ir kituose 
šalies miestuose.

Demonstruojančių studentų, reikalaujančių didesnių 
demokratinių laisvių, numalšinimui, Kinijos ministras 
pirmininkas Li Peng gegužės mėnesio 20 dieną buvo 
paskelbęs karo stovį, kariuomenės daliniams duodamas 
nurodymą dėl karo stovio įvedimo. Ginkluoti kariniai 
daliniai apsupo Beidžingą ir bandė prasiskinti kelią per 
studentų įrengtas barikadas miesto gatvėse ir centre, 
taCiau tik nedaugeliui pasisekė tai padaryti. Kariuome
nė atsisakė panaudoti jėgą prieš taikiai demonstruojan
čius studentus, prie kurių prisijungė darbininkai, 
inteligentija ir miesto gyventojai, sudarydami milijoninę 
demonstraciją. Visame mieste net keletą dienų buvo 
sustabdytas visas judėjimas, uždarytos įstaigos, 
parduotuvės.

Spėjama, kad aplink miestą, karinėje parengtyje vis 
dar tebestovi apie šimtas tūkstančių ginkluotos 
kariuomenės. Prie demonstruojančių studentų prisijun
gė partinio dienraščio "Peoples Daily" žurnalistai ir 
kartu buvo reikalaujama ministro pirmininko Li Peng 
atsistatydinimo. Virš Beidžingo aikštės Tianaumen, 
kurioje vyksta didžiausi demonstruojančių susibūrimai, 
pastoviai skraido malūnsparniai mėtantys partijos 
lapelius raginančius baigti demonstracijas ir išsiskirsty
ti.

Studentai ir miesto gyventojai Maskvoje, kur

Neseniai sėkmingai gastroliavęs Amerikos lietuvių gyvenvietėse Vilniaus universiteto folklorinio 
ansamblio "Ratilio” dalyvių dalis universiteto kieme.

išreiškė pasitikėjimą jos atstovas Jungtinių Tautų Organi- slaptąjį protokolą, kurio tekstą re-
spėja, kad partijos vadovybėje turėtų 
įvykti skilimas, padaryti pakeitimai. 
Vienas iš partijos vadų Zhou Llfang 
paklaustas ar tiesa, kad partijos 
viduje ir vyriausybėje vyksta pasikei
timai, atsakė jog Kinijos politika yra 
komplikuota. Teliko tik numanyti, ką 
tuo norėta pasakyti.

Šiuo metu sunku numatyti, kuo gali 
baigtis šios istorinės Kinijos studentų 
demonstracijos su demokratiniais rei
kalavimais. Matomai, partijai teks 
daryti nuolaidas ir pakeitimus. Stu
dentai, šia demonstracija, atkreipė 
viso pasaulio dėmesį į šalies proble
mas. Partijai nepavyko įvesti karo 
stovį, kariuomenė nepakluso įsakymui 
panaudoti jėgą prieš demonstruojan
čius studentus.

Visi šie įvykiai Iššaukė solidarumo 
demonstracijų bangą, kitose šalyse 
gyvenančių kiniečių kilmės studentų 
tarpe. Tokios demonstracijos įvyko ir 
Sydnejuje prie Kinijos konsulato 
pastato. Jose dalyvavo Sydnejaus, 
Newcastle, Wollongongo studentai, 
kurių susirinko per 400 šimtus. 
Studentai prie konsulato degino 
Kinijos ministro pirmininko Li Peng 
nuotraukas. N.S.W. valstijos darbinin

kų- unijos sekretorius M. Easson 
demonstruojantiems studentams pa
reiškė, kad jeigu Kinijos kariuomenė 
Beidžinge pradės naudoti jėgą prieš 
demonstruojančius, tuomet jis reko
menduos unijoms sustabdyti laiškų 
persiuntimą ir elektros tiekimą Kini
jos konsulatui Sydnejuje.

Amerikos prezidentas George Bush 
apeliavo į Kinijos vyriausybę su 
prašymu, kad būtų išvengta kraujo 
praliejimo ir kvietė daryti nuolaidas.

MASKV A
Gegužės 22 dieną, daugiau kaip 

dvidešimt penki tūkstančiai maskvie
čių susirinko prie Lužnikų stadiono

ųaujai išrinktiems deputatams ir 
reikalavo, kad jiems būtų suteikta 
daugiau teisių. Nobelio premijos 
laureatas, Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos tikras narys korespon
dentas, akademikas Andriej Sacharo
vas pareiškė, kad deputatų kongresas 
turi parodyti,jog jis yra pasiruošęs ir 
gali įgyvendinti išrinktųjų siekius.

Boris Jelcin, kuris neseniai įvyku
siuose rinkimuose laimėjo 90 procentų 
rinkėjų pasitikėjimą tvirtina, kad visa 
kongreso eiga jau iš anksto yra 
surežisuota aukčiausiojo partijos apa
rato.

Demonstracijoje susirinkusieji ragi
no Boris Jelciną vadovauti opozicijai 
ir savo kandidatūrą išstatyti rinki
muose į sovietų prezidento postą.

Akademikas Andriej Sacharov rei
kalavo, kad 2250 deputatų būtų 
vieninteliais Sovietų Sąjungos įstaty
mų paruošimo ir išleidimo šeiminin
kais, bet ne komunistų partija, kuriai 
diktuoja 542 deputatai išrinkti į 
politinį biurą. Kongresas turi išrinkti 
naują prezidentą, kuriuo greičiausiai 
bus M. Gorbačiovas.

CANBERRA

Australijos ministras pirmininkas B. 
Hawke sutiko priimti Australijos žydų 
bendruomenės delegaciją. Tai bus pati 
didžiausia narių skaičiumi delegacija, 
kokią Australijos ministras pirminin
kas yra priėmęs nuo pat savo darbo 
šiose pareigose pradžios. Australijos 
žydų bendruomenės nariai yra susirū
pinę Australijos politikos pasikeitimu 
Izraelio valstybės atžvilgiu. Jų susi
rūpinimas ypatingai padidėjo po to, 
kai Australijos atstovas Jungtinių 
Tautų Organizacijos asamblėjoje pa
sakė kalbą kritikuojančią Izraelio 
akciją okupuotose srityse.
Charakteringa yra tai, kad Australi- 

zacijoje dr. Peter Wilenski pats yra 
žydų kilmės. Po Peter Wilenski kalbos. 
Australijos žydų bendruomenės vyk
domosios tarybos atstovas įsi Leibler 
parašė 14 lapų protesto laišką 
Australijos ministrui pirmininkui B. 
Hawke.

Spaudoje rašoma, kad I. Leibler 
apie Australijos politikos pasikeitimą 
informavo visus savo bendruomenės 
narius.

V. Augustinavičius

Lietuvoje
Vilniaus dienraštis "Tiesa" paskel

bė pasikalbėjimą su profesore Vanda 
Kašauskiene, Lietuvos komunistų 
partijos istorijos instituto direktore, 
kuri drauge su kitais Lietuvos 
istorikais neseniai lankėsi Maskvoje, 
kur Sovietų Sąjungos centro komitete 
bandė išsiaiškinti dėl Pabaltijo res
publikų įsijungimo į Sovietų Sąjungą 
aplinkybių. Profesorė V. Kašauskiene 
korespondentams pasakė:
- Mes pirmieji iš Pabaltijo istorikų 

susipažinome su maskviške medžiaga. 
Tai rodo, kad Sovietų Sąjungos centro 
komitete suprantamos respublikos 
partinės organizacijos pastangos bei 
visuomenės reikalavimas politiškai 
įvertinti 1939 metų rugpjūčio 23 
dienos ir rugsėjo 28 dienos Sovietų 
Sąjungos - Vokietijos sutartis bei jų 
papildomus slaptus protokolus.

Maskvoje jau pripažįstama buvus 
tuos protokolus. Iki šiol, kaip žinia, tai 
visomis išgalėmis neigta... Dabar 
abiejų pusių patikslinta medžiaga bus 
toliau svarstoma, o vėliau tikriausiai 
bus perduota aukštesnėms instanci
joms, kurios priima politinius sprendi
mus...

Balandžio 22 dieną "Tiesa" paskel
bė 1939 metų rugpjūčio 23 dienos 

dakcija buvo gavusi iš Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų ministeri
jos, bet anksčiau nebuvo paskelbusi.

*
Vilniuje buvo susirinkę naujai 

išrinkti liaudies deputatai ir aptarė 
kai kuriuos klausimus. Nutarta drauge 
su Latvijos ir Estijos deputatais 
kreiptis į Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatų suvažiavimą pabrėžiant bū
tinybę denonsuoti (paskelbti negalio
jančiu) 1939 metų Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos paktą.

Pasiųsta telegrama į Maskvą, pra
šant greičiau spręsti klausimą dėl 
užsieniečių keliavimo laisvės Lietu
voje.

♦
Nuo balandžio 1 dienos, vykstan

tiems į užsieni Lietuvos gyventojams 
leidžiama išsikeisti mažiau pinigų. 
Važiuojantiems su privačiais iškvieti
mais lig šiol buvo leidžiama išsikeisti 
iki 1.350 rublių. Dabar vykstantiems į 
kapitalistines šalis, o taip pat ir į 
Jugoslaviją, galima išsikeisti į užsienio 
valiutą tik 200 rublių. Automobilis
tams anksčiau papildomai iškeisdavo 
100 rublių, dabar tos privilegijos jie 
neturi.

Balandžio 15 d. Kaune mirė 
profesorius Juozas Indriūnas, ilgame
tis Vytauto Didžiojo universiteto, 
vėliau Kauno Politechnikos instituto 
tekstilinės techoiogijos dėstytojas, 
Mokslų Akademijos tikrasis narys.

Gimęs 1896 m. sausio 26 d. Rokiškio 
rajone, ūkininko šeimoje J. Indriūnas 
1929 m. baigė Lietuvos universiteto 
tekstilės technologijos fakultetą. Pa
gilinęs studijas Drezdeno universite
te, specializavosi pluoštų technologi
joje, dėstė Politechnikos institute, 
patobulino mokslinius metodus teksti
lės tyrimo srityse.
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Ag Krašto Valdyboje
ALB ŠVIETIMO TARYBA

Švietimo taryba sudaryta rūpintis Australijoje lituanistinių mokyklų 
plėtimu, jų išlaikymu, programomis ir vadovėliais. Skelbs mokiniams konkursus 
ir skirs premijas. Skatins ir teiks paramą vykstantiems į Vasario 16 - tosios 
gimnaziją bei Lituanistinę katedrą Illinois valstijoje (JAV).

ŠVIETIMO TARYBĄ SUDARO:
KĘSTUTIS PROTAS, ALB Krašto valdybos narys kultūros ir švietimo 
reikalams. 26 Renshaw Ave., Auburn, N.S.W., 2144. Tel. (02) 649 7314.
ISOLDA I. DAVIS, Švietimo tarybos pirmininkė. 6/365 Military Rd., Henley 
Beach, S. A., 5022. Tel. (08) 356 2617.
IEVA ARIENĖ, 12 Rooney St., Lower Templestowe, Vic., 3107; Tel. (03) 850 
7248.
KRISTINA DUNDIENĖ, 41 Cuthero Terrace, Kensington Gardens, S.A., 
5068. Tel. (08) 31 9408.
DONA GAYLARD - (Sadauskaitė), 4/34 French Street, Coorparoo, Qld., 
4151. Tel. (07) 394 3979.
ONA MAKSVYTIENĖ, 4/30 Lamrock Ave., Bondi, N.S.W., 2026. Tel. (02) 365 
3976.
BIRUTE RADZIVANIENE, 66 Wimbledon St., Beckenham, W.A., 6107. TeL 
(09)4584326.
REGINA ŠVAMBARIENĖ, 112 Chapel Rd., Moorabbin, Vic., 3189. Tel. (03) 
555 6204.
ALGIS TAŠKŪNAS, P.O. Box 777, Sandy Bay , Tas. 7005. Tel. namų (002) 25 
2505, darbo (002) 20 2188.

Švietimo tarybos narė Canberroje, ACT, bus paskelbta vėliau.
ALB Krašto vaidyba

Laiškas redakcijai: 
VĖL SURINKIME MILIJONĄ 

£» A R A S U
Amerikos veikėjų lietuvių suvažia

vime, įvykusiame 1921 metais gegužės 
mėn. 30 - 31 dienomis Vašingtone, 
dalyvavo apie 150 įvairių Amerikos 
lietuvių organizacijų atstovų. Jie, su 
atatinkamomis iškilmėmis, tuometi
niam JAV prezidentuiW. G. Hardingui 
(teikė peticiją, kurią buvo pasirašę 
milijonas Amerikos piliečių (parašėli 
buvo įrišti į 138 knygas), prašant 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę 
d e jure.

Toks pripažinimas (vyko sekančiais 
metais (1922), o Amerikos pavyzdžiu 
pasekė ir kitos didžiosios valstybės.

Parašai šiai peticijai buvo pradėti 
rinkti 1919 metais. Šįmet sukanka 70 
metų nuo to istorinio dokumento 
gimimo, liudijančio tuometinių Ame
rikos lietuvių susipratimą bei svar
bias ir pažymėtinas pastangas visoke-

A UROB IR SĄŽINĖ

Birželio minėjimas visų žuvusių už 
Lietuvą yra virtęs tradicija, o kartais 
net rutina. Bet šiuo, žūt ar būt, 
momentu privalome ne tik kalbėti 
patriotiškas kalbas, bet ir suvesti 
sąskaitas su mūsų pačių sąžine. Ar 
esame dar verti mūsų kankinių 
atminties? Ištikimai pildome jų palik
tą testamentą, aukodami bent dalį 
savo energijos, laiko ir išteklių mūsų 
pavergtos tautos labui?

Pirmiausiai turime prisiminti, kad 
nebūtų buvę nepriklausomos Lietu
vos, jei menkai ginkluoti savanoriai 
nebūtų kovoję su iš visų pusių 
puolančiais priešais. Vasario 16 - sios 
dienos aktas būtų likęs tautos 
troškimo raštiška iliuzija. O be to. 
neprikląusomos Lietuvos laikotarpiu, 
kurio metu vos ne ant griuvėsių buvo 
pastatyta moderni valstybė su gana 
sveika ekonomija, modemėjančiu že
mės ūkiu ir industrija, augančiu 
mokyklų tinklu , tiesiamais naujai 
keliais ir, kas bene svarbiausia, su 
nauja giliai patriotiška karta, kuri iki 
šių dienų tebekursto laisvės ugnį, 
neduodama priešui ją užgesinti, vargu 
ar galėtume svajoti apie laisvę. 
Dešimtys tūkstančių partizanų, pa
bėgę į tamsius tėvynės miškus irgi 
išgelbėjo Lietuvą, nors tada ir 
nežinodami to. Jie stojo į nelygią ir
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riopai padėti jaunai, nepriklausomai 
Lietuvai.

Labai vertėtų ir dabar paruošti 
naujas peticijas, reikalaujančias ne
priklausomybės atstatymo Lietuvo
je. Reikėtų vėl suorganizuoti parašų 
rinkimą - surinkti milijoną parašų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir, 
kiek įmanoma, kituose laisvojo pasau
lio kraštuose.

Koordinuotas parašų rinkimas bei 
peticijų įteikimas atatinkamų kraštų 
vyriausybėms, efektyviai prisidėtų 
prie naujo tautinio atgimimo tėvynėje 
ir jos pastangų išsilaisvinti.

Tokios peticijos būtų prasmingas ir 
svarbus išeivijos lietuvių įnašas rodąs 
visos tautos gyvastingumą.

Vyt. Plukas
Santa Monica, C A. USA

beviltišką kovą klaidingai manydami, 
kad taurus demokratinis Vakarų 
pasaulis niekada neleis sovietams vėl 
okupuoti mūsų krašto , greit ateis 
jiems į pagalbą, bet, kuris, nežiūrint 
partizanų atstovų siuntimo į Londo
ną, maldaute maldavusių Vakarų 
užtarimo, niekada tos pagalbos ne
siteikė. Veik visi jie žuvo, o kurie 
patikėjo amnestijų suteikimu - atsi
dūrė Sibiro koncentracijos stovyklose, 
iš kur mažai kas tesugrįžo.

Vykstant partizaninėms kovoms, 
kurios neapsėjo be žudynių, rusų 
kolonistai tai žinojo ir pabūgo 
važiuoti į Lietuvą. Todėl musų krašte 
dabar turime 80 procentų lietuvių, 
kai tuo tarpu Latvijoje tik 46 
procentai latvių, o Estijoje tik 60 
procentų estų. Dabartiniame išsilais
vinimo momente tokia lietuvių ir 
svetimtaučių gyventojų, proporcija 
turi ir turės didelės reikšmės, kurią 
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šiuo metu net tinkamai įvertinti nėra 
lengva. Sunku kovoti su esančiais už 
Lietuvos ribų, o jeigu viduje dar būtų, 
kad ir apie 50 procentų, mūsų kova 
tokiu atveju pasidarytų kone visai 
beviltiška. Nuo šio siaubo mus 
išgelbėjo partizanai ir prieš juos 
turime žemai nulenkti mūsų galvas. 
Ne visi, kuriems esame skolingi, 
randasi Sibiro tundrose ir nežinomuo
se pamiškių kapuose. Turime dar gyvų 
kankinių, kurie pernešė visas kančias 
ir, kad ir praradę 
sveikatą, grįžo į sa
vąjį kraštą. Dabar, 
net ir "perestroi- 
kos" laikais, jie vis 
tiek "paženklinti" 
žmonės, kurių reikia 
vengti, kurie negali 
gauti geresnio darbo 
ar buto. Keletas jų 
keliauja per pasaulį 
skelbdami apie 
skriaudą daromą 
mūsų tautai, daugu
ma vargsta savame 
krašte, kur vietoje 
pagarbos ir pagalbos, jaučia atstūmi
mą, ignoravimą. Kur mūsų broliška 
meilė, dėkingumas? Kur mūsų išgar
sėję fondai, kurie plaunasi sau rankas, 
kad jie negalį padėti, kadangi turi kitą 
kultūrinį uždavinį... O tie keliautojai - 
keliautojos į Lietuvą, kurie yra pilni 
retoriško patriotizmo ar negalėtų 
savo lagaminuose surasti truputį 
vietos ar kokią šimtinę dolerių savo 
piniginėse, kad nuvežti šitiems kanki
niams? Suprantama, kad kiekvienas 
veža dovanas savo giminėms. Visgi, 
jei tikrai norėtume, jei jaustume 
tautinį solidarumą ir pareigą, tai 
rastume šimtus būdų, kaip ištiesti 
pagalbos ranką ir tiems gyviems 
kankiniams. Atrodo, kad apie mirusius 
daug kas linkęs jausmingai kalbėti, nes 
mat, jiems jau padėti yra per vėlu. 
Taip dažnas nuraminam savo sąžinę, 
bet nenuoširdžiai ir gerai tai žinom.

Jau kad prisimenam tą sąžinę, kas 
ne visada ir ne visiems yra malonus 
dalykas, turėtume ne kitų, bet savęs 
paklausti, ar čia išeivijoje negalėtume

ALB TARYBOS B R ANEŠI MAS

ŠVIETIMAS
1. Šeštasis mokslo ir kūrybos 

simpoziumas įvyks 1989 metų lapkri
čio 22 - 26 dienomis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Mokslinė programa apima penkias 
bendras šakas: griežtuosius mokslus, 
techniką ir architektūrą, humanitari
nius ir socialinius mokslus, mediciną ir 
odontologiją, teisės ir komercinius 
mokslus, meną ir muziką.

Mokslinės programos komitetas 
kviečia paruošti ir skaityti paskaitą ar 
tik dalyvauti šiame simpoziume.

Visais bendrais mokslinės progra
mos klausimais prašome kreiptis į 
profesorių Rimą Vaičaitį, 14 Millard 
Dr. West Nyack, N.Y. 10994, tel. 
(914) 634 8923.

Kitais sjmpoziumo reikalais kreiptis 
į. Leoną Maskaliūną, 6 Brook Lane, 
Palos Park, Illinois 60464, tel. (312) 
361 5128. Australijoje prašome kreip
tis į Isoldą I. Davis, 6/365 Military 
Rd., Henley Bech, 5022 S.A., tel. (08) 
356 2617.

2. Flinders universitete, istorijos 
fakultete įsigijome palankių docentų. 
Šių metų pradžioje savo studentams 
jie pasiūlė rašyti bakalauro ir aukš
tesnes tezes Lietuvos istorijos klausi
mais. Šiuo metu viena studentė rašo B. 
A. Honours tezę apie .okupacinį 
laikotarpį Lietuvoje (nuo 1939 iki 
1989 metų).

patys prisidėti prie laisvinimo darbo 
arba bent padėti jį kitiems atlikti, 
vietoje to, kad užsiimti tuščia, o 
dažnai net ir žalinga kritika, abejin
gumu ar vaizdavimu ypatingų asme
nybių su klaikia tuštuma viduje.

Tiek išeivijoje, tiek okupuotoji 
Lietuvoje, visi, kas nuoširdžiai rūpi
nasi mūsų tautos likimu, šiuo metu 
turi budėti! Mūsų okupantas, kad ir 
jau tampomas priešmirtinės agonijos, 
vėl žada "juridiškai" pritvirtinti

Sibire
Lietuvą prie Rusijos. Visa tai žada 
būti net ir po to kai Ribbentropo - 
Molotovo paktas su jo slaptais priedais 
iškilo į viešumą, kai Maskva susikom
promitavo prieš visą pasaulį. Maskvai 
reikia nors kuo nors pasiteisinti prieš 
pasaulį jos armijų ir KGB viešpatavi
mu Lietuvoje. Tam Rusijai reikia, kad. 
kas nors lietuvių tautos vardu 
pasirašytų naujo įsijungimo į Sovietų 
Sąjungą "prašymėlį" ar susitarimą. 
Maskva tokius planus mėgsta vykdyti 
vasarą... Sąjūdžiui ir A. Brazauskui 
verta būti pasiruošusiems.

0 mes Australijoje, rugpjūčio 
mėnesio 23 dieną turėtume nuvažiuoti 
į Canberrą ir surengti demonstraciją 
prieš Ribbentropo - Molotovo paktą, 
prieš rusų įvykdytą ir tebevykdomą 
Pabaltijo okupaciją, tik daug gausiau 
ir rimčiau. Tiek kartų pensininkai 
važiuoja iškylauti. Kodėl ne į Canbe
rrą, anom jau penkias dešimtis metų 
trunkančiom, juodom mūsų tautai 
sukaktuvėm?

Dr. J. Kunca

3. ALB Adelaidės Apylinkės valdy
bos pastangomis išsiuntinėta informa
cija ir knygos gimnazijų bibliotekoms, 
istorinių - politinių fakultetų docen
tams ir universiteto bibliotekoms, 
susilaukta palankaus atgarsio ir, kaip 
matome, konkrečių rezultatų.

4. Skatiname jaunimą studijuoti 
istoriją ir politinius mokslus, rašyti 
disertacijas lietuviškomis temomis ir 
raginti savo draugus jomis susidomėti. 
Lietuvos istorija yra nemažai nagri
nėtina sritis Australijos universite
tuose, o medžiagos anglų kalba 
nestokojama. Tad studentams toks 
pasirinkimas gali būti ne tik įdomus, 
bet ir naudingas.

5. Kaip žinome, veiklusis Algis 
Taškūnas sudarė palankias sąlygas 

Hobarto universiteto studentams, ra
šantiems savo laipsnių tezes lietuviš
komis temomis. Raginame jaunimą
kreiptis į jį.

Isolda I. Davis 
Švietimo Tarybos pirmininkė

SVEI KI NAME

Sveikiname veiklią Australijos Lie
tuvių Bendruomenės ir Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos darbuotoją 
Mariną Coxaitę, laimėjusią Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos premiją už ben

dradarbiavimą Australijos lietuvių 
spaudoje.

ALB Krašto valdyba
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LIETUVIU ORERA I KETVIRTĄ 
D EŠI IMT ME TI

Rašo Jurgis Janušaitis

MELANCHOLIŠKOS MINTYS

Lietuviškosios išeivijos gyvenime 
nutinka daug ir įvairių dalykų. 
Neturint savo finansų ministerijos, vis 
tik išeivija sukioja dideles, milijonines 
sumas įvairiems lietuviškiems reika
lams: mokslui, menui, kultūrai, švieti
mui ugdyti ir išlaikyti. Tai, sakytume, 
nuostabaus užsispyrimo žmonės, sergą 
savo tautos reikalais, nesigailį savo 
laiko, sveikatos ir pinigų.

Irena Milkevičiūtė.

Vienu iš tokių neįtikėtinai reikš
mingų atvejų tenka laikyti Lietuvių 
Operos egzistavimą Čikagoje. Štai ji 
jau įžengė į ketvirtą dešimtį, vis dar 
rodo stiprią jėgą, nežada kapituliuoti 
ir ryžtasi išlikti dar ilgesnį laiką.

Žinoma, Australijos lietuviams gal 
ir nebūtų labai svarbu Lietuvių 
Operos egzistavimas. Juk tai daugiau 
besireiškiąs Čikagoje vienetas, kurio 
darbais gėrisi čikagiškiai, na ir kiek 
pasiekia lankytojai iš tolimesniųjų 
lietuvių kolonijų. Bet svarbu pats 
principas - Lietuvių Opera išeivijoje! 
Ir tai ne vienkartinis švystelėjimas, 
bet darbas, išsilaikęs dešimtmečius! 
Iševijos istorijoje, bene, pirmas toks 
atvejis. Tiesa, egzistavo operetės, bet 
ne opera.

Lietuvių Operos gimimo metais 
tenka laikyti 1958 metus. Tada naujoji 
išeivija reiškėsi labai stipriai, besior
ganizuodama į įvairias organizacijas 
bei chorus. Ir Čikagoje "gimė" vyrų 
choras. Tai nuopelnas muziko Alfonso 
Gečo, Vytauto Radžiaus ir kitų 
entuziastų. Iš vyrų choro gimė ir 
Lietuvių Opera, ir čia stipriai jos 
gimimą pečiais parėmė, berods, ope
ros solistas muzikas Vladas Baltrušai
tis. Susiorganizavo ir moterų Choras, 
kuris operai buvo reikalingas ir 
būtinas. Štai ir turime nuostabiai 
galingą vyrų, moterų ir bendrą 
Operos chorą, kuris su nepaprasta 
energija ir noru kasmet paruošia po 
vieną naują klasikinę ar lietuvių 
operą, ir taip metai iš metų. O per tą 
laiką gėrėjomės pačiomis gražiau
siomis klasikinėmis ir, bene, trimis ar 
keturiomis lietuvių kompozitorių 
operomis parašytomis išeivijoje.

Pasitaiko nuogirdų, esą, ar nebūtų 
geriau, kad tuos pinigus išleidus 
kitiems, svarbesniems kultūriniams 
reikalams. Operos vadovybė atsako: 
"Taip, svarbu ir kiti reikalai, bet juk 
mus žmonės remia, turime daug 
macenatų, operas gausiai lanko, 

susilaukiame aukų ir iš to verčiamės, o 
kitiems reikalams, greičiausiai, žmo
nės pinigėlių ir neduotų".

Sutinkame, tad Lietuvių Opera 
težengia toliau.

Pagarbiai tenka prisiminti operos 
dirigentus Aleksandrą Kučiūną, pro
fesorių Vytautą Marijošių, A. Vasaitį, 
A. Kaminską, paskutinįjį dirigentą 
Bronių Kazėną ir kitus. Operoje 
išaugo mūsų stiprūs solistai: Danutė 
Stankaitytė, Aldona Stempužienė, 
Gina Čepkauskienė. Didelę duoklę 
operai atidavė Stasys Baras, Algis 
Brazis, Jonas Vaznelis ir daug kitų. Ir 
kol kas meninės jėgos šviečia savo 
balsų pajėgumu, grožiu, visi dalyvavo 
operų pastatymuose.

Su pagarba minime ir chormeiste
rius: A. Gečą, Emiliją Sakadolskienę, 
Audronę Gaižiūnienę, Robertą Mockų 
ir kitus. Gaila, pilno visų operos 
darbuotojų sąrašo po ranka neturiu, 
tad gal būsiu kai ką ir praleidęs, už ką 
iš anksto jų atsiprašau.

Laiko tėkmėje nuo scenos nuėjo 
mūsų operos didieji. Keitėsi operos 
sąstatas, o paskutiniaisiais metais taip 
nutiko, kad jau prireikė pagrindinėms 
partijoms samdyti svetimtaučius ope
ros solistus. Taigi, Lietuvių Opera, 
sakykim atvirai, pradeda prarasti 
savąją paskirtį. Klausytis svetimtau
čių solistų, kad ir gerų, bet darkyta 
lietuvių kalba dainuojančių savas 
partijas lietuviškai, nelabai malonu.

Todėl šių metų sezonui, statydama 
operą "Trubadūrai", operos valdyba 
ruošiasi šią problemą spręsti kiek 
kitaip. Nežiūrint ankstyvesnių, kai 
kurių veiksnių ūžimo, vaidyba pasi
kvietė iš okupuotos Lietuvos vieną iš 
geriausių sopranų Ireną Milkevičiūtę. 
Bet vyrų problema liko ta pati. Ir šiais 
metais pagrindines partijas operoje 
dainavo trys svetimtaučiai. Režisie
rius taip pat svetimtautis, nes, matyt, 
savieji nenori prie to darbo prisidėti, o 
juk režisierių dar turime net atvyku
sių iš okupuotos Lietuvos, ir labai 
žymių asmenybių. Kur jie?...

"Trubadūro" spektakliai vyko ba
landžio 29 ir 30 dienomis, Morton HS 
auditorijoje. Atrakcija - Lietuvos 
operos žymiausioji solistė Irena Mil
kevičiūtė. Publikos buvę pakankamai 
abiejuose spektakliuose. "Draugo" 
kultūriniame priede "Trubadūrus" 
recenzavo Mykolas Dranga. Išsamiai 
aptarė operos eigą, palietė kiekvieną 
solistą, jo sugebėjimus, įnašą į 
spektaklius. Žinoma, nepeikė ir sve
timtaučių, bet ypatingai iškėlė vieš
nios - Irenos Milkevičiūtės didįjį 
operinį telentą. Recenzentas teigia
mai vertino Operos pastangas kviesti 
solistus iš tėvynės ir ateityje, ir tuo 
būdu, vėl grįžti į Lietuvių Operą, 
pilna to žodžio prasme. Tvirtinama, 
kad iš tėvynės atvykstantiems solis
tams ir honorarai kuklesni. Tuo pačiu, 
dabar vykstant didelėms permainoms 
tėvynėje, ir "koloboravimas" nebeturi 
reikšmės, o nauda, atrodo, būtų 
neabejotina abiems pusėms.

Kaip matome, Lietuvių Opera 
Čikagoje yra išvariusi gilią, sau lygios 
neturinčią, kultūrinę vagą tik žmonių 
ryžto dėka. Ištvermingai operai 
vadovavo ilgametis pirmininkas Vy
tautas R adžius, vicepirmininkas Vac
lovas Momkus, o dabar "vadžias laiko" 
valdyba su pirmininku Žukausku.

Operai linkime ištvermės, o visuo
menei - teikti jai paramą.

AR ŽINOTE, KAD:

Holivude, kai aktoriai švenčia savo 
vedybinio gyvenimo dešimtmetį, tai 
reiškia, kad jie buvo vedę jau dešimt 
kartų.

Tautos himno žodžiai "Vienybė 
težydi" verčia susimąstyti. Ar įmano
ma įgyvendinti šią kilnią mintį savųjų 
tarpe, bendruomenėje, tautoje? Gal ir 
neįmanoma. Gal ir nereikia. Jei nebus 
prieštaraujančių nuomonių, nebus ir 
mintijimo progreso. Bet, man regis, 
kad tos vienybės reikia ieškoti 
tautinėje plotmėje. Žinoma nereikia 
būti šovinistais.

Laisvės ir vienybės daigai, iš 
pradžių nedrąsiai, o dabar vis drąsiau 
dygsta Lietuvoje. O kaip yra išeivijo
je? Gyvename, ačiū Dievui, demokra
tiniuose kraštuose, džiaugiamės lais
ve, tai ir mūsų spauda atspindi 
bendruomeninio gyvenimo gerąsias ir 
blogąsias puses. Aišku, kiekvienas turi 
teisę pareikšti savo nuomonę. Yra 
blogai, kai ta nuomonė neapgalvota, 
neobjektyvi ir neteisinga. Deja, tokia 
dezinformacija nuaidi ir radijo bango
mis, dažnai randa atgarsį net užsienio 
spaudoje. Vietinėje spaudoje dar 
įmanoma duoti atkirtį, nors ir ne 
visada. Tačiau užsienio laikraščiuose 
dezinformacija dažnai pasilieka be 
atsakymo ir patikslinimo. "Užkabin
tos" organizacijos ar pavieniai asme
nys, jei sužino (ne visi skaito užsienio 
spaudą), tai labai pavėluotai. Lai
kraščiai "keliauja" maždaug tris 
mėnesius iš Kanados ir JAV paprastu 
paštu. Betgi pasidaro tiesiog pikta, 
kai ta vienybė griaunama vardan 
ideologinių, religinių ar politinių 
nusistatymų.

Australijoje dar negirdėjome daug 
nusiskundimų. Gal ir dėl to, kad mūsų 
nedaug. Bet JAV jau senokai nuaidėjo 
protesto salvės prieš bendruomeninio 
gyvenimo ardytojus. Tad pagalvoki
me, ką mums reiškia "Vienybė 
težydi"?

Nerimą kelia dar ir kita problema. 
Kas yra bendruomenės pinigais įsigyto 
turto savininkas? Steigėme Lietuvių 
namus, klubus, parapijas, senelių 
prieglaudas, ligonines. Rinkome ir 
rinkome iš bendruomenės pinigus. 0 ar 
visada gerai apgalvojome, kas su tuo 
turtu atsitiks, kai mūsų nebebus? 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ši 
problema pasidarė labai opi. Kai 
kuriais atvejais nieko negalima pa
daryti, bet imamasi iniciatyvos bent 
ateities projektus juridiškai tinkamai 
apsaugoti. Viešėdama Čikagoje, skai
čiau lietuvių ir amerikiečių spaudoje 
ir girdėjau per "Margučio" radiją, apie 
nemalonią padėtį susidariusią šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoninėje. Ligoninė 
randasi išeivijos lietuvių sostinės 
centre - Marquette Park priemiestyje. 
Skaitytojams turbūt žinoma, kad tai 
yra lietuvių seselių kazimieriečių 
vienuolynas, 1907 metais 'įteigtas 
Motinėlės Marijos Kaupaitės, Marijos 
aukštesnioji mokykla, šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčia ir 
daug kitų lietuviškų institucijų. Prieš 
šešiasdešimt metų ligoninę įsigijo 
Lietuvių katalikų labdarių sąjunga, iš 
senųjų emigrantų surinkusi dideles 
pinigų sumas. Ligoninė įsteigta su 
tiksiu pagelbėti lietuviams ligos at
veju ir suteikti medicininę priežiūrą. 
Štai kaip susidariusią padėtį komenta
vo "Lietuvių Balsas" Čikagoje:

" Ligoninės steigėjų buvo numatyta, 
kad ligoninė pirmoje eilėje bus 
lietuviška ir aptarnaus Čikagos lietu
vius, kas pradžioje ir buvo vykdoma. 
Ligoninės administravimas buvo pa
vestas lietuvėms seselėms kazimierie- 
tėms, o pati ligoninės nuosavybė 
perduota kardinolo globai. Ilgainiui, 
lietuviams dėl savo teisių nekovojant, 
šv. Kryžiaus ligoninės administracijos 
štabą perėmė ne lietuvių kilmės 
asmenys. Pav. dabar ligoninės admini
stracijos pirmininkė, vicepirmininkė, 

advokatas ir kiti vadovaujantys asme
nys yra ne lietuvių kilmės. Lietuviai 
gydytojai, po H - jo Pasaulinio karo 
atvykę į JAV, buvo labai nenoriai ar 
visai nepriimami. Net lietuvių kalba 
buvo draudžiama. Nueita taip toli, 
kad praėjusiais metais, švenčiant 
Lietuvos krikšto atnaujinimo 600 
metų sukaktį, ligoninės vestibiulyje 
nebuvo leista pakalbinti plakatą, 
garsinantį iškilmes Romoje. įėjus į 
laukiamąjį, net prie informacijos stalo 
lietuviškai nesusikalbėsi. Nepamatysi 
lietuviškumo pėdsakų, kaip laikraš
čių, žurnalų ar knygų, nors pacientų 
tarpe didelė dalis tebėra lietuviai. 
(Yra ir lietuvių gydytojų, red.)

Lietuviai pasijuto diskriminuojami.
Kyla klausimas, kodėl diskriminuoja
ma? Ar tai daroma vardan ideologi
nių, religinių ar politinių sumetimų? 
Religinės institucijos, jų tarpe ir 
ligoninės, dažnokai sušelpia neturtin
gus kraštus vaistais ar medicininėmis 
priemonėmis. Lietuvoje labai trūksta 
vaistų, o lietuvių įsteigta ligoninė 
atsisako bent ką jai paaukoti. Negana 
to, administracijos vadovybė pareika
lavo, kad ophtamologijos skyriaus 
nutarimas užmegzti ryšius su Kauno 
Akių ligonine ir ateityje jai pagelbėti 
vaistais, būtų išbrauktas iš oficialaus 
susirinkimo protokolo. Vadovybė at
sisakė be užmokesčio slaugyti daug 
iškentėjusį lietuvį disidentą iš Lietu
vos, kuriam akių chirurgai sutiko 
veltui padaryti, skubiai reikalingą, 
akių operaciją. Pacientą teko nuvežti 
į kitą miestą, kur vokietės seselės jį 
slaugė savo ligoninėje be jokio 
užmokesčio. Ligoninės vadovybė ne
leido lietuviams menininkams išstatyti 
savo paveikslus ligoninės vestibiulyje 
ir koridoriuose. ( Paryžiuje, prancūzų 
ligoninėje mačiau didelę skulptoriaus 
Antano Mončio parodą. Kalbėjausi su 
ligoninės direktoriumi, kuris džiaugėsi 
galėdamas ją eksponuoti. 1 Dabartinis 
Lietuvių katalikų labdarių sąjungos 
pirmininkas yra jaunesniosios kartos 
akių ilgų specialistas dr. Linas Sidrys. 
Jis "Southwest News - Herald", "The 
Observer" žurnalistams išvardino aš
tuonis punktus, kurie aiškiai diskrimi
nuoja lietuvius šioje ligoninėje. Vieti
nėje lietuvių spaudoje pasipylė ko
mentarai! Vieni pasisakė už, kiti prieš 
ligoninės vadovybės politiką.

Manyčiau, kad pradinė klaida; jeigu 
taip galima pavadinti turto perdavimą 
kardinolui už simbolinį.užmokestį, jau 
senokai padaryta. Teisiniai, kaip man 
aiškino prieteliai, ji nebepriklauso 
lietuviams. O gal jie klydo! Aišku, 
žiūrint iš moralinio taško, virš minėti 
vadovybės nuosprendžiai vargu ar gali 
būti pateisinami. Tikėkimės, kad 
energingasis dr. Linas Sidrys, drąsiai 
kovojąs už lietuvių teises šioje 
ligoninėje, gaus paramos, jei ne iš 
vieningos, tai bent iš didžiosios JAV 
bendruomenės dalies. Linkime jam 
sėkmės ir kantrybės.

Panaši padėtis buvo susidariusi ir 
šv. Šeimos lietuvių senelių prieglau
doje Lemonte prie Čikagos. Prieglau
dą ir 200 akrų žemės prie jos taip pat 
buvo įsigijusi Lietuvių katalikų lab
darių sąjunga maždaug prieš šešias
dešimt metų bendruomenės surinktais 
pinigais. Turto nuosavybė taip pat 
perduota kardinolo globon. Anot 
"Lietuvių Balso" lietuviams seneliams 
ten vis mažiau atsirasdavo vietos. Dr. 
Linas Sidrys ir šiuo atveju ėmėsi 
iniciatyvos atstatyti padėtį. Yra 
vilties, rašo "Lietuvių Balsas", kad 
"...ateityje ši įstaiga vėl tarnaus 
teisėtiems savininkams - lietuviams."

Tad kas yra teisėtas savininkas 
turto'įsigyto bendruomenės pinigais?

isolda I. Požeiaitė - Davis
"Mūsų Pastogė" Nr.21 ' 1989.5.29 pusi. 3
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

Apie laiką ir žmones
Tęsinys.

Tautos nelaimė, juodos nūdienos 
rūpesčiai, du vokiečių sušaudyti sūnūs 
(vėliau pasirodė, jog vienas, Augusti
nas, likęs gyvas) ir daug kitų lygiai 
nemalonių dalykų, apie kuriuos dar 
anksti kalbėti, iš to augaloto ir 
sveikatingo milžino padarė tik žmo
gaus šešėlį. Tačiau niekas nepalietė jo 
šviesios ir kūdikiškai skaisčios sielos. 
Tuo atžvilgiu jis man priminė Kazį 
Binkį, kuriam taip pat joks rūpestis ir 
joks sielvartas nekeitė ūpo, priešingai, 
tada kaip tik liedavosi per kraštus, 
rodos, jame netelpąs sąmojis ir 
optimizmas.

Dažnai, kai ponia Inga galop 
nutardavo, kad vis dėlto laikas nuimt 
stalą ir plauti indus, traukdavau 
bibliotekon, kur buvau apgyvendintas, 
matydavau jį vis ant to paties terasos 
sienos kampo stovintį sustingusį 
susimąstyme, kaip bronzinę statulą, ir 
žiūrint į kainą, kur, kaip geltoni 
debesėliai žydėjo visas mimozų miš
kas ir per dienų dienas kalno sodyboj 
šaukė italiukė Bel ami kupletus (kaip 
ji tęsėdavo, kaip jai nenusibosdavo, 
nors nauja, bet vis ta pati melodija 
nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvos nakties 
dainuoti - ne be reikalo yra sakoma, 
kad italų gerklės skardinės: niekad 
nepavargsta, niekad neužkimšta), bet 
esu tikras, kad jis taip stovėdamas 
nieko nematė ir nieko negirdėjo. Ką 
jis ten taip sustingęs galvodavo, ką jis 
ten taip, į vieną tašką užsižiūrėjęs, 
matė: ar vaikystę ir Dubysą, ar 
nužudytus susus ir visą savo gyveni
mą? Jis vienas težino. Bibliotekon 
buvo man tik vienas kelias - pro jį. 
Labai nenorėdavau trukdyti to jo 
susimąstymo ir dažnai kitais takeliais 
pravaikščiodavau visą valandą, bet jis 
vis, kaip iš akmens, stovėjo toje 
pačioje vietoje. Galop turėdavau 
ryžtis praeiti. Jis visada užkalbindavo, 
kaip man diena prasistūmusi, galop vėl 
pasakydavo: Aha, atsiprašau, man dar 
ten reikia nueiti... Paėjėdavo iki kito 
tos pačios terasos sienos kampo ir vėl 
sustingdavo ir stovėdavo prietemoje, 
kaip stulpas, kol susiliedavo su tamsa.

Iš to nereikia daryti išvados, kad 
Jurgis Savickis nekalbus žmogus. Jis 
turi labiai įdomią ir gražią kalbą, tik 
jis apie save ir savo bėdas bei 
džiaugsmus nemėgsta kalbėti. Susida
riau įspūdžio, kad jis vienodai kalba su 
karaliais (jam teko ne su vienu jų 
kalbėti!) ir su savo daržo samdiniais 
žemrausiais italais. Kartą jis mane 
nusivedė svečiuosna, kur buvo net 
trys kunigaikštienės, jei ne visos trys, 
tai bent dvi skirtingų tautybių. 
Savickis buvo natūralus, kaip namie, 
kaip kasdien, ir, rodos, nieko ypatingo 
nekalbėjo, bet man jos visos, lyg 
susitarę, kartojo vieną ir tą patį: Koks 
šviesus žmogus tasai jūsų ministras! 
Jis apie viską taip įdomiai ir protingai 
kalba, kaip gali kalbėti tik aukštos 
kultūros aristokratas... Man atrodo, 
kad jo viso patruklumo ir įdomumo 
paslaptis glūdi jo kalbos nuoširdume: 
jis nieko nevaržo ir pats nesivaržo. 
Bet tai pasiekti galima tik labai gerai 
pažįstant žmogaus prigimtį.

Su pirmą kartą sutiktu žmogumi jis 
kalbasi, kaip su artimiausiu draugu. 
Kartą pakvietė mudu kaimynai į 
krikštynas. Sutartą valandą krikštyni- 
ninkų prie bažnyčios neradome, tai jis 
man sako: Tingiu du kartu į kalną 
lipti, tai ar nenueitum pažiūrėti, ko jie 
ten gaišta, o aš čįa po medžiu ant 
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suolo pasėdėsiu. Neskubėdamas užli
pau į kalną: ten jau kūmai ruošėsi, bet 
dar galėjo visas pusvalandis praeiti, 
kol išsiruoš, tai nutariau leistis 
pakalnėn, kad ten jam vienam 
nenusibostų laukti. Nusileidžiu, ir J. 
Savickio nei ant suolo, nei šventoriuje 
nebuvo, bet bažnyčios viduje kažkas 
suolus traukia per grindis ir kalba. 
Įeinu, ogi Savickis su zakrastijonu 
suolus tvarko ir kalbasi, lyg jiedu būtų 
šioje parapijoje augę ir drauge visą 
laiką dirbę. Aš jam sakau: "Na, o kada 
šio amato išmokote?" Jis man: 
"Pasėdėjau ir girdžiu, kad kažkas 
dūsaudamas suolus grindimis traukia, 
įėjau, pasisiūliau talkon, ir mes čia 
labai įdomiai laiką praleidome". 
Pasidėjęs švarką, pasikėlęs kietai 
lygintus rankogalius, jis taip rimtai su 
zakrastijonu suolus tvarkė, kad panū
do ir man šokti jiems pagalbon, bet 
juodu mane sudraudė: esą tik rankas 
susitepsiu! Na manau, ir rask tu čia, 
žmogau, pasaulyje teisybę: jiems 
galima teptis, o man ne. Taip, jam 
viskas galima, ir visur jis savo kailyje. 
Pabaigęs jis man sako: " Žiūriu - senas 
žmogus, suolo nepakelia, o aš laiko 
turiu, tai ko nepadėti".

Esu tikras, kad jis savo ūkelio 
galutinai taip ir nesutvarkė. Ir dėl to, 
kad jis iš tų ūkininkų, kuriems niekad 
ant stogo užmesta šluota samanomis 
neapželia ir visą gyvenimą vartų 
pravažoj akmuo ratų ir dantų 
netranko. Jis vis stato naują terasos 
sieną ir tų sienų, mačiau, jam niekad 
nebus gana. Visada turi cemento ir 
akmenų, visada ką nors stato.

Jo silpnybė ką nors kam nors pirmą 
kartą matomam duot pasakiška. Man 
su juo kartą prie statomos sienos 
bestovint, ėjo pro šalį moterėlė ir 
paklausė, ar ji negalėtų nusipirkti 
poros akmenų savo irstančiai tvorai 
pataisyti. Jis atsakė, kad parduot 
neturįs, bet galįs duot, kiek norinti. Ir 
davė visą toną, ir ne tik davė, bet ir 
nuvežė. Paklausiau kas ji tokia: 
kaimynė ar šiaip pažįstama. Jis 
atsakė: Pirmą kartą aš ją gyvenime 
matau, bet ji čia kažkur netoliese 
gyvenanti. Jo stilius yra lygiai toks 
pat, kaip jis pats. Atsimenu, kadaise, 
pasirodžius jo (Rimošiaus) kelionėms, 
juokiausi iš knygos iliustracijų. Saky
sime, randi kažkaip įkypai nufotogra
fuotą asilo sprandą ir žmogaus dalį ir 
po paveikslu parašyta: Albanija. Tas 
paveiksliukas gali atstovauti bet 
kokiam kitam kraštui, kur tik asilų 

•yra. Bet aišku, kad, jei toje fotografi
joje nebūtų kažko specifiškai albaniš- 
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ko, tai ji knygon nebūtų pakliuvusi, 
bet tu atspėk, žmogau, kas ten slypi 
būdinga Albanijai. Tokių neišspren
džiamų mįslių savo pažintyje su 
Jurgiu Savickiu esu turėjęs keletą. 
(...)

Turbūt visų žmonių gyvenimas 
plūduriuoja tarp rimto ir nerimto 
krašto, tarp šiokiadienio ir šventadie
nio, tarp džiaugsmo ir liūdesio. Dažnai 
tai, kam mes lyg piramidžių statymui 
ruošiamės, tėra tik ispaniškosios pilys: 
ką gi nejučiomis darome - lieka. Esu 
tikras, kad Jurgis Savickis nė nežino, 
kad iš jo man rašytų laiškų susidarys 
kada nors gražus tomelis epistoliari- 
nės literatūros. Gražus tomelis anų 
dienų ir anų žmonių su jų polėkiais ir 
kasdienybe, su džiaugsmu ir rūpes
čiais. Ogi rodos, mes taip mažai 
besusirašinėjome. Rašėmės tik pažin
čiai palaikyti.

Ak, tos dienos ir tie žmonės! 
Atsimenu mielą ministrą Petrą Klimą, 
kuris man tais laikais sakydavo, kaip 
laikas pakeičia žmones: "Niekad, - 
sakė jis, - aš daugiau nevalgydavau, 
kaip dabar, bet niekad negalvodavau 
nei kiek, nei ką valgydavau, o dabar, 
žiūrėk, kalba ir pakrypsta į tą pusę, ir, 
kai randi kur progą, tai ne valgai, o 
ryji..."

Pas Jurgį Savickį galima būdavo 
puikiai pavalgyti... Kartą - Naujųjų 
Metų, ar Kalėdų, ar kita kuria proga - 
jisai prikvietė rinktinių svečių. Stalas 
priminė anuos gražius ir nuskambėju
sius laikus: olandų linas, sidabro 
žvakidės, gryno vaško žvakės, švedų 
punšas, taurieji burgundų vynai (o kas 
gali jiems prilygti!), turkų ir egiptie
čių cigaretės, belgų šokoladas ir ... 
danų sviestas. Argi dar reikia sakyti, 
kad mes visi valgėme, kaip mūsų 
protėviai Lucko suvažiavime? Po 
vakarienės Jurgis Savickis apėjo visus 
svečius su pilna Habanos cigarų dėže. 
Priėjo jis prie manęs, bet aš 
padėkojau, tai jis man ir tarė: 
"Aleksandravičiau, kada gi galų gale 
pradėsi vertinti pačius garsiausius 
pasaulyje daiktus?" (Jis vis, būdavo, 
mane "niekina", kad aš nevedęs, 
neturįs vaikų ir gyvenimo neišmanąs, 
kad aš nosies tiesumu praeinąs pro 
gražiausias ir elegantiškiausias mer
gaites ir damas, ir dar bent šimtą 
panašių ydų manyje matė). Ten, be 
kitų, buvo belgų konsulas su ponia - 
karaliaus dvaro dama. Kažkaip kalba

Skaitytojai pasisako
Neseniai Australijoje lankėsi gydy

tojas iš Lietuvos Gediminas Rimdeika. 
Štai "Mūsų Pastogei" jis taip rašo: 
"Vakar kalbėjau su mūsų sveikatos 
apsaugos ministru A. Vinkum. Papasa
kojau apie viešnagę Australijoje. Jis 
pažadėjo paruošti Jūsų laikraščiui 
straipsnį apie sveikatos apsaugą 
Lietuvoje, ir apie tai, kas vyko VI 
gydytojų suvažiavime". Siunčiu iškar
pą iš "Vakarinių Naujienų" apie 
Lietuvos gydytojų ryšius su Ameriko
je gyvenančiais lietuviais gydytojais. 
"Gal tai bus įdomu, o gal kartais 
paskelbus šią medžiagėlę, atsilieps ir 
Australijos lietuviai gydytojai? Gal jie 
kiek daugiau susidomės, kaip sekasi 
mums, Lietuvoje dirbantiems medi
kams? Tad Australijos gydytojai - kur 
Jūs?! Gal ir Jūs galite įnešti savo 
indėlį į Lietuvos sveikatos apsaugos 
atgimimą?"

Diabetas - viena iš rimčiausių 
amžiaus ligų. Mirtingumas nuo diabe
to net labiausiai išsivysčiusiose ša
lyse užima trečią vietą po širdies - 
kraujagyslių ligų ir vėžio. Pasaulinė 
sveikatos apsaugos organizacija pro
gnozuoja, kad 2000 metais diabetu 
sirgs 120 milijonų žmonių, t. y. tris 
kartus daugiau, negu šiuo metu. 
Diabetas sukelia ankstyvą invalidumą, 

užsimezgė apie karalių Leopoldą III. 
Ministras P. Klimas pažinojo ir jį, ir jo 
tėvą - Albertą I. Jis tvirtino, kad 
sūnui stinga tėvo paprastumo: jis esąs 
išdidus ir šaltas. Ponia gynė sūnų, 
prileisdama, kad tie, kurie geriau jo 
nepažįsta, gali tokį įspūdį susidaryti, 
bet iš tikrųjų jis esąs labai paprastas 
ir nuoširdus. Man karalius Leopoldas 
kartą buvo padaręs labai gilų įspūdį: 
1940 pavasarį buvau girdėjęs jo 
patetišką įsakymą Liege ir Dinant 
tvirtovių gynėjams: "Laikykitės iki 
paskutinio ir žūkite vietoje - tos 
aukos reikia Belgijai ir jūsų karaliui!" 
įsivaizdavau, ką reiškia mirti, bet 
nežinojau ir nenumaniau, ką reiškia 
įsakyti kitam, kad mirtų. O gynėjų 
tarpe buvo jo tikras dėdė... Įsiterpiau 
kalbon ir aš, ir taip su ta ponia 
nuklydome į belgų karaliaus rūmus, 
kad užmiršome svečius ir šeimininkus. 
Net visur esąs ir su visais kalbąs 
Savickis nepajėgė įsiterpti mūsų 
pokalbin ir jo kita linkme pasukti. 
Tada man buvo įstrigęs mano buto 
šeimininko priežodis: "comment di- 
rais-je" (kaip čia pasakius). To visai 
nejaučiau, bet pasirodo, kad tą posakį 
vartojau kas trečias žodis, kaip lenkas 
savo "proszę pana". Dar daugiau - 
mūsų pokalbis buvo toks gyvas, kad 
mes nė nepastebėjome, jog visi sustoję 
ratu klauso, ką mes kalbame. Ponia 
Inga, neiškentusi, garsiai pasakė: 
"Ponia konsuliene ir Pone Comment 
dirais-je, mano kava šąla - prašau 
prie stalo". Savickis, man šelmiškai 
nusišypsojęs, pasakė: "Jau tau bus 
blogai. Ponios suskaitė, kiek kartų 
pakartojai tą savo "comment dirais- 
je". Turėjome kilti. Pakilau ir pajutau, 
kad man truputį galva svaigsta, tai 
ministeriui Klimui pasiguosdamas pa
sakiau: "Kas čia dabar? Rodos, nė 
negėriau, o stodamas susverdėjau, 
kaip kalne pakirsta pušis". Jam tas 
mano pasakymas taip patiko, kad jis 
nusikvatojo ir garsiai visiems tuo pat 
žodžiu pasakė mano nelaimę. Pama
čiau visų ponių akyse ir paslaugose, 
kad jos trokšte trokšta pamatyti, kaip 
sverdi ir griūva kalne pakirsta pušis. 
Bet aš pagalvojau: išgrauš, poniutės, 
jūs galite iš kailio nertis, o to 
malonumo neturėsite. Ir pradėjau 
stiklelių neaplenkti ir tolydžio blaivė
ti...

Tęsinys sekančiame numeryje.

sukelia įvairias komplikacijas. Todėl ir 
iškyla šios ligos ankstyvos diagnosti
kos, efektyvaus gydymo, visų moksli
ninkų, visų medikų, visų galinčių 
padėti telkimo problema. Diabeto 
gydymo sėkmė priklauso nuo bendrų 
gydytojo ir ligonio pastangų. Svarbu, 
kad ligonis žinotų ir suprastų savo 
negalią. Režimas, dieta, kasdieninių 
stresų vengimas, nepaprasta savi
drausmė ir dar gydytojo pagalba gali 
duoti teigiamų rezultatų..."

Gydytojas Gediminas Rimdeika to
liau rašo: "Nuo spalio iki balandžio 
mėn. Amerikos diabetologų asocia
cija rinko Lietuvai dovanotiną apara
tūrą, vienkartinius švirkštus. Devy
nios firmos - gamintojos paaukojo 
diagnostinę aparatūrą, instrumentų, 
mianiatiūrinių aparatų - kompiuterių 
cukraus kiekiui kraujuje nustatyti, 
apie 10.000 vienkartinių švirkštų. Iš 
viso maždaug už 30.000 dolerių. Iš 
JAV gauta aparatūra bus pagal 
paskirtį perduota Vilniaus ir Kauno 
medicininėms įstaigoms.

Paminėtina, kad šią dovaną padėjo 
suorganizuoti biznesmenas iš JAV 
Algis Grigas, kuriam pagailo diabetu 
sergančios mažos mergaitės...

Su geriausiais linkėjimais Australi
jos lietuviams Gediminas Rimdeika.
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LAIŠKAS IŠ ROMOS
Būnant Romoje, sutikau Vitalį 

Žukauską su žmona. Pasižymėjęs 
aktorius, nepamainomas pasakorius, 
kaip visada buvo lipšnus ir įdomus 
pokalbininkas. Pagirkšnoję skanaus 
itališko vynelio, pasigrožėję amžinuo
ju miestu, pradėjo kalbėti apie 
kelionės nuotykius. Bekalbant kažkaip 
visai nepastebėjome, kaip kalba 
nukrypo į asmeniškus horizontus. 
Tada paprašiau Žukausko papasakoti 
apie savo šakotą teatro karjerą. Taigi 
žodį perleidžiu Talijos mūzos garbin
tojui:
- Scenoje darbuojuosi nuo 1942 metų 

- vaidyba ir režisūra mane seniai 
paviliojo. Norėjau patekti į užsienį ir 
tenykščiuose universitetuose pasi
semti dramos žinių. Pagaliau mano 
pastangos buvo apvainikuotos stipen
dija į Vienos universitetą. 1944 metais 
išvykau studijuoti režisūrą į senosios 
austrų - vengrų imperijos sostinę. 
Deja, neperilgiausiai galėjau gilinti 
pamėgtas studijas. Neužilgo gavau 
kvietimą prisidėti prie, Berlyne orga
nizuojamos, menininkų grupės "Lie
tuva". Mūsų tikslas buvo skambia 
daina, šokiu ir mielu lietuvišku žodžiu 
suteikti džiaugsmo ir moralinės pa
spirties Vokietijoje atsidūrusiems 
tautiečiams. Kiek pamenu toje grupė
je dalyvavo solistai Juzė Augaitytė, 
Donicaitė, Vytautas Bakūnas ir Anta
nas Sprindys, balerinos - Irena 
Adomavičiūtė ir Jadvyga Šadzevičiū- 
tė, aktoriai - Kazys Vasiliauskas, 
Alfas Brinką, Kazys Gaudrimas ir 
muzikas - akompaniatorius Stasys 
Kalvaitis. Sau pasirinkau konferansje 
pareigas.

Karo audroms praūžus, įsijungiau į 
profesionalų lietuvių dramos teatrą 
Augsburge, kuriam sumaniai vadovavo 
buvęs Vilniaus teatro aktorius Juozas 
Palubinskas. Dirbome išsijuosę ir 
pastatėme nemažai vaidinimų. Visų 
nesuminėsi, bet keletas giliai įstrigo 
atmintin. Tai buvo: "Vincas Kudir
ka", "Pirmas skambutis", "Žmonės 
kaip ir mes", "Vieną vakarą" ir 
"Žmogus, kurį užmušiau". Be teatri
nių pastatymų, rengdavome nemažai 
koncertinių ir proginių pasirodymų 
įvairiuose minėjimuose ir šventėse.

Po valiutos reformos Vokietijoje* 
susiorganizavo literatūrinis kabaretas 
"Klumpė". Jame dalyvavo H. Kačins
kas, A. Škėma, A. Britka ir aš.

Henrikas Kačinskas

"Klumpė" su gastrolėmis aplankė 
lietuvių stovyklas angių ir amerikie
čių zonose. Nors teko daug važinėti ir 
dažnokai labai nepatogiai, bet malo
nūs tautiečių priėmimai bei geras 
pastatymų įvertinimas, buvo atpildas 
su kaupu. Pamažu stovyklos ėmė 
tuštėti. Susirūpinom su žmona išvyki
mu į JAV. 1949 metais, atvykęs į 
dėdės Šamo žemę, Niujorke suspie- 
Čiau "Brooklyno vaidintojų ansamblį". 
Pastatėme dešimtį veikalų ir davėme

Vitalijus Žukauskas
nemažai koncertų. Man vis tekdavo 
apjungti programas, konferuoti. Taip 
pat pamačiau, kad dirbti didmiesčiuo
se, su didesniu sąstatu, kuris duoną 
pelnosi ne iš meninių pasirodymų, yra 
sunkoka: atstumai dideli, žmonės, po 
sunkaus darbo, pavargę. Viso to 
rezultate pasilikau prie vieno žmo
gaus teatro. Tad šventadieniais garbi
nau mūzas, o šiokiadieniais dirbau 
braižytojo darbą. Išdirbau dvidešimt 
penkis metus, iki pat išėjimo pensijon. 
Su "Vieno žmogaus teatru" esu 
apkeliavęs Šiaurės ir Pietų Amerikos 
bei Kanados lietuvių gyvenvietes. 
Gastrolėms du kartus nuvykau į 
Australiją, Angliją, Škotiją, Prancūzi
ją, Italiją ir Vokietiją.

Stebėjausi Vitalijaus "vitališkumu", 
nes vienam aktoriui yra nepaprastai 
sunku linksminti publiką ištisas dvi 
valandas. Tai iš kur aktorius semiasi 
įkvėpimo ir medžiagos pasirodymams? 
į šį klausimą Žukauskas net nepagal
vojęs atšovė: "Iš gyvenimo, aišku." 
Anot jo, reikia atidžiai stebėti 
aplinkinį gyvenimą ir žiūrėti, kur yra 
ydų, o paskui jas perleisti per humoro 
prizmę.

Atsakymas pasirodė ir girdėtas ir 
pažįstamas. Pasiraususi atminties 
stalčiuose, prisiminiau pagarsėjusio 
prancūzų komedijų autoriaus Ir akto
riaus Molliere žodžius.

Minčių siūlą teko nutraukti, nes 
Vitalijus jau aiškino toliau. Jis kalba 
aktualijomis, dienos įvykiais - tai kuo 
domisi jo publika. Todėl aktorius turi 
pasikliauti ne tik erudicija, bet ir būti 
savotišku psichologu. Reikia susi
pažinti su spauda, pajusti bendruome
nės pulsą, dalyvauti įvairiuose rengi
niuose. Čia pat davė ir keletą 
pavyzdžių:
- Klausi kaip sukūriau "Jubilijato 

minėjimą"? Nagi, pradedu kalbėti 
"ką" ir "kiek" ir "kur" jis yra 
"pridirbęs". "Atsisveikinime su velio
niu" palinkiu lavonui amžinos atilsies, 
pažadu eiti jo keliu, bet visomis 
keturiomis kabinuosi į šitą "ašarų 
pakalnę". O paskui rutulio ju veiksmą 
iš vienos komiškos situacijos į kitą. 
Aišku, reikia gerai pajusti publikos 
nusiteikimą - ką galima pasakyti, ko 
negalima. Aplamai, lietuviška publika 
sunkiai pasiduoda išjudinama juokui. 
Viskas gerai, kol juokiesi iš kaimyno, 
bet, gink Dieve, nepajudink žiūrovo 
aureolės!

Be gastrolių ir proginių pasirody
mų, rašau "Lietuvos teatro istoriją". 
Pradžia 
jėzuitų ir kitų vienuolių mokyklų 
vaidinimai. Po to seka pastatymai 
didikų dvaruose, Amerikos lietuvių 
teatrinė veikla, klojimų spektakliai 
Lietuvoje. Pabaigoje gan plačiai 
dokumentuoju Nepriklausomybės lai
kotarpio teatrų veiklą tėvynėje. Taip 
pat baigiu rinkti medžiagą Stasio 
Pilkos monografijai. Parengiau ir 
daviau Mackaus knygų leidyklai savo 
prisiminimus apie bendravimą su A. 
Škėma. Turiu dar ir daugiau projektų. 
Tik, duok Dieve, kad užtektų jėgų ir 
laiko!

Isolda 1. Požeiaitė - Davis

maždaug 1570 metai,

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

Iš Lietuvių Informacijos Centro 
Čikagoje gauta žinia, kad Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis atidarė įstai- 
gą,skirtą spaudos informacijai. Naujo
ji įstaiga vadinasi "Sąjūdžio Informa
cinė Agentūra". Ši agentūra naudosi 
FAKSO priemonėmis tam, kad apie 
įvykius Lietuvoje galėtų informuoti 
Vakaruose esančias radijo tarnybas ir 
laikraščių redakcijas.

Pereitą mėnesį įkurta informacinė 
Sąjūdžio agentūra yra pirma ir 
vienintelė Sovietų Sąjungoje veikian
ti, nepriklausoma naujienų agentūra. 
Sutrumpintai ši agentūra vadinsis ŠIA. 
Vienas iš istorinių ŠIA veiklos 
proveržių įvyko šios savaitės pradžio
je, kai Lietuvių Informacijos Centrą 
pasiekė pirmasis informacijos pluoštas 
iš Vilniaus, atėjęs telefakso būdu 
(telefonu perduota ir priimta rašytinė 
informacija).

Vienas iš pagrindinių ŠIA darbuo
tojų yra Sąjūdžio Spaudos centro 
vadovas, žurnalistas Rimantas Kana- 
pienis. ŠIA direktoriumi yra Sąjūdžio 
seimo tarybos narys Alvydas Meda- 
linskas.

Pasak R. Kanapienio, negalima 
pasikliauti nei Lietuvos nei Sovietų 
Sąjungos oficialiųjų agentūrų 
ELTOS ir TASS žinių objektyvumu, 
todėl ŠIA sieks informuoti Sovietų 
Sąjungoje akredituotus žurnalistus 
apie Sąjūdžio siekius ir Lietuvos 
įvykius.

Kiekvieną pirmadienį ŠIA išleidžia 
biuletenį "Savaitės Žinios", skirtą 
užsienio ir sovietų žurnalistams 
lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Jame 
skelbiami Seimo ir Tarybos dokumen
tai, Lietuvos oficialios spaudos, 
pagrindinių radijo bei televizijos laidų 
apžvalgos, penktadieniais transliuoja
mų pokalbių su Algirdu Brazausku ir 
Arvydo Juozaičio komentarai.

Kitas ŠIA leidinys, vadinamas 
"Apie mus", taip pat leidžiamas kas 
savaitę, antradieniais, laikraščio for
ma. Jame dedamos užsienio ir Sovietų 
Sąjungos laikraščiuose išspausdintų 
straipsnių apie Lietuvą ir Sąjūdį 
santraukos. "Apie mus" paskirtis yra 
informuoti Lietuvos gyventojus, ką 
apie juos rašo užsienio ir Sovietų 
Sąjungos žurnalistai.

Prie ŠIA šiuo metu kuriasi ir video 
grupė, kuri ketina kas savaitę į 
Maskvą ir užsienį siuntinėti pagrindi
nių įvykių Lietuvoje apžvalgas. į 
agentūros veiklą taip pat jungiasi 
korespondentai, kurie pranešinėja 
apie įvykius Lietuvoje ir už jos ribų. 
Pav. Rasa Miliutė buvo, kaip ŠIA 
atstovė, nuvykusi į Tbilisį, kai 
užsienio korespondentams dar buvo 
draudžiama ten važiuoti. ŠIA norėtų 
sukurti korespondentų tinklą, ap
imantį ne vien Pabaltijį, bet ir 
Armėniją, Gruziją ir Moldaviją. Su 
latviais ir estais tariamasi dėl kito 
biuletenio "Baltika" leidimo.

Lietuvių Informacijos Centras Niu
jorke operatyviai bendradarbiauja su 
ŠIA, perduodant žinias ir spaudos 
iškarpas telefakso būdu į Vilnių, ir 
skleidžiant ŠIA žinias bei dokumentus 
kitom lietuviškom ir kitataučių re
dakcijom. Turimomis žiniomis, ŠIA 
planuoja gauti ir tarptautinio telekso 
ryšį, kas atvers dar vieną langą į 
pasaulį. (LIC)

Gegužės 7 dieną Varniuose ati
dengtas pirmasis Lietuvos paminklas 
žuvusiems partizanams pagerbti. Pa
minklas pastatytas Lietuvos Laisvės 
Lygos Telšių skyriaus.iniciatyva.

TRUMPAI
IS VISUR

Tarybinės Lietuvos parlamentas 
priėmė įstatymą, deklaruojantį Lietu
vos ekonominę nepriklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos ir suteikiantį Lietu
vai veto teisę prieš Maskvos potvar
kius. Estijos parlamentas panašų 
įstatymą priėmė prieš pusmetį.

Estijos parlamentas nutarė Estijoje 
įvesti atskirą valiutą nuo sekančių 
metų.

Iš Gruzijos į Turkiją su vėliausios 
konstrukcijos naikintuvu MIG pabėgo 
sovietų karo lakūnas ir pasiprašė 
politinio prieglobsčio. Su peršauta 
ranka jis nusileido Trapezunde. Turkai 
lėktuvą grąžino Sovietų Sąjungai.

*
Didžioji Britanija ištrėmė 8 sovietų 

diplomatus ir 3 žurnalistus, kurie buvo 
susekti šnipinėjant. Tačiau, atsižvel
giant į , po M. Gorbačiovo vizito 
Londone, pagerėjusius abiejų šalių 
santykius, šis faktas viešai skelbiamas 
nebuvo. Visuomenė vis tiek netrukus 
apie šį įvykį sužinojo, kadangi Sovietu 
Sąjunga, savo ruožtu, tuoj ištrėmė 8 
britų diplomatus ir 3 žurnalistus.

♦
Kinijos studentai ir darbininkai vis 

tebelaiko užėmę Kinijos sostinės 
Beidžingo centrą, taikingai demons
truodami dėl demokratinių laisvių 
padidinimo šalyje ir reikalaudami 
Kinijos prezidento ir ministro pirmi
ninko atsistatydinimo.

Kariuomenės daliniai, sutraukti į 
Beidžingą demonstrantų išvaikymui, 
sulaikyti žmonių minių ir barikadų. 
Iki šiol, įgyvendinant valstybės pa
skelbtą karo stovį, kariuomenė ginklų 
nenaudojo. Didžiulės demonstracijos 
vyko ir kituose Kinijos centruose. 
Daugelyje užsienio miestų, reikšdami 
savo pritarimą Kinijos studentams, 
demonstravo kiniečiai. Tokios de
monstracijos įvyko Sydnejuje, Mel
bourne. Masinės kiniečių demonstra
cijos įvyko Hongkonge.

*

Beirute teroristų susprogdinta 
bomba užmušė daug žmonių, jų tarpe 
musulmonų sunitų religinį lyderį 
šeichą Hassan Khaled, didįjį Lebano- 
no Mufti.

Šeichas Khaled dėjo dideles pa
stangas, kad susitaikytų besivaidijan
čios lebaniečių grupės. Jo nužudymą 
pasmerkė tiek musulmonai, tiek krikš
čionys.

*
Teismas Vakarų Vokietijoje nubau

dė arabą teroristą Mohammed Ali 
Hammati kalėjimu iki gyvos galvos. M. 
A. Hammati prisipažino dalyvavęs 
JAV keleivinio lėktuvo pagrobime 
1985 metais. Grobikai nužudė ameri
kietį karo laivyno jūreivį.

*
Lenkijos seimas priėmė įstatymą, 

išlyginantį santykius su Katalikų 
Bažnyčia. Lenkijos Bažnyčiai grąžin
ta teisė pirkti ir parduoti nuosavybę, 
administruoti mokyklas, leisti laikraš
čius ir, valdžiai nesikišant, valdyti 
radijo ir televizijos stotis. Iš Bažny
čios po antrojo pasauiinio karo 
atimta nuosavybė bus grąžinta arba 
išmokama kompensacija. Panaikinti 
naujų bažnyčių statymo draudimai.

*
Iš kalėjimo paleistas čekų disiden

tas dramaturgas Vaclav Havel, iška
lėjęs pusę jam skirtos 8 mėnesių 
bausmės. Jis buvo nuteistas už 
dalyvavimą demonstracijoje, minint 
susideginusio Jan Palach 20 - tąsias 
mirties metines.

>,Pastogėj;
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IŠ PRAEITIES
Šiemet, gegužės mėnesio 21 dieną 

suėjo penkios dešimtys metų, kai 
Kaune prasidėjo III Europos krepšinio 
pirmenybės, kuriose Lietuva antrą 
kartą iš eilės tapo Europos čempione. 
Tai buvo svarbiausiais ir labiausiai 
atmintinas laimėjimas, kokį tarptauti
nėje arenoje pasiekė Nepriklausomos 
Lietuvos krepšininkai.

Taip pat sukako penkios dešimtys 
metų ir Kauno sporto halei, kuri 
specialiai šioms pirmenybėms buvo 
pastatyta per šešis mėnesius ir 
kainavo 400.000 litų. Tie pinigai buvo 
surinkti už parduotus bilietus pirme
nybėms dar neprasidėjus.

Žaidynėse, be Lietuvos, dalyvavo 
Estija, Prancūzija, Vengrija, Italija, 
Latvija, Lenkija ir Suomija. Žaidynių 
metu, Lietuvoje buvo nutrauktos visos 
kitos sportinės žaidynės, nes visas 
šalies dėmesys buvo nukreiptas į šį 
didįjį įvykį, kurį iš tolo per spaudą ir 
radiją taip pat sekė Europos ir viso 
pasaulio krepšinio mėgėjai.

Po įspūdingos atidarymo ceremoni
jos, kurią sausakimšai pilnoje halėje 
stebėjo 11.000 žiūrovų, prasidėjo 
čempionatas, trukęs iki gegužės 
mėnesio 28 dienos. Lietuva laimėjo 
visas rungtynes ir vėl tapo Europos 
krepšinio nugalėtoja. Mes laimėjome 
prieš Latviją - 37:36, Estiją - 36:14, 
Lenkiją - 46:18, Vengriją - 79:15, 
Italiją - 48:15 ir Suomiją - 112:9. Šias 
pergales Lietuvai iškovojo garsieji to 
metų mūsų krepšininkai: Lubinas, 
Baltrūnas, Kriaučiūnas, Ruzgys, Jur- 
gėla, Budriūnas, Puzinauskas, Andru
lis, Mažeika, Petrauskas, Norkus, 
Šliupas, Nikolskis ir Leščius.

Po šio laimė jmo, per Lietuvą 
nubangavo dar didesnis entuziazmas 
krepšiniui. Be jokios abejonės Ši

API E BU RI U O T OJ U S

Gautas laiškas iš Lietuvos buriuo
tojų, jame rašoma:

"Vykstant įvairioms įdomioms per
mainoms Lietuvoje, atsirado galimybė 
platesnių kontaktų su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais.

Štai JAV lietuviai pakvietė į 
Niujorką Lietuvos buriuotojus. Šio 
renginio iniciatorius - Kanadoje 
gyvenantis buriuotojas - profesorius 
Bronius Stundžia. Jis pasakė: "Laikas 
buriuotojams lietuviams plaukti per 
Atlantą!" ("Gimtasis Kraštas", 1988 
m. birželio 16 - 22 d. d.). Gegužės 
mėnesį iš Klaipėdos ruošiasi išeiti trys 
jachtos "Audra" - Kauno, "Dailė" - 
Vilniaus ir "Lietuva" - Klaipėdos. Šią 
kelionę remia JAV lietuviai, jų tarpe 
plačiai žinomas gamtosaugininkas 
Valdas Adamkus. Niujorke bus orga
nizuojamas iškilmingas sutikimas.

Leonas Baltrūnas.

sporto šaka įsitvirtino mūsų tautiniu 
sportu ir juo tebėra iki šios dienos.

III Europos krepšinio čempionato ir 
Kauno sporto halės penkių dešimčių 
metų sukaktis Lietuvoje bus minima 
rugsėjo mėnesį. Numatoma surengti 
tarptautinį krepšinio turnyrą, kuria
me, tikimasi, bus atstovaujamos visos 
tautybės, kurios prieš penkiasdešimt 
metų dalyvavo Kaune vykusiose 
pirmenybėse. Taip pat bus kviečiami 
JAV ir Australijoje tebegyveną, ano 
meto Lietuvos rinktinės žaidėjai. 
Rengiamasi atnaujinti ir pagrąžinti, 
papuošti ir sutvarkyti jos aplinką. Prie 
Kūno Kultūros instituto rūmų bus vėl 

.pritvirtinta, Tautinės Olimpiados pri
siminimui skirta, paminklinė lenta.

Kauno miesto Kūno Kultūros ir 
Sporto komiteto pirmininkas Pranas 
Majauskas sako: "Šis renginys turėtų 
tapti įsimenančia švente ne tik 
kauniečiams, bet ir visos Lietuvos 
sporto mėgėjams. Organizacinio ko
miteto nariai ir gausus talkininkų 
būrys ruošia leidinį, skirtą III Europos 
krepšinio pirmenybių penkiasdešimt
mečiui, rašomas ir bus išspausdintas 
Sporto halės metraštis, bus pagaminti, 
šiam įvykiui skirti, plakatai, ženkliu
kai, gairelės, vokai, specialūs atmini
mo medaliai. Ruošiamės svetingai 
priimti varžybų dalyvius ir svečius. 
Prašysime vyriausybę, kad Kūno 
Kultūros Rūmų kompleksui būtų 
suteiktas S. Dariaus ir S. Girėno 
vardas. Kaunas ruošiasi pažymėti 
svarbią sukaktį įvykio, kuris prieš 
penkiasdešimt metų paliko daug 
įsimenančių pėdsakų Lietuvos gyven
tojų, ypač jaunimo širdyse."

J. Jonavičius

Štai čia ir kilo mintis, ar Australijo
je lietuviai domisi buriavimu, kaip jie 
susibūrę, ar galėtų bendrauti su 
Lietuvos buriuotojais? Gal pritartų 
bendram žygio Lietuva - Australija - 
Lietuva organizavimui? Tokiu marš
rutu būtų labai įdomu "praeiti", 
juolab, kad vagojančių vandenynus 
lietuvių yra neperdaugiausia. Pas mus 
labai gyvai pritartų tokios idėjos 
įgyvendinimui. Tačiau pirmiausia rei
kia užmegzti ryšius, pasitarti.

Jei kas susidomėtų tokiu Lietuvos 
buriuotojų noru pasimatyti su lietu
viais Australijoje, būtų tikrai įdomu ir 
istoriškai simboliška. Lietuviai yra 
Gintarinės Baltijos pajūrio gyventojai, 
turėję ir turintys gražias tradicijas 
įvairiuose meno, kultūros ir sporto 
renginiuose. Belieka tas tradicijas 
plėsti, išsaugoti."

Nuotraukoje Sydnejaus "Kovo" krepšininkai žaidę per Lietuvos Olimpinės 
dienos solidarumo varžybas su Sydnejaus latviais, pirmoje eilėje iš karės: M. 
Šepokas, P. Vaičiurgis, P. Gustafson, E. Vaičiurgis, A. Bieri. Antroje eilėje: P. 
Andriejūnas, P. Šliogeris, P. Šumskas, R. Payne, M. Payne, M. Žvirblis.

Nuotrauka M. Atkinson.

Lietuvius buriuotojus, norinčius 
užmegzti ryšius su buriuotojais Lietu

KĄ VEIKIA JAUNIMAS

Balandžio 25 dieną Sydnejaus 
Jaunimo Sąjunga surengė tradicinę 
grybavimo ekskursiją. Kas metai 
lietuviai pasinaudodami ANZAC ne
darbo diena, surengia kokią nors 
išvyką. Taip ir šiais metais buvo 
suruošta grybavimo ekskursija į Obe- 
rono mišką. Susirinko visi anksti ryte, 
dar saulei netekėjus, prie Lietuvių 
namų. Išvykome link Katoomba. Ten 
nedaug tepamatėme, viskas priminė 
vieną didžiulį debesį.

ADELAIDĖJE
BABALTIJO OLIMBINĖ DIENA

Adelaidės baltų sporto klubai 
gegužės 13 dieną, solidarumo su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos Tautiniais 
Olimpiniais komitetais ženklan, atžy
mėjo Pabaltyje paskelbtą "Olimpinę 
Dieną".

Tą dieną Adelaidėjės Thebarton 
High School salėje buvo surengtos 
visų šių trijų tautybių klubų krepšinio 
ir tinklinio varžybos. ALFAS pirmi
ninkas J. Jonavičius atidarydamas 
žaidynes, kreipėsi į visus dalyvius, 
kviesdamas juos remti Pabaltijo Tau
tinių Olimpinių komitetų pastangas 
būti priimtais į Tarptautinį Olimpinį

Lietuvoje
"Žiemą - Australijoje, pavasarį - 

Meksikoje, vasarą - Druskininkuose 
žada treniruotis mūsų Lietuvos ėji
kai".

Prieš mėnesį Lietuvoje įkurta 
sportinio ėjimo federacija. Nors 
sportinis ėjimas lengvosios atletikos 
dalis, tačiau dėl savo specifikos 
reikalauja atskiros federacijos, ka
dangi ėjikai dažniausiai rungtyniauja 

voje, prašau rašyti Vidai Rutkauskie
nei, RMB 4087 A, Morwell 3840 Vic.

Atvykome į Oberoną, debesuota, 
lynoja. K as drąsesnis ėmėsi už krepšių 
ir patraukė miško link. Praėjus kuriam 
laikui, grįžo mūsų grybautojai su 
pilnais krepšiais grybų. Visi patenkin
ti apžiūrinėjo vieni kitų laimikius. Vėl 
pajudėjome atgal. Namo grįžome be 
didesnių nuotykių. Autobuse visą 
kelią skambėjo darnios dainos ir 
jaunas juokas. Taip Sydnejaus jauni
mas pažymėjo ANZAC dieną.

Kristina Virgeningaitė

Komitetą, su teise Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sportininkams dalyvauti 
Pasaulinėse Olimpiadose atskirai, sa
vo tautų vardu, o ne sovietų rinktinių 
sudėtyse.

Po to kalbėjo Australijos estų 
sporto sąjungos pirmininkas livo Tuul 
ir latvių sporto klubų federacijos 
pirmininkas Gunars Berzzarinš, kurie 
parėmė ALFAS pirmininko J. Jonavi- 
čiaus pareikštas mintis.

Žaidynių dalyviai pasirašė paramos 
ir solidarumo peticiją, kuri bus 
išsiųsta Pabaltijo tautų Olimpiniams 
komitetams. žiūrovas 

ne stadionuose, bet gatvėse, parkuo
se. Ėjimo varžybos tęsiasiasi net 
keletą valandų, o žiūrovai mato tik 
sportinės kovos pradžią ir pabaigą. 
Todėl, norint tinkamai pasirodyti 
tarptautinėse varžybose, reikia pa
stoviai treniruotis. Tai sportinio ėjimo 
asociacijos tarybos pirmininko Kasty
čio Povilonio mintys.
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HOBARTE PAGERBTOS MOTINOS PERTHE
"Pas mus Motinos Diena buvo panaikinta, 

švęsdavome tarptautinę moters dieną, bet šiais 
metais jau šventėme ir visą laiką švęsime 
Motinos Dieną kaip ir senovėje - pirmą gegužės 
mėnesio sekmadienį". Taip rašė iš Lietuvos 
sena motina 1988 metais gegužės mėn. 8 dieną.

Mums niekas niekada nedraudė švęsti Motinos 
Dieną. Šventėme ją Vokietijoje DP lageriuose, 
šventėme ir Čia atvykę, nors gal ne visada pirmą 
gegužės mėnesio sekmadienį. Kartais gal 
pritapdavome prie vietinių papročių ir atidėda- 
vome į antrą sekmadienį, bet niekada 
nepamlršome pagerbti motinas, kurios mus 
užaugino ir įskiepijo lietuviškumo pradžią, 
nesvarbu, kaip toli ar arti jos buvo nuo mūsų.

Šiais metais moterų komitetas nusprendė 
Motinos Dieną Hobarte švęsti tuo padu metu, 
kaip ir motinos Lietuvoje, miničios šią kilnią 
dieną jau antrą kartą... Bendram minėjimui 
parinko šeštadienio vakarą, o sekmadienį paliko 
motinoms šia diena pasidžiaugti šeimos aplinko
je.

Nemažas būrelis pripildė ponų Šikšnių 
patalpą ir praleido kartu labai malonų ir jaukų 
vakarą.

Pirmininkas R. Tarvydas pradėjo

Motinos Dieną šiais metais Pertho lietuviai 
atšventė senuoju lietuvių papročiu, pirmąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį. Taip kaip tai buvo 
daroma nepriklausomos Lietuvos laikais.

Motinos Dienos minėjimą suruošė nauja Pertho 
Apylinkės valdyba. Minėjimas prasidėjo ryte, 11.30 
vai. iškilmingomis pamaldomis St. Francis lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias pusiau angliškai, 
pusiau lietuviškai atnašavo kunigas P. Pitzen. Bet 
dėkui Dievui ir už tokią jo dovaną. Išvykus kunigui 
dr. A. Savickiui, kol kas dar nežinome, kas 
pavaduos mūsų kunigą jo išvykimo metu.

Tuoj po pamaldų Apylinkės valdybos pirmininkė 
Dalia Francienė pakvietė visus tautiečius ir 
svečius į Lietuvių namų salę, kur visų laukė bendri 
pietūs. Motinas pagerbti susirinko gana didelis 
tautiečių būrys. Susirinko tą dieną ir jauni ir seni. 
Tuoj po pietų, Apylinkės valdybos pirmininkė D. 
Francienė pradėjo minėjimą paprašydama visus 
atsistoti ir tylos minute pagerbti visas gyvas ir 
mirusias motinas. Po to, tai dienai skirtą paskaitą 
perskaityti buvo pakviestas Alfonsas Člžeika, 
kurio paskaitos tema - "Lietuvė mokytoja 
motina". Paskaita buvo labai ilga, įdomi ir 
jaudinanti, joje prelegentas priminė, kaip lie
tuvės motinos, spaudos draudimo laikais, mokė

minėjimą labai gražia kalba, paminė
damas Lietuvę motiną istorijos bėgyje 
ir jos įnašą į lietuvybės išlaikymą 
Lietuvai sunkiais laikais, kalbėjo apie 
motinas Sibire ir jų kančias ten, o taip 
pat ir apie motinas čia tremtyje, 
ypatingai tolimoje mažoje Tasmanijo- 
je, nes šitos yra arčiausiai mūsų.

J. Paškevičius padarė pranešimą 
apie padarytą pažangą sporto šven
tės, kuri įvyks šių metų gale, 
pasiruošimui. Pabaigęs pranešimą, 
padeklamavo labai puikų eilėraštį 
skirtą motinai. Pabaigoje sugiedojome 
Lietuvos Himną.

Po to sekė moterų komiteto 
paruoštos vaišės. Traukėme bilietus 
"laimingų durų" dovanoms. Jas laimė
jo labai nusipelniusios, jau seniai savo 
šeimas užauginusios motinos T. Kai
rienė, N. Kantvilienė ir I. Jurevičienė.
«• •»> X- x- <«• X •»> •»> X- <♦>

S V. KAZIMIERO KOLEGIJA

Dovanas paruošė Elena Paškevičienė, 
kurios labai pasigedome šiame susibū
rime. Ji, sunkios ligos kankinama, 
gulėjo Hobart Royal ligoninėje ir, 
aišku, susibūrime, kurio paruošimui 
tiek daug darbo buvo įdėjusi, dalyvau
ti nebegalėjo. Visi susirinkusieji 
linkėjo jai kuo greičiau pasveikti.

Vaišių metu, J. Paškevičius pravedė 
sėkmingą rinkliavą Lietuvių Katalikų 
Šalpai ir šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje.

*
Hobarte netikėtai apsilankė P. ir F. 

Lazauskai iš Kanados, kurie atvyko 
aplankyti čia gyvenančios savo duk
ros, o tuo pačiu ir susipažinti su 
Hobarto lietuviais. Širdingas ačiū 
jiems už apsilankymą.

S. Augustavičius
■»> X- X- X- X X- X- X- »- «■ * 

rašto savo vaikus iš lietuviškos 
maldaknygės. Lietuvė motina tais 
laikais buvo vaikų auklėtoja, mokyto
ja ir maitintoja. Prisiminė apie 
motinas, kurios Lietuvoje 120 metų 
kentė caro vergiją, jau vos ne pusę 
šimto metų kenčia rusų komunistų 
vergiją. Savo paskaitą prelegentas 
pabaigė palinkėdamas visoms Moti
noms stiprybės, sveikatos, šviesių 
gyvenimo metų.

Ramovės skyriaus valdybos pirmi
ninkas ramovėnas Juozas Jaudegis, 
visų ramovėnų vardu, nuoširdžiausiais 
žodžiais pasveikino motinas, likusias 
tėvynėje ir esančias čia Australijoje. 
Dalia Francienė pakvietė visus sugie
doti Tautos Himną, tuo užbaigiant 
Motinos Dienos minėjimą.

Vėliau bendruomenės kultūros ve
dėja Stefa Žilinskienė pravedė meni
nę programą. Gintaras ir Vytenis 
Radzlvanai paskaitė po eilėraštį.

Balys Steckis perskaitė savos kūrybos 
eilėraštį "Jau prabėgo daug metų, kai 
aš tave, mama, palikau". V. Skrolio 
vadovaujamas vyrų choras padainavo 
dvi, motinoms skirtas dainas - "Kur 
gimta padangė" ir "Tėviškėle, tėviš
kėle". Po meninės dalies sekė loterija 
ir kavutė. Apylinkės valdybos pirmi
ninkė pabaigoje nuoširdžiai padėkojo 
jaunoms šeimininkėms prisidėjusioms 
prie pietų paruošimo, fantų aukoto
jams, visiems attikusiems meninę dalį 
ir visiems, kas minėjimui paruošė salę. 
Buvo padėkota visiems tautiečiams ir 
svečiams už dalyvavimą pamaldose ir 
minėjime.

Reikia pasakyti, kad naujoji Apy
linkės valdyba patyrusiai ir sumaniai 
suorganizavo Motinos Dienos minėji
mą. Visi dalyvavę buvo labai paten
kinti šia švente ir penktą valandą 
linksmi skirstėsi į namus.

Balys Steckis

Perskaitęs šv. Kazimiero Kolegijos 
rektoriaus, prelato A. Bartkaus laiš
ką, kuriuo kreipiasi į lietuvišką 
visuomenę, primindamas Kolegijos 
reikalus ir prašydamas paramos; o taip 
pat susipažinęs su Religinės Šalpos 
metinėmis išlaidomis, noriu, kaip 
buvęs ilgametis Kolegijos organizato
rius, tarti savo žodį

Ilgus metus aukojomės ir kentėjo
me, organizuodami ir vadovaudami 
Kolegijai, bet tylėjome. Atrodė, kad 
lietuviška visuomenė nesidomėjo mu
mis; o jei kartais patylomis prabilda
vo, tai vien priekaištus paberdavo. 
Dievo Apvaizdos stebuklingai laimi
nami sukūrėme Kolegiją ir per virš 
keturiasdešimt metų išlaikėme. Dir
bome, ir šiandien vadovybės žmonės 
dirba be algos, be apdraudos, be 
pensijos. Nebuvo ir nėra kitos 
galimybės.

Kai nūdien lietuviai turi milijoninius 
fondus, kai milžinišką pinigų sumą 
sudėjo lietuviškai katedrai, prie vieno 
Čikagos universiteto, išlaikyti, kai

milžiniškos sumos išleidžiamos viso
kiems suvažiavimams organizuoti ir 
pravesti, kai Religinė Šalpa vien 
personalui per metus išleidžia 
400.000, negalime toliau tylėti.

Visi suminėti lietuviškos veiklos 
vyksmai turi savo prasmę ir reikšmę, 
bet ar mažesnę svarbą mūsų tauti
niam ir religiniam gyvenimui turi 
Kolegija? Esu tikras, jog Kolegija turi 
net didesnį įnašą mūsų išeivijos 
gyvenime ir mūsų santykių su Lietuva 
ir Bažnyčia Lietuvoje palaikyme. O 
juk Bažnyčia šiandieninėje Lietuvoje 
yra pagrindinis ramstis kovoje už 
laisvę ir tautines vertybes. Kolegija 
visada buvo ir yra nepamainomas 
tarpininkas tarp šv. Sosto ir Bažnyčios 
Lietuvoje. Be Kolegijos ar mes 
turėtume arkivyskupus ir nuncijus 
lietuvius? Ar mes turėtume lietuvių 
koplyčią šv. Petro bazilikoje? Ar mes 
būtume galėję turėti tokius šv. 
Kazimiero ir Lietuvos Krikšto minėji
mus, kokius turėjome Romoje? Be 
Kolegijos ar mes turėtume tokius

PADĖKA
A. A.

EUGENIJUI VYŠNIAUSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkoju draugams ir pažįstamiems užjautusiems ir 
padėjusiems man sunkioje gyvenimo valandoje.

Taip pat dėkoju visiems, kurie, vietoje gėlių ant kapo, aukojo Tautos 
Fondui ir lietuvių spaudai.

Genovaitė Vyšniauskienė

■»> «• •»> •»> x X- X- x x- x x x- x x-
tamprius ryšius su šv. Sostu, kokius 
turime? Kolegija buvo ir yra lietuviš
kos informacijos centras ir šaltinis 
Italijoje ir visoje Europoje. Kolegija 
mažas Lietuvos kampelis viso krikš
čioniško pasaulio centre - Romoje.

Kolegija yra reikalinga finansinės 
paramos. Jos, visų pirma, laukia iš

x- x- x- x- x x- x- 

lietuvių finansinių veiksnių, o taip 
pat ir pavienių geraširdžių asmenų, 

į visus kreipiamės. Visus prašome, 
atsiminkite Kolegiją. Užtikrinkite jai' 
ramią ir sėkmingą ateitį.

L. Tulaba

X X X X X- X- X X X X X- X- X X- X- X X X X 

įįASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS# 

« LIETUVOJE «
$ Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines Lietuvoje. M 
z. Galima paremti siuntiniai*, galima nupirkti jiem* dovanas ten, arba, # 
9 galima paremti finansiniai.
$ Pageidaujamos prekės Ii užsienio yra Uos: $
# Striukė* - anorakai, sportiniai batai, blluskutės, suknelės, sportiniai # 

kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava.
$ M
$ SIUNTINYS 1 - 1988 #

# Vyriška arba moterišką striukė - aoorakas, t
vyriški arba moteriški sportiniai batai,

Š puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta skarelė, *
# pasiunčiant oro paktu kainuoja $300. . #

S ■ $
Finansinė* parama* reikalu prašome teirautis atskirai. į ■

w *
Į Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, Š
# išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas. #

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir
Š naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BODU. $
# Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. #

$ Z. Juras, Š
į 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. #
’ Telef. 01 460 2592.
A
*X- X- X X- X- X X X X- X X X- X- X X- X- X X- X X- x '
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AUKOJO
Br. Šidlauskas N.S.W. $25
L. Bucelis Vic. $25
N. Liutikaitė N.S.W. $40

NAUJI
M. P. SKAITYTOJAI

Janina Barkienė Vic.

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Lietuvių akademinės korporacijos

“Romuva”
prezidiumą 1989/90 metų kadencijai 
sudaro sekantys asmenys: 
Fil! Algirdas Šimkus — senjoras
Sp! Henrikas Kaladė — vice-senjoras 
Fil! Saulius Varnas — scriba 
Korespondenciją prašome siųsti 
scribos adresu: 11 Jennings Street, 
Noble Park, Victoria 3174.

Fil! Saulius Varnas
Scriba 1989 gegnės 16 d.

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS
Balandžio 9 dieną metiniame susi

rinkime Apylinkės valdyba buvo 
įpareigota sušaukti specialų Apylin
kės narių susirinkimą, naujai valdybai 
išrinkti už dviejų mėnesių. Šis svarbus 
susirinkimas įvyks birželio mėnesio 4 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Prašome įsidėmėti 
ankstyvesnę valandą. Susirinkimas 
turėtų ilgai neužsitęsti. Po to vyks 
skautų tėvų pasitarimas. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Apylinkės valdyba

HOBARTE
Birželio mėn. 16 dieną kunigas 

Juozas Petrauskas atvyksta į Hobartą 
aplankyti lietuvių bendruomenės na
rius. Penktadienį, birželio mėn. 16 
dieną kunigas J. Petrauskas dalyvaus 
Eukumeninėse pamaldose, išvežimų 
minėjime St. Joseph bažnyčioje, 
Macqurie ir Harringtono gatvių san
kryžos kampe.

Šeštadienį, birželio mėn. 17 dieną 
aplankys senesnio amžiaus lietuvius jų 
namuose. Norintieji apsilankymo pra
šome apie tai pranešti S. Augustavi- 
čiui telefonu 294 704 arba J. 
Paškevičiui telefonu 726 360. Taip pat 
prašome pranešti ar norėsite, apsilan
kymo metu, priimti komuniją.

Sekamdienį, birželio mėn. 18 dieną, 
12 valandą įvyks šv. Mišios šv. Teresės 
bažnyčioje Moonah. Po mišių, salėje 
prie bažnyčios ruošiami užkandžiai, 
kuriuos paruoš Apylinkės valdyba ir 
moterų komitetas.

Pirmadieni kunigas J. Petrauskas 
išvyksta.

Apylinkės vaidyba

SYDNEJUJE
IŠVEŽT KI V

MI NEJI MAS

Skaudiems Birželio įvykiams pami
nėti, N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas 
praneša:

Birželio 17 dieną (šeštadienį), 
rengia Vigiliją - budėjimą deportacijų 
aukoms atminti - Martin Place, 
netoliese prie žuvusių australų karių 
paminklo. Budėjimo pradžia 10.30 vai. 
ryto. Budėjimas tęsis iki 12 vai., kai 
Baitų karių organizacijų atstovai prie 
paminklo padės vainikus.

Birželio 18 dieną (sekmadienį), 2 
vai. Latvių namuose įvyks tremtinių 
minėjimas - koncertas. Latvių namai 
randasi 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių, estų meninės grupės, Lietuvius 
atstovaus choras "Daina", vadovau
jant dirigentams Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui, akompanuojant Bro
niui Kiveriui.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto 

vardu

Informuojame visuomenę, kad Trė
mimų į Sibirą minėjimą organizuoja 
Tautos Fondo atstovybė. Minėjimas 
įvyks birželio mėnesio 11 dieną, 
sekmadieni, pradedant pamaldomis 
11.30 vai. ryto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų, 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių klubo patalpose vyks 
minėjimas.

Paskaitą skaitys ekonomistas Vy
tautas Patašius, prelatas P. Butkus 
atliks invokaciją, po to bus meninė 
programa.

Programoje su savo kūryba dalyvaus 
poetas Juozas Almis Jūragis, Aušra 
Juškienė, viešnia iš Lietuvos, daininkė 
Eglė Černevičienė ir choras "Daina".

Šią dieną kviečiame susikaupimui, 
kuriame ir Lietuvoje Sibiro aukos bus 
atatinkamai prisimintos.

A. K rami liūs
Tautos Fondo atstovybės vardu

Liepos 2 dieną (sekmadienį), 1.30 
vai. po pietų Lietuvių namuose 
Bankstowne, šaukiamas A LB Sydne
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, neatsižvel
giant į tai, kiek bus dalyvaujančių.

::

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S TvlO R G ASB ORO 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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

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

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 va), p.p.

::

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIU- KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

Dabartinės Sydnejaus Apylinkės 
valdybos kadencija baigiasi. Susirinki
mo metu bus renkama nauja Apylinkės 
valdyba ir Kontrolės komisija.

A LB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių klubo biblioteka 
dažnai susilaukia daug lankytojų - 
svečių iš Lietuvos. Jiems įdomu 
pamatyti iki šiol neregėtas (bet 
girdėtas) išeivių išleistas knygas bei 
jas paskaityti. Jau pirmomis dienomis 
įsitikino okupuotoje Tėvynėje dešimt
mečiais skleidžiamu melu apie joje 
esamą gerbūvį, o išeivių vargus, 
nedateklių, skurdą, bedarbę ir visus 
kitus trūkumus, kurių nėra liaudies 
"rojuje" tiek Sovietų Sąjungoje, tiek 
jos užgrobtuose kraštuose...

Tautiečiai, atvykę į svečius, atsi

Nuotraukoje ALFAS pirmininkas J. Jonavičius (dešinėje) įteikia estų sporto 
klubų pirmininkui I. Tuul ir latvių klubų pirmininkui G. Berzzarinš gaireles 
"Olimpinės Dienos" prisiminimui.

vežė įvairių, dabar jau legalių, 
simbolinių ženklelių, stovylėlių, sa
gių, gintaro dirbinių, o taip pat, 
tautiniais motyvais, mažesnių ir 
didesnių audinių, juostų. O iš meno 
srities - paveikslų.

Keletas tokių svečių, tikslu suba
lansuoti irstantį biudžetą, kreipėsi į 
biblioteką prašydami tarpininkavimo 
tas gėrybes perleisti čia esantiems 
tautiečiams, o už gautą doleriuką ką 
nors įsigyti ir parsivežti į Lietuvą, kur 
visko vis dar taip trūksta.

Biblioteka, norėdama padėti atvy- 
kusiems tautiečiams materialiai, 
kviečia Sydnejaus lietuvius joje apsi
lankyti, pasigėrėti bei pakritikuoti 
simboliniais daiktais, darbeliais... o 
gal ką nors ir įsigyti. Juk geram 
tikslui! Tad laukiame.

Biblioteka atidaryta sekmadieniais 
nuo 1 vai. iki 4 vai., o trečiadieniais 
nuo 12 vai. iki 3 vai.

Bibliotekos vedėjas
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