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IVIES REIKALAUJAME 
LAISVĖS LIETUVAI

Prisiminimuose, birželis - šiltas ir gražus vasaros 
mėnuo tėviškės laukuose. Ūkininkai šienavo aukštai 
pakeltais žiedais pasipuošusias pievas. Naujai 
pažvyruotais vieškeliais riedėjo arkliais traukiami 
vežimai, skubėjo tarpmiestinio susisiekimo autobusai 
ir automobiliai. Bet tie, gražiomis spalvomis dažyti, 
birželio prisiminimai liko toli, toli... Birželis daug 
stipriau lietuviui primena nelaimės pradžią. Primena 
1940 metais prasidėjusią Lietuvos okupaciją ir po to 
sekusi žiauriausią XX - to amžiaus komunizmo 
sukurtą melą, apgaulę ir terorą. 1941 m. pradėti 
masiniai mūsų brolių ir sesių trėmimai iš Lietuvos 
tęsėsi iki 1955 metų. Be jokio kaltinimo, nuo savo 
tėvų paveldėtos žemės, vežė ūkininkų šeimas. Iš 
įstaigų į sunkvežimius krovė tarnautojus. Iš bažnyčių 
nelaisvėn vedė vyskupus ir kunigus. Daug kas iš mūsų 
matėme tremiamų ašaras ir girdėjome vaitojimus. 
Pasitraukę į Vakarus, nematėme, bet vis jautėme 
tremtinių kančias atliekant sunkiausius darbus, 
pergyvenant šaltį, badą ir iškankintų artimųjų mirtį. 
Mes jų negalime užmiršti. Prisimindami ir pagerbdami 
tautos kankinius, gausiai dalyvaukime ruošiamuose 
minėjimuose, rodykime šio krašto gyventojams mums 
padarytą skriaudą. Presiniai rusų vagonai paruošti lietuvių deportacijai į Sibirą 1941 metais Lietuvoje.

"Lietuvos žemė yra ne kartą aplaistyta savo 
žmonių krauju; jų kančios įdiegia stipresnę tautinę 
dvasią naujiems tautos herojams", sako Liudvikas 
Simutis, buvęs kalinys, iškentėjęs daūg'metų įvairiose 
Sibiro koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose.

Taip. Lietuva turi naujų tautos herojų. Jie su tvirtu 
tautiniu susipratimu ir nepalaužiama valia jau plečia 
kelią į nepriklausomybę. Jie pažadino tautą pagrįstais 
reikalavimais. Jų pastangomis, su atgimusios Lietuvos 
gyventojų masine parama, šiandien Gedimino pilies

bokšte plevėsuoja tautinė vėliava. Laisvai giedamas tautos himnas. Lietuvių kalba yra Lietuvos 
valstybinė kalba. Tikintiesiems grąžinta Vilniaus katedra,' Klaipėdos ir kitos bažnyčios. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio kandidatai triuškinančiai laimi rinkimuose. Tai prošvaistės, kurios mus džiugina. 
Tikėkime, kad jų bus daugiau. Kad ir nelengvas kelias į Nepriklausomybę, bet jis galimas griūnant 
komunizmo imperijai. Mūsų tautos laisvei viltis stiprina ir Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios tarybos 
nutarimas paskirti specialią komisiją ištirti Molotovo - Ribbentropo paktą ir jo pasekmes. Taip pat, 
pažadėta tyrinėti ankstyvesnius KGB nusikaitimus. Mūsų liūdnos tremtinių prisiminimo ir pragiedrulių 
pasireiškimo Lietuvoje proga, suprasdami dar tolimus siekius, būkime vieningi savo bendruomenėje. 
Remkime mūsų brolių pastangas tėvynėje atstatyti Nepriklausomą Lietuvą.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto vaiayoa

GEDULINGA ORACIJA Juozas Al mis Juragis

MANO SIELA, tu gedulu graudžiu užtvinusi,
Visus, kurie tau buvo brangūs, tu, širdgėloj minėdama, kas dieną apverki nenuraminama rauda,
Tapai tu raudų siena, skirta žuvusiems draugams - didžiulei tautos brolių miniai,
Sušaudytų, pažemintų ir išvežtų negrįžt gimtinėn niekada...

MANO SIELA, tu surinkai jų palaikus, kad užmaršty nedingę,
Tavo atmintyje ir šiuose posmuose spindėtų jų kančios ir baimės prakaito lašai,
Juos apraudi, pavirtusi varpu, suskambančiu jautriai ir gedulingai,
Tautos kentėjimų istoriją tu skausmo ašarom rašai...

MANO SIELA, matei ir liudiji pasauliui, kaip šautuvais ir neapykanta ginkluoti mūsų žemėje piktieji priešai siautė. 
Sodybas ir šeimų lizdus išdraskė tų, kurie tartum balandžiai taikūs.
Tapai tu atminimo skrynia, savyje surinkusi visus, be gailesčio išplėštus tautai,
Tapai indu, sukaupusiu jų neviltį, kančios šauksmus, žuvimą jų belaikį...
O JŪS VISI, šventam tėvų ir protėvių tikėjime išaugę,
O Jūs nuolankūs ir taikios širdies gerieji žmonės - seserys ir broliai mano!
Jums, nekaltiems, Lietuvoje neliko vietos. Jūsų "Leiskit mums gyventi!" grubiai užsmaugė
Pusi gailėjimo nežinanti, barbariška kankintojų tauta, šiurpus teroro tvanas...

MANO SIELA, tu surinkai kentėjimus visų. Ir šito sielvarto baisi našta tave prislėgė,
Ir naktys tamsios be vilties, ir apsinaukusių aušrų šviesa nelaimių nuojauta alsavo.
Dešimtmečius tu klaidžiojai šaltoje Sibiro laukų gūdybėje, kaip ilgesio dvasia, grąžinti laisvės praeitį bejėgė. 
Ieškodama ženklų ir pėdsakų brangiausių artimųjų savo...
MANO SIELA, dešimtmečius liūdėjai tu, su gedulu budėjai nenurimus,
Visiems laikams paženklinai save ištikimybės išvežtiems, užuojautos palikusiems sieloj išdeginta žyme, 
Visi, kurių ieškojai tu, kuriuos mylėdama, išsiskyrimo nevilty lietei širdies jausmais, negęstančiais prisiminimais, 
į priešo šalį išvežti, vergijos lageriuose žuvo, išnyko paversti kapų kapų žeme, kapų žeme, kapų žeme...
KAPŲ ŽEME - visi prakeiktoj Sibiro laukinėj taigoj, ledinėse pakrantėse Laptevų jūros, 
Už šiaurės speigračio, žiemos audrų, sušaldančių į ledą širdis, baisiam įsiutime - 
Vis tūkstančiai ir tūkstančiai į mirtį varomų nužmogintų vergų figūrų - 
Lietuviai tremtiniai, darbų išsekinti, badu išmirę, paversti kietai įšalusia kapų žeme...

MANO SIELA, eini mirties keliais, kur žuvo išvežtieji, nugalėti šiaurės žemės negyvenamųjų plotų,
Su palme gedulo eini, kankinama baltos mirties alsavimo kvapu,
Eini, pavirtusi geismu, kad tavo žodžiai, lyg paminklų akmeninės lentos atsistotų
Ant nepaženklintų, ant užmirštų kapų...
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ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS
Goda 

ir* ašaromis

Juozas Krupavičius

Ta šalis Lietuva vadinasi. Tavo ir 
mano tėvynė, kuri savo ilgoje ir 
margoje istorijoje turi daugybę 
džiaugsmo ir skausmo dienų išgyvenu
si. Šiandien, kas amžių bėgyje, 
politinėms ir religinėms aplinkybėms 
keičiantis, dar išliko nesunaikinta, 
skaitome apie tai ir stebimės - kokios 
garbingos tautos vaikai esame, kuo 
dar galime didžiuotis ar skųstis. Todėl 
ir aš šiandiena, prisimindamas, mūsų 
atmintyje dar taip giliai ir skausmin
gai glūdinti "kruvinąjį birželį" - 
norėčiau jums pasiguosti ir tuo 
liūdesiu pasidalinti.

Kaip žinia, skaudžiausios mūsų 
tautos kančios prasidėjo antrojo 
pasaulinio karo metu. Tačiau. 1941 
metų birželio naktys tai tik dalis tų 
nuoskaudų ir nežmoniško pažeminimo. 
Mūsų protėviai amžiais buvo skriau
džiami ir nuolat kovėsi už savo teises, 
tik gaila, kad daug kas, keičiantis 
religinėms ar politinėms aplinkybėms, 
pasidengė užmaršties dulkėmis ar net 
pražuvo. Apie mūsų tėvynės pagoniš
kąją istorijos dalį žinome tik iš 
legendų ar kitų tautų istorijos 
archyvuose terandame. Tik šiaurės 
Europoje įsigalint krikščionybei, mes 
geriau save pažįstame, geriau supran
tame istorinius įvykius, kurie musų 
tautą atvedė prie nutautinimų, kan
čių ir masinių žudynių...

Pirmasis Naugardo Didžiojo Met
raštis" (860 m.) smulkiai aprašydamas 
miesto krikštą sako, jog, iš Kijevo 
atvykę, stačiatikių misionieriai turėję 
ilgiausią ginčą teologijos klausimais su 
-musų - ’Krivaičiu, kuris pasibaigė, 
tokiems debatams įprastai - lygio
mis... Tada, kronikos žodžiais, mūsų 
žynys paskelbė jog pereisiąs miestą 
plaunančią Volkovo upę vandens 
paviršiumi nuo vieno kranto iki kito, 
kad įrodytų mūsų Dievo Perkūno 
pranašumą. Susirinkusiai didžiulei mi
niai stebint. Krivaitis savo pažadą 
įvykdė, kai tuo tarpu stačiatikių 
misionieriai tokiu keliu pasivaikščioti 
pabijojo... Po tokios kompromitacijos, 
jiems nieko nebeliko, kaip tik kraštu
tinės priemonės savai teisybei įrodyti, 
šauktis kardo pagalbos. Nakties metu, 
iš pasalų miesto gyventojus užklupus, 
Kijevo draugija beveik visus išskerdė, 
o misionieriai varu lietuvius apkrikšti
jo. Tvirtinama, kad Perkūno - 
Rūpintojėlio statula, skaldoma į 
šipulius, dejavusi žmogaus baisu...

- Sakykit ką norite, bet aš, kaip 
saule danguje, šventai tikiu, kad mūs

apie krauju 
persunktą šalį...

Krivaitis vaikščiojo vandeniu, o mūsų 
Dievas vaitojo ir tebevaitoja mūsų 
išguitų palikuonių širdyse... - taip 
tvirtina Česlovas Gedgaudas mūsų 
praeitį aprašydamas.

šiuo įvykiu pasimokę, mūsų protė
viai ir jų Perkūnas - Rūpintojėlis porai 
amžių pagyveno ramybėje. Tik nuo 
1244 metų pradžios vėl neramumai 
reikštis pradėjo. 1251 metais, kitų 
prikai'oėtas auksiniais pažadais. Kara
lius Mindaugas krikštą priėmė, o kartu 
su juo ir šimtai didikų bei valstiečių. 
Bet ir čia mūsų istorija mus moko. 
Perkūnas - Rūpintojėlis dar gynėsi: 
karalius Mindaugas sąmokslininkų 
prieš naują tikėjimą buvo nužudytas, o 
kartu su jo mirtim ir kiti apsikrikštiję 
vėliau išnyko...

Tada upeliai kraujo tekėjo, bet 
mūsų protėvis vis dar džiaugėsi, 
galėdamas dar, apie per du tūkstan
čius metų nustovėjusiais, papročiais 
ir tradicijomis gyventi.

Taip tęsėsi iki keturioliktojo šimt
mečio pabaigos, kada mūsų tėvynėn iš 
rytų pradėjo plūsti pulkai stačiatikių 
misionierių ją rusindami, o iš vakarų 
stiprėjantis Kryžiuočių ordinas grąsė 
kardu ir ugnimi pavergti, sunaikinti. 
Nesurasdamas geresnės išeities, kara
lius Jogaila 1386 m. vasario mėnesio 
15 dieną nutarė glaustis prie Romos 
priimdamas krikštą. Ir tų pačių metų 
vasarą mūsų Didysis Kunigaikštis 
Vytautas, pasitaręs su šimtais lenkų 
didikų, kunigų, vienuolių ir jų 
padėjėjų atvažiavo į Vilnių ir 
galutinai mūsų tauta pavertė krikš
čionimis. Kaip istorija sako, lietuvis 
tais laikai nebuvo krikštijamas, kaip 
dabar šventu vandeniu, bet kardu ir 
ugnimi. Tik eilei metų praėjus, 
šventus ąžuolus gojuose iškirtus. 
Krivius, užsispyrusius didikus išsker- 
dus ir amžinoms ugnims galutinai 
užgęsus, Vytautas didysis pamatė kur 
buvo nueita ir kas padaryta. Kad 
išlyginti didelę žuvusių spragą, Vy
tautas Didysis iš vakarų atidarė 
sienas, iš Ispanijos ir kitų krikščioniš
kų kraštų tuo metu ištremtiems 
žydams, o iš rytų - totoriams. Ir 
atsitiko taip, kad žydai su laiku 
įsitvirtinę miestuose ar aplink didikų 
pilis, perėmė į savo rankas prekybą ir 
kapitalą, o totoriai, būdami landes- 
niais amatininkais, ir iš šios srities 
vargšą lietuvį išstūmė...

Didysis kunigaikštis Vytautas 1430 
metais, nepalikęs sosto įpėdinio, iš 
savo įdėtų pastangų ir norų nesuiau-

0 sūnus iš Sibiro vis nerašo...
kęs reikiamų rezultatų, mirė. 1569 
metais mes, tos nelaimingos Liublino 
Unijos dėka, galutinai "susidraugavo
me" su Lenkija. O 1795 metais, 
bendro likimo spaudžiami, tapome 
ruso pavergtais ir jau nuo 1863 metų 
norėta mus tiosiog negailestingai ir 
galutinai surusinti, sunaikinti...

Carine okupacija bandėme nusikra
tyti dviem sukilimais - 1831 m., 1863 
m., kuriems nepavykus, priespauda 
dar padidėjo. Po antrojo sukilimo, 
Vilniaus gubernatoriaus Muravjovo, 
mūsų liaudyje pagarsėjusio Koriko 
vardu, sąskaita už vieną mėnesį buvo: 
129 asmenys nubausti mirtimi, 979 
asmenys išsiųsti į katorgą, 1427 
asmenys Sibiran ištremti. Jie mūsų 
istorijoje yra minimi kaip pirmieji 
lietuviai Sibire. Mažesnėmis bausmė
mis viso buvo tuomet nubaustas 
maždaug 9361 asmuo ir dar abejojama 
dėl šio skaičiaus, nes tokių būta daug 
daugiau. Konfiskuoti 1794 dvarai, 
uždaryti vienuolynai ir uždrausta 
rašyti lotyniškomis raidėmis.

Tik tautiniam atgimimui bręstant, 
teisė laikraščius spausdinti lietuvių 
kalboje ir lotyniškomis raidėmis buvo 
vėl atgauta 1904 metais. To dėka, 
įvyko tautinio atgimimo kulminacija - 
Nepriklausomos Lietuvos atstatymas 
1918 metų vasario 16 dieną. Bet 
Lietuvos valstybingumas buvo už
gniaužtas 1940 metais birželio 14 

dieną, Lietuvą okupavus raudonąja! 
armijai. Kaip žinoma, tai padaryti 
įgalino Hitlerio - Stalino slaptas 
paktas pasirašytas Ribbentropo - 
Molotovo . 1939 metų rugpjūčio 23 
dieną Maskvoje. Veltui tada mūsų 
tėvynė, gavusi Stalino ultimatumą, 
ieškojo paramos. Viskas vyko pagal 
Stalino - Hitlerio tuometinį norą, 
pianą ir suokalbį...

Šioji Lietuvos okupacija prasidėjo 
kruvinu teroru, kurį sekė šešios 
išvežimų bangos: 1941 m. birželio 
mėnesį, 1945 metų nuo liepos iki 
rugsėjo mėnesio, 1946 metų vasario 
mėnesio, 1947 metų nuo liepos iki 
gruodžio mėnesio, 1948 metų gegužės 
mėnesio, 1949 metų kovo ir birželio 
mėnesių ir tarp 1950 - 1954 metų 
vyko mažesnio masto išvežimai. 
Išvežtųjų skaičius buvo milžiniškas: 
virš 285.000 žmonių. Aišku į šitą 
skaičių dar neįeina: kalėjimuose 
išžudyti ir taip vadinami "dingę be 
žinios". Enciklopedijų žiniomis, virš 
18.7 % ištremtųjų tarpe buvę vaikai 
iki dešimties metų, tad daugiau kaip 
6.400 vaikų! Už ką ir kam jie buvo 
kalti?!...

Kiek iš tiesų iš Lietuvos į Sibiro 
šalčius mirčiai buvo išsiuntęs Stalinas 
ir kiek jis jų išžudė tėvynėje - 
šiandiena sunku nustatyti, bet turi
mais daviniais tvirtinama, kad jų bus 
apie 550.000 - 700.000! Trumpai 
reikėtų paminėti, kad visam tam buvo 
bandoma ir pasipriešinti: dauguma 
buvusių karių ir visų kitų luomų 
žmonių, tapę dezertyrais - partiza
nais, sudarė apie 150.000 asmenų ir 
apie 9 metus atkakliai ir didvyriškai 
priešinosi, bet netekę virš 50.000 
žmonių, ir nesulaukę reikiamos pagal- 

J>os, žiauriausiais būdais buvo likvi
duoti...

Mano mieli broliai ir sesės! Minėda
mi šiuos birželio ir kitus kryžiaus 
kelius - išvežimus, pasižadėkime sau 
neužmiršti tos šalies ir, kiek tik jėgos 
leidžia, jos kančias lengvinti. Kaip jau 
beveik visi esate girdėję ir gal pajutę, 
- mūsų praeitis buvo karti, jos jau ir 
pats Dievas negali pakeisti, bet jos 
ateitis daug priklausys ir nuo mūsų 
pačių. Šiandien, būdami tokios gar
bingos tautos vaikais, tvirtai tikėkime 
į jos prisikėlimą, kuris beveik visuo
met ateina per didžiules kančias, 
aukas ir pasišventimą. Ir ačiū Tau, 
Visagali, kad šiandiena minėdami savo 
artimųjų kančias, jau girdime, kad jų 
krauju laistyta laisvės ir žmoniškumo 
sėkla, jau pradeda dygti... Ir kiekvie
nas iš ten girdimas jų kančių 
palengvinimas jau yra mažutis laimė
jimas, kuris veda mus į šviesią ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas dr. V. Bieliaus
kas, grįždamas iš Baltijos kraštų 
liaudies sąjūdžių konferencijos Tali
ne, savo mintimis apie kelionę 
pasidalino su "Europos Lietuvio" 
redakcija. Spausdiname dr. V. Bie
liausko pasisakymo ištraukas.

Konferencijos organizacija buvo 
labai gera. Prieš atvykstant į posė
džius, jau buvo sudarytos komisijos, 
kurios paruošė įvairius projektus 
Baltijos kraštų reikalais. Bendrai 
posėdžiai praėjo labai sklandžiai ir 
juose buvo stipriai pasisakyta dėl 
Baltijos kraštų suvereniteto ir nepri
klausomybės.

Man buvo suteikta proga pasveikin
ti asamblėją PLB valdybos vardu. Ką 
aš ir padariau. Savo sveikinime 
iškėliau klausimą,ką reiškia suvereni
tetas. Ir ar galimas ekonominis 
suverenitetas be politinės nepriklau
somybės. Ši tema buvo svarstoma 
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1989.6.12

PAKELIUI Į NEPRIKLAUSOMYBĘ
tolimesniuose asamblėjos posėdžiuo
se. (...) Posėdžių metu labai iškilo 
estų pranašumas darant nutarimus; 
lietuviai lyg daugiau svyruojantys, o 
latviai bandantys nutarimus galimai 
švelninti. (...) Lietuviams konferenci
joje niekas neprilygo darant prane
šimus ar prakalbas. Bet galutinės 
sprendimų redakcijos buvo priimtos 
visų trijų delegacijų tvirtai ir be 
abejonių.(...)

Grįžęs į Vilnių, tikėjausi toliau 
tęsti pasitarimus su Sąjūdžiu ir 
kitomis grupėmis. Tačiau visus domino 
Aukščiausios Tarybos posėdžiai. Man 
buvo leista juose dalyvauti stebėtojo 
teisėmis. Gegužės 18 dienos Aukš. 
Tarybos posėdyje, kuriame buvo 
priimtas Lietuvos suverenumo nutari
mas, pirmininkavo Šepetys, kuris 
turėjo sunkumų su naujai įvestu, tame 
posėdyje bandomu balsavimu elektro- 
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niniu būdu. Nepatiko šis naujas 
balsavimo būdas ir Sąjūdžio atsto
vams, nes elektroniniai balsuojant 
naudojamasi anonimu; registruojamas 
tik baisų skaičius, o ne kas balsuoja. 
Galutinai buvo nutarta, kad kol kas 
svarbių balsavimų atveju, kaip įstaty
mų pakeitimai, bus balsuojama rankų 
pakėlimu. Lietuvos suverenumo pa
skelbimas ir Lietuvos Konstitucijos 
keturių straipsnių pakeitimai, kuriuos 
pristatė advokatas K. Motieka, buvo 
nubalsuoti rankų pakėlimu. Tik penki 
deputatai balsavo prieš. Kadangi visas 
posėdis buvo transliuojamas per 
respublikos televiziją, visas kraštas 
matė kas balsavo prieš Lietuvos 
suverenumo pareiškimą. Iš šio posė
džio susidariau vaizdą, kad buvo 
bandoma elgtis pagal demokratijoje 
priimtus balsavimo būdus. Tačiau dar 
tolimas kelias iki Vakaruose prakti

kuojamos parlamentinės demokrati
jos. (...) Bet Aukščiausios Tarybos 
posėdžiuose demokratinis procesas 
vyksta.

Gegužės 18 d. Aukščiausioje Tary
boje padaryti nutarimai yra labai 
svarbūs. Šiuo nutarimu Lietuva pa
reiškia, kad ji nori būti suvereni, 
nepriklausoma dabartinėse sąlygose. 
Visiškai nepriklausoma Lietuva nėra, 
nes ji dar tebevadinama LTSR. 
Svarbiausias šio nutarimo punktas yra 
šis: nuo dabar Maskvoje išleisti 
įstatymai Lietuvoje negalioja, kol 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, 
pagal priimtą procedūrą, jų nepatvir
tina. Tam išbandyti, posėdyje priimtas 
įstatymas panaikinąs mokesčių mokė
jimą Maskvai už kelių taisymo 
mašinas. Nekantriai lauksiu šie nuta
rimo rezultatų. Tai būtų Lietuvos 
ekonominio suverenumo pirmasis ban
dymas. Lietuvos suverenumo pareiš
kimą priėmus - vyko ovacijos.
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Argali lietuviai gerbti lenkus? ^įĮ
Net ir kelerius metus išgyvenus 

Lenkijoje, lietuviui sunku priprasti 
prie keistai didelio lenkų dėmesio 
Lietuvai, ypač - Vilniui. Kaip grybai 
po lietaus čia dygsta įvairiausi klubai 
bei draugijos, vienaip ar kitaip 
reiškiantys savo sentimentus Vilniui, 
Vilniaus kraštui. Atsiranda kultūros 
namų, organizuojančių, pavyzdžiui, 
šventes "Kaziukai vilniukai" (vilniu- 
kais čia vadinami iš Vilniaus atsikėlę 
lenkai). Visuose tokiuose susibūri
muose akcentuojami beveik vien tik 
lenkiški faktoriai. Šis perdėtas dėme
sys Lietuvos žemei, tradicijoms atro
do lietuviui keistai liguistas, net kaip 
savotiškas kultas.

Dori lenkai supranta, kad tai turi 
lietuvius stebinti ar net piktinti. Jie ne 
kartą prašė mūsų žiūrėti į tai 
atlaidžiau, nesistebėti. "Ten prabėgo 
mūsų senelių, tėvų ar net mūsų pačių 
vaikystė, kas susieta su tuo laikotar
piu, kiekvienam be galo brangu. Todėl 
ir krypsta mūsų akys į tą miestą, į jo 
apylinkes".

Ką gi, nostalgiją , meilę gimtosioms 
vietoms jaučiame visi. Svarbu, kaip tai 
išreiškiama. Lenkijos spaudoje pasi
taiko ir minčių, kurios savo "nostalgi
ja" gali užgauti kiekvieno lietuvio 
širdį, - jose išpučiama visa, ką davė 
Vilniui ar Lietuvai lenkai, ir ignoruo
jami ar net menkinami lietuvių, 
nuopelnai. Ne paslaptis, jog lenkai 
seniai garsėja itin išpūstu nacionalinio 
pasididžiavimo jausmu. Bemaž visi jie 
įsitikinę, kad jei kas nors sukūrė ką 
nors gero, tai jis tikriausiai turi 
lenkiško kraujo ar kaip kitaip susijęs 
su Lenkija. Ir kai jie prabyla apie 
Vilnių, susidaro įspūdis, jog mūsų 
senoji sostinė graži ir miela vien tik 
todėl, kad ją kadaise valdė lenkai. N a, 
o kažkoks S. Stoma, netgi drįsta 
kartoti vieno VFR piliečio žodžius, 
kad dabartinis Vilnius - tai miręs 
miestas, net siaubą keliantis, nes jame 
nebėra senųjų prieškarinių gyvento
jų, kurių daugumą sudarę lenkai.

Na, bet tokių pasisakymų reta. 0 

tarp tų įvairiausių klubų bei draugijų 
yra ir tokių, kurie labai draugiški 
lietuviams. Turbūt pats draugiškiau
sias iš jų-"Lietuvos Bičiulių" klubas 
(Klub milošnikov Litwy), ne per 
seniausiai įsikūręs Varšuvoje. Klubui 
priklauso daug žymių inteligentų iš 
visos Lenkijos, daug jaunimo. Klubo 
sumanytojas, steigėjas - prof. Leonas 
Brodovskis. Jis ką tik išrinktas 
pirmininku. Prof. L. Brodovskiui daug 
padeda jo žmona Danuta - labai 
miela, kultūringa moteris. Klubo 
tikslas, anot steigėjų, - sušildyti 
lietuvių - lenkų santykius. Žinomas 
Lenkijos istorikas P. Losovskis, minė
tojo klubo aktyvistas, pasakė: "Mes, 
lenkai, vis dar jaučiam didelius 
sentimentus Lietuvai, tačiau dar 
didesnis mūsų nenusimanymas apie ją 
arba net išankstinis neigiamas nusi
teikimas". Todėl "Lietuvos Bičiuliai" 
užsibrėžė nepriimti į savo gretas jokių 
bent kiek šovinistiškai nusiteikusių 
lenkų. "Mes - tiek polonizavimo, tiek 
ir unijų priešininkai. Esam už draugiš
ką lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą 
pagal principą - laisvi su laisvais, 
lygūs su lygiais".

Klubo nariai nutarė propaguoti 
visa, kas yra gero Lietuvoje. Štai kovo 
mėnesio pradžioje vienoje centrinių 
Varšuvos skaityklų paskaitą tema 
"Kad Lietuva būtu laisva" skaitė 
"Lietuvos bičiulių" klubo vicepirmi
ninkas R. Zaluska. Malonu buvo 
klausytis, kaip šis vyresnės kartos 
lenkų inteligentas, pernai pirmą kartą 
apsitekęs mūsų respublikoje, giria 
lietuvius, sveikina visus pastarųjų 
metų pasikeitimus Lietuvoje. Itin 
plačiai R. Zaluska kalbėjo apie 
lietuvių kalbos įstatymą. "Reikia 
suprasti lietuvius - juk tai tauta, 
kurios kalba ilgą laiką buvo užgniauž
ta rusų kalbos, tad dabar lietuviai 
trokšta, kad ji atsigautų, ir tas jų 
troškimas visiškai suprantamas", - 
sakė prelegentas. Be to jis pabrėžė, 
kad jam nepatinka Lenkijos spaudoje 
kartais pasitaikantys straipsniai, ku

VILNIŲ

rie tendencingi Lietuvos atžvilgiu.
Gyvenant Varšuvoje, ne kartą teko 

girdėti ar skaityti, kad lenkai kelia į 
padanges mūsų pašto darbą, žavisi 
švara bei tvarka gatvėse, liaupsina 
mūsų duoną, pieno produktus. Minėto
je paskaitoje daug gražių žodžių buvo 
pasakyta ir apie lietuvių architektus, 
urbanistus, kurių pasiekimai, kalbėto
jo nuomone, gerokai pralenkia lenkų 
laimėjimus.

Malonu buvo klausytis šitos paskai
tos, bet dar malonesni, atviresni buvo 
susirinkusių į salę lenkų papildymai. 
"Lietuviai tikrai nedaug turi pagrindo 
gerbti ir mylėti lenkus. Prisiminkim, 
kaip pas mus pateikiama Lietuvos 
istorija. Juk ji iškraipyta, viskas 
nušviesta lenkiško šovinizmo dvasia". 
"Lietuva ypač jutri polonizacijai. Ir 
tai visiškai suprantama. Juk iki 
Liublino unijos Lietuva buvo nepap
rastai galinga valstybė. Daug galin
gesnė už Lenkiją, tik mes bijom tai 
prisipažinti. O po unijos lenkai 
pradėjo polonizaciją. Tad argi gali 
lietuviai mus gerbti?!" "Visi žinom, 
kad Vilnius buvo atplėštas nuo 
Lietuvos ir kad tai padarė Lenkija". 
"Vilniaus katedra - Lietuvos simbolis, 
tad reikia suprasti lietuvių nenorą, 
kad joje būtų pamaldos lenkų kalba. 
Juk mes tikrai nenorėtume, kad 
Varšuvos katedroje vyktų mišios 
kokia nors kita kalba". "Lenkai, jei jie 

sudaro nacionalinę mažumą Lietuvo
je, privalo išmokti lietuviškai. Apie 
nacionalinių mažumų pareigas kalbė
jo net popiežius". "Kodėl "Zycie 
Warszawy" drįsta rašyti, jog Lietuvos 
lenkai nenori ir neturi pritarti 
lietuviškumui? Tad kodėl jie nori 
pritarti ir pritaria rusifikacijai?" 
"Daug lenkų Lietuvoj tikrai yra 
lietuviškos kilmės. Tegu jie vadinasi 
lenkais arba lietuviais, tepasirenka 
patys, nesikiškim į tai. Daugiau 
supratingumo, daugiau nuoširdumo 
vieni kitiems rodykim".

Ilgai užsitęsusio, bet nepastebimai 
prabėgusio vakaro pabaigoje R. Za
luska pranešė: kad išsiaiškintume 
visus istorinius ir šiuolaikinius su 
Lietuva susijusius klausimus, ateinan
čiais mokslo metais V aršuvos univer
sitete organizuojamas ciklas paskaitų 
apie Lietuvos Respubliką. Tas paskai
tas skaitys tiek lenkų, tiek lietuvių 
mokslininkai, visuomenės veikėjai.

Tokias ir panašias mintįs nedidelė
je, bet jaukioje salėje - skaitykloje, 
įsikūrusioje Varšuvos Liublino unijos 
aikštėje, dėstė varšuviečiai. Kaip 
matome, lenkų pažiūros į Lietuvą, 
Vilnių anaiptol ne vienalytės.

Edita Degutienė 
Varšuva

MI NI M
Jau antri metai, kai minim žyvusius 

už Tėvynę ne vien išeivijoje, bet ir 
okupuotoje tėvynėje. Mūsų džiaugs
mui ir aukų garbei, per pereitus 
metus, tą .akimirksnį istorijos prasme, 
padėtis žymiai pasikeitė.

Krašto okupantas - rusų imperija - 
nieko nepasiekė savo tuščiomis kalbo
mis apie perestroiką. Priešingai, 
imperijos ekonominė padėtis dar 
labiau pablogėjo.

Maskvos dienraščio "Izvestijų" po
litinis komentatorius Stanislav Kon- 
drašov savo straipsnyje tvirtina, kad 
Sovietų Sąjunga siekianti šių dalykų: 
a) sumažinti karines jėgas Europoje, 
su viltimi, kad ir N ATO blokas paseks 
Maskvos pavyzdžiu, b) atitaisyti 
klaidas buvusių vadų Kremliuje, kurie 
nesuprato sovietų išteklių ribotumo 
pasaulinio masto militarinėse lenkty
nėse, c) investuoti, nusiginklavime 
sutaupytas, sumas į perestroiką, kad 
pagerinti žmonių gyvenimą ir užpil
dyti susidariusias spragas tarp Vakarų 
ir Sovietų Sąjungos ekonomijos, 
socialinėse ir teisingumo srityse. 
Autorius tvirtina, kad Rusija yra 
atsisakiusi dominacijos pasaulyje pla
nų ir revoliucijų eksporto. Nėra 
abejonės, kad tai yra imperijos, 
atsidūrusios veik beviltiškoje padėty
je, propagandos balsas. Vis tik S. 
Kondrašovo žodžiai kalba apie tai, 
kad Maskva susirūpinusi visai rimtai.

Per pereitus metus demokratijos

BI R Ž ELI
įvykiai liečia ir Lietuvą. Masinės 
demonstracijos, reikalaujančios lais
vės ir demokratijos suteikimo, korup
cijos panaikinimo, privedė Kiniją prie 
chaoso. Valdžia, ilgai tylėjusi, pasiun
tė tankus taikiems demonstrantams 
numalšinti, kariuomenės daliniai susi
kovė tarpusavyje, vieni gindami 
demonstrantus, kiti vykdydami val
džios įsakymus. Tai įvykiai, kurie 
turėtų kelti nerimą ir M. Gorbačiovui.

Lietuva per tuos vienerius metus 
atgavo valstybinę lietuvių kalbą, 
tautinę vėliavą, himną ir dalinę 
spaudos laisvę. Gegužės mėnesį Lie
tuvos parlamentas vienbalsiai pasisa
kė už veto paskelbimus Maskvos 
įstatymams, kurie nesutinka su Lietu
vos interesais ir paskelbė mūsų 
respubliką savarankiška. Gi estai nuo 
sekančių metų sausio mėnesio pirmos 
dienos, jau įveda ir savo valiutą.

Daug kas įvyko tarp pereitų ir šių 
metų Birželio minėjimų. Net ir 
objektyviam stebėtojui susidaro įspū
dis, kad komunistinis pasaulis skuba 
prie bedugnės krašto. Tik skaudu, kad 
šimtai tūkstančiai mūsų kankinių 
negalėjo sulaukti šių permainų.

Mes, kad būtumėm verti jų įpėdi
niai, privalome sąžiningai išnaudoti 
istorinę progą ir sėkmingai užbaigti 
kankinių pradėtą darbą.

Dr. J. Kunca

BESI K EI Cl ANTI 
keliu nužingsniavo Vengrija. Buda
pešte jau rimtai kalbama apie pilną 
demokratijos atstatymą, o geležinė 
uždanga - spygliuota, elektrifikuotos 
vielos tvora - jau pašalinta nuo 
vengrų - austrų pasienio. M. Gorba
čiovas neva pažadėjęs vengrams 
daugiau nebesiųsti tankų į jų šalį 
komunistinio režimo gelbėjimui. Tą 
patį M. Gorbačiovas pakartojo ir per 
savo apsilankymą Bendžinge.

Lenkų Solidarumo unijos tapo 
pripažintomis ir komunistinė Lenkijos 
vyriausybė jau leido įvykti laisviems 
rinkimams į seimą ir parlamentą. Apie 
tankų siuntimą į Lenkiją aplamai 
nekalbama. Tas pats M. Gorbačiovas, 
savo vizito Kinijoje metu, paminėjo, 
kad visos tautos turinčios teisę į jų 
pasirinktą valdžios formą. Jeigu būtų 
galima tikėti M. Gorbačiovo žo
džiams, jų tarpe turėtų būti ir 
Lenkija.

Tačiau, kai gruzinai išėjo į gatves 
reikalaudami laisvės savo kraštui, jų 
numalšinti buvo pasiųsti rusų tankai. 
Prieš demonstrantus naudotos nuodin
gosios dujos, kareiviai žmones kapojo 
kastuvais. Šis įvykis rodo, kad M. 
Gorbačiovo žodžiais tikėti negalima - 
sakoma viena, o daroma visai kita. 
Nors, kraujo praliejimas Gruzijoje 
Maskvai į naudą neišėjo. Antrą kartą, 
reikia manyti, rusai jau neskubės 
siųsti tokios "pagalbos".

Kinija nuo mūsų yra toli, bet jos
"Mūsų Pastogė'

BEI D ŽI N G AS

Kinijos sostinės Tiananmen aikštėje 
dar tebesitęsia kovos tarp studentų, 
gyventojų ir tankais ginkluotos ka
riuomenės dalinių. Spaudos praneši
mais, iki šios dienos demonstracijose 
žuvo, remiantis studentų paskelbtais 
duomenimis, nuo trijų iki keturių 
tūkstančių žmonių. Kariuomenės da
liniai, besiverždami Tiananmen aikš
tėn, šaudė į studentus ir taikius 
gyventojus, nespėjusius duoti jiems 
kelią.

Amerikos prezidentas G. Bush 
paskelbė Amerikos sankcijas Kinijai, 
kuriomis nutraukiama finansinė para
ma ir sustabdomas ginklų pardavimas. 
G. Bush kvietė ir kitas valstybes 
pasekti jų pavyzdžiu. Australijos 
vyriausybė palaiko Amerikos taktiką 
Kinijos atžvilgiu, tačiau dar nėra 
paskelbusi savo sankcijų. Pavojui 
Kinijoje didėjant, Australijos vyriau
sybė pasiuntė į Kiniją "Qantas" oro 
linijų lėktuvą ir Australijon jau 
grąžinta 150 jos gyventojų.

Kuo gali baigtis įvykiai Kinijoje 
šiandien dar sunku pranašauti. įvykiai 
keičiasi kas diena. Vienas iš svarbes
nių faktų yra tai, kad nesutarimai 
kyla ir pačioje kariuomenėje bei jos 
vadovybėje. Belieka tikėtis, kad 
Kinijoje jau pralietas nekaltų žmonių 
kraujas įžiebs laisvės ugnį.
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

Apie laiką ir žmones
Tęsinys.

Vėl ji užgulė merginas ir Nerį, kad 
tvarką darytų, kurios, tiesą sakant, 
jau didžiai stigo. Jos rinko iš pakampių 
tuščius ir pusiau nugertus alaus 
butelius. Girienė ir pati jau to darbo 
ėmėsi. Vėl su Rauni t u ir dar vienu 
vilniečiu lenku Maslinskiu išvogėme 
Nerį ir per kajutės apvalų langelį 
stebėjome liepsnojantį ir tyškantį 
Nemuną.

Neris buvo mano kartos žmogus, 
bet aš ją labai mažai tepažinojau. Iš 
viso su ja ne daugiau kaip penkis šešis 
kartus esu kalbėjęs. Galiu, aišku, labai 
klysti, bet man ji atrodė esanti gana 
nuobodi ir net gal nelabai įdomi 
žmogysta. Nuostabiai kukli, ir žodį iš 
jos vąšeliu reikėdavo traukti. Porą 
kartų sutikau ją pas Putiną: tada jos 
kuklumas ir tylumas galima buvo 
pateisinti. Gyvenime jai stigo kaip tik 
to, kuo ji kūpėte kūpėjo savo eilėse, 
tai šaunios nuotaikos. Ji mane toje 
kelionėje ir dar porą kartų po to 
kvietė pas save į Palemoną. Kiekvieną 
kartą aš jai žadėjau ją atlankyti, bet 
net žadėdamas žinojau, kad aš to 
negalėsiu padaryti. Ją gerbiau ir 
mėgau, kaip poetę, bet mane josios 
tasai kuklavimas erzino. Po to, kai ji 
visai kitais kalnais nuėjo, gailėjausi 
jos neaplankęs, nes greičiausiai ji 
priklausė tai žmonių rūšiai, kurie nėra 
uždaryti tik jau su labai artimais 
žmonėmis. Stebėdama tą audrą, ji 
buvo pasakiusi porą sakinių, iš kurių 
galima buvo spręsti, kaip ji giliai 
gebėjo jausti.

Mums bekalbant porą įtartų priėjo 
Girienė, 6 tretį kartą sustojo ir tarė: 
"Tai va, kalbasi jaunimas ir laukia, 
kol aš, sena moteriškė, viena apkuop
siu šį mėšlyną!" Neiškenčiau ir tariau: 
"Gal be reikalo, ponia, dabar, naktį, 
tas valymas..." Ji pervėrė mane savo 
juodu žvilgsniu ir, pamatavusi nuo 
pakaušio iki kulnelių, pažėrė savo 
taiklią ironiją: "Be reikalo?! Gal 
tamsta ir papratęs šiukšlėse gyventi, o 
aš negaliu tokiam kiaulininke ir dar su 
svetimais žmonėmis keliauti! Be to, 
jaunikaiti, Neris ištekėjusi moteris, ir 
pats jai nieko naujo jau nepasakysi - ji 
viską žino." Ir Neris ja nusekė, kaip 
rezignavusi vergė. Iš viso šio epizodo 
gali atrodyti, kad ten jau tikrai buvo 

kiaulininkas. Viskas yra reliatyvu 
šiame pasaulyje, bet tos netvarkos tik 
skrupulingai Girienei buvo per akis, 
juoba jos nepastebėjo svečiai, kurie, ir 
tai visai ne priekaištas, prie jos labai 
uoliai prisidėjo. (...)

Gira, kaip sakiau, buvo meilus 
žmogus. Be trumpų, epizodinių ir 
vienkartinių nukrypimų iš amžiais 
išvažinėtų šeimos vėžių, jis turėdavo 
gerokai ir kartais gana gerai išvystytų 
istorljėlių: su prologais, su strofomis, 
antistrofomis, stasimais ir katastrofo
mis, kalbant aristofaninių komedijų 
terminais.

Juoba vasarą jis mėgdavo pasidaryti 
įvairias atostogas kuriame nors nuo
šaliame ir ramiame kampelyje su jauna 
ir gražia liaudies dukra. Kažkurią 
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1989.6.12 

vasarą jis su pienocentrine panike 
vasarojo Panerių dvaro vasarvietėje 
netoli Vievio. Bet tos atostogos jam 
didžiai nenusisekė. Nes kaip tu, 
žmogau, guviai pėdas mėtysi, kaip 
suksies nuo žvalios ir viską matančios 
akies, o štai ji, ta akis, išdygsta 
vienoje iš keturių aklinai užvertų 
sienų ir viską mato. Toje vasarvietėje 
Gira žaidė su savo širdies dama 
kroketą. Sportininkas jis buvo prastas, 
nors žaisdavo gana azartiškai. Ir kad 
jau užsimos, kad jau srėbs plaktuku į 
kroketo rutulį, bet, kaip ir tektų iš jo 
laukti, - nepataikė, tik iškaišė žvyrą 
ir juo apibėrė savo partnerę. Na ir, 
žinoma, nusikvatojo savo liudogirišku 
juoku, ir besikvatojant imk tu man ir 
iškrisk jo dirbtiniams dantims. Gira 
visu uvėrumu šoko, griebė dantis ir, su 
žvyru juos susigrūdęs burnon, dar 
bandė šypsotis, bet jo damos juokas 
visai neėmė. Gira dar bandė tęsti 
žaidimą, bet dama staiga pajuto 
migreną ar kurį kitą galą ir prarado 
ūpą bei norą žaisti.

Aišku, tai labai nemalonus nuo- 
tykėlis, bet kiekviena meilės istorija 
turi potvynius ir savo atoslūgius, tai ir 
šis meilės atokaitoj būtų pajuodęs ir 
sutirpęs, kaip Nemuno krantan pava
sarį išmesta lytis. Deja, meilės 
istorijos Asmodėjus nesnaudžia. Šį 
kartą buvo ne jis, bet "Dienos" 
redaktorius ir labai atidžiai skaitė 
laikraštį, bet ne tiek jis jį skaitė, kiek, 
pirštu prasidūręs laikraštyje skylę, 
sekė tą aristokratišką žaidimą.

Po pusvalandžio visi vasarotojai 
žinojo žaidimą iki mikroskopiškų 
smulkmenų. Ir Gira buvo priverstas 
atostogas nutraukti. Tuo reikalas 
nesibaigė: tos nemalonios smulkmenos 
pasiekė ne tik Kauną, bet ir ponią 
Bronę.

Ir atsitik man taip, kad, man su 
Antanu Rimydžiu bevalgant klasiškąjį 
rūgpienį Pienocentro terasoje, įplaukė 
majestotiška Girienė su Gira: abu 
juodu, kaip varno sparnas, lyg į 
laidotuves eidami ar iš jų grįždami. 
Gira, ir šiaip iš prigimties lankstus, 
tąsyk, norėdamas savo Viešpačio ir 
valdovo dar daugiau neužrūstinti, 
rangėsi kaip išraustas vijūnas. At
nešė jis jai vieną meniu, mandagiai 
padėjo prieš ją ir, visą dėmesį 
sukaupęs, nuo žmonos akių nenuleido, 
į tą tarpą terasos galerijoje pradėjo 
padavėjos su dirbtinai ramiomis ir 
daug reiškiančiomis šypsenomis bei 
diskretiškais alkūnėmis pasikumščioji- 
mais. Girienei tasai meniu nepatiko, ir 
ji jį atbula ranka jam numetė. Šis , nei 
žodžio netaręs, perbėgo keletą staliu
kų, šiek tiek pasigilindamas į meniu 
turinį, ir, matyt, radęs tinkamą, 
atnešė ir vėl tuo pačiu mandagumu 
ištiesė prieš savo ponios akis. Ta, 
pirštu vesdama per meniu, raukėsi. 
Rimydis ir tarė man: " Žiūrė, šiandien 
Girienė ir pasiskaitymo neišsirenka!" 
Galop Girienės pirštas pastoviai 
apsistojo, ir ji kažką pasakė Liudui. 
Tas pakėlė pirštą ir, nepakeldamas 
akių, ištarė: "panele!" Iš būrio 
išsiskyrė ta, kuriai tasai stalelis 
priklausė, ir dirbtinai tvirtu žingsniu 
priėjusi, išklausė, vėl tuo pačiu 
žingsniu grįžo, ir tik tada jau su 
valgiais ėjo profesiniu laisvumu. Gira, 
pamatęs rūgštų' pieną ir šutintas 
bulves, atkuto, tarsi galvodamas: 
pirma rūgpienis, o paskui - tegul ir 
visuotinis tvanas! Jis jį, barzdą saujon 
susiėmęs, paskubom srėbė, o Girienė 
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pačiomis šakutės viršūnėlėmis irgi 
kažką balta gnaibė, iš to viso atrodė, 
kad ji ten ne valgyti buvo atėjusi, o tik 
pagąsdinti varžovę.

Valgė jis, kaip ir dirbo, paskubomis: 
visa siela ir visu kūnu, užsimiršdamas. 
Kiekviena žmogaus silpnybė, nors ir 
visai menka, yra komiška. Silpnybės 
vėl, kaip ragai, su metais auga ir 
kietėja. Iš kitos pusės, argi ne 
žmogiška pasijuokti iš artimo silpny
bės? 0 kodėl? Izraelitas atsakytų: "0 
todėl, kad kiekvienas žmogus yra 
daugiau ar mažiau tasai evangelijos 
fariziejus: aš ne toksai, kaip tasai 
muitininkas".

Kartą Adolfas Valeška tarė: "Visai 
neturiu ūpo... Pasipainiotų bent Gira, 
tai nueičiau į Pienocentrą..." Aš taip 
visu naivumu ir paklausiau dailininką: 
"Ką turi bendro Pienocentras ir Gira 
su nuotaika?" Tas atšovė: "Tai 
matau, kad tu nematei, kaip Gira 
rūgusį pieną valgo?" Taip mums 
klausimą bediskutuojant pasirodė Gi
ra. "Va, va, einam!" Gira kaip tik iš 
Pienocentro įžengė į kavinę. Bet jo 
ilgai kalbinti neteko, jis mielai su 
mumis grįžo. Na, ir prasidėjo tasai 
valgymas. Pieną užsakė tyčia su 
dvigubomis grietinėmis, kad tirščiau į 
jo barzdą ir ūsus veltųsi. Mums ūpas 
pakilo, o Gira nepaisė, jis kvatojo 
drauge su mumis.

Gira mėgdavo ir pakalbėti. Apmau
das imdavo, kai jis tą savo iškalbą 
rodydavo per viešąsias vaišes. Sriubą 
jis; susrėbdavo patylom. Bet kai tik 
pasirodydavo pagrindinis patiekalas, 
tai jis čiupdavo šakes ir tol kirsdavo į 
lėkštę, kol atkreipdavo visų dėmesį, ir 
tada kalbėdavo, kol mėsa visai 
apdiždavo. Mes, jo draugai, žinojome 
tą jo silpnybę, tai nukniaukdavom jo 
šakutes ir peilį, bet tas nieko 
nepadėdavo: jis pasiskolindavo net iš 
trečio kaimyno... (...)

Kalbėdavo jis netrumpai, gyvai, 
ekspromtu, bet neblogai. Ir kalboje 
buvo daugiau tvarkos, nei gyvenime ir 
rangoje: jam vis būdavo kaklaraištis 
nusisukęs į kairę pusę. Kartais mazgas 
užsikopdavo net ant peties. Bet, kiek 
jis buvo netvarkingas, tiek geraširdis 
žmogus, kiekvienas nepažįstamas ga
lėjo prieiti ir paprašyti jo rekomenda
cijos, ir jis niekam neatsakydavo, 
tačiau visi tai žinojo, dėl to niekas jo 
rašteliais netikėjo. (...)

Jam būnant švietimo ministerijos 
Knygų leidimo komisijos pirmininku, 
po miestą vaikščiojo tokio prietykėlio 
istorija: dingo ir dingo, kaip ugny 
sudegė - ar ne poros šimtų tūkstančių 
orderis, kuris turėjo pereiti ir per 
Giros rankas. Giros netvarką visa 
ministerija žinojo, tai direktorius 
Kasakaitis, be didelių preambulių, 
nuėjęs ir tarė: "Gira, duok čia 
greičiau orderį!" Gira išvertė visas 
kišenes, sudėjo visus popierius ant 
stalo, paskubomis juos pervertė ir 
savo ruožtu tarė: "Ne, aš jo neturiu - 
jis kur nors kitame skyriuje bus 
dingęs: aš jo nė matyti nemačiau". 
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mirus, jo dukteriai Pertho Apylinkės valdybos pirmininkei Daliai 
Francienei, jos vyrui ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

ALB Krašto valdyba

Na, nėra, tai nėra. Bet išgriozdė visą 
ministeriją, ir ten nėra.

Ir štai ar ne po pusės metų atsitiko 
taip, kad, kai Gira taisėsi sukirsti 
priešpiečiams sumuštinį, buvo ten pat 
direktorius Kasakaitis, kuriam vis dar 
iš galvos nebuvo išėjęs tasai orderis. 
Ir kai Gira su visu popierium taikėsi 
kąsti sumuštinį, direktorius čiupo jį už 
rankos ir sušuko: "Palauk, palauk, 
Gira, nekąsk!.." Gira kaip tik į tą 
orderį buvo susukęs sumuštinį...

Ir vis dėlto visos tos silpnybės 
nebuvo labai kenksmingos. Neteko 
matyti jo paskutinio pasivaikščiojimo, 
kuriuo jis suteršė savo atminimą. Šiaip 
jis, anot Antano Venclovos ir ne tik jo 
vieno, buvo klounas, nors klounai, 
įgiję galios, būna žiauresni už vaikus. 
Naivus jis nebuvo, kaip atrodė: ėjo 
per gyvenimą vis darydamas apie save 
triukšmelį, bet savęs labai neužmirš
davo. Algos jis niekad .didelės neimda
vo, bet tas nekenkdavo jam samdytis 
butą bent pora šimtų litų aukštesne 
nuoma, negu jo alga. Gyveno plačiai, 
o iš kur ir kaip galus sudurdavo? Sako, 
kad būdamas knygų leidimo komisijos 
narys, imdavo nuošimtį už pripažįsta
mas tinkamomis knygas, už recenzuo
jamas knygas imdavęs du honoraru: 
vieną iš laikraščio,', kitą iš leidėjo. 
Sunku pasakyti, kaip ten bebuvo, bet 
gyveno pasiturinčiai k ne pagal savo 
algą. Liko iki pat senatvės jaunas. Tai 
juoba matydavai, kai jis tardavo 
žodelį moteriškosioms...

Nuo 1937 metų vasaros, kai jis 
pradėjo linkti prie Paleckio ir jau 
viešai su raudonomis gėlėmis atlape 
rodytis, mūsų santykiai pradėjo šalti 
Jis turėjo tada adjutantą, tokį Daną 
Pumputį, už Girą daug daugiau 
paraudusį vaikiną. Nežinau, kur ir 
kaip po to dingusį. Įtariu, kad tasai iš 
pažiūros labai negudrus ir gana 
žioplas vaikinas bus Girą suvedęs su 
Pozdniakovu. Spėju dar daugiau, jog 
tasai vaikinas turėjo misiją, kad Gira 
apsigalvojęs nesustotų vidury liepto - 
o iš Giros visko galėjo tikėtis -ir, nėra 
abejonės, Pozdniakovąs taF-žinojo, ir 
žinojo geriau, negu pats Gira.

Vėliau Giroje seno Giros jau visai 
nebuvo. Jis nešiojo pigius, iš piršto 
išlaužtus gandelius ir jau visai atvirai 
rausėsi po pamatais. Porą kartų 
bandžiau jį pakalbinti kaip tik tais 
klausimais. Jis sakė, kad reikia eiti su 
gyvenimu, bet jis tai sakydavo jau 
taip, lyg būtų tai iš ko nors išmokęs, o 
ne pats tą mintį priėjęs. Jis nukalbė
davo gana bjauriai ir su tam tikra 
įžūlia drąsa, jog buvo jaučiama, kad jis 
turi kažką baisiai galingą už savo 
pečių. Ir aš tada pamačiau, kaip 
klounai gali būti pavojingi ir žiaurūs.

Gira niekad didelių pareigų nėjo, jis 
raudonojoje armijoje pasiekė tik 
kapitono laipsnį, tai ir paskutiniame 
teisme mes jį pamatysime tik su trimis 
žvaigždutėmis.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Lietuvių visuomenės veikloje pasi
gendame daugiau jaunimo. Daug 
kalbame, daug diskutuojame, kriti
kuojame ir vis tiek prieiname vis prie 
tos pačios išvados, kaip ir seniau: kyla 
klausimas, ar jaunimas nesidomi, ar jie 
"netinka" visuomenės darbui. Klausi
mas gana aktualus, kodėl ne? Ar jiems 
tikrai neįdomu, ar jie nenori, o gal 
nenorime paleisti "vadžias", be mūsų 
visa lietuvių veikla sugrius! Pagalvo
kime, ar mes tikrai nebijome pasida
linti ir priimti jų naujas, gal radikalias 
idėjas, kurios mums gal ne visada 
suprantamos, neįprastos. Visas pasau
lis keičiasi, keičiasi ir mūsų pačių 
gyvenimas. Tik pažiūrėkime kas 
darosi Lietuvoje - priekyje stovi 
vyresnioji karta, bet - kartu su 
jaunimu.

Sydnejaus lituanistinių 
Coxaite.
Australijoje turime m 

viškojo jaunimo, ypating 
amžiaus. Bet kur jie? 
mokyklos tuščios. Mokyl

turime nemaža lietu- 
mokyklinio 

jie? Savaitgalio 
Mokytojų yra, bet 

vaikai? Visi žinome, kaip sunku 
keltis sekmadienio rytą, bet pašvęski
me tą vieną ar dvi valandas savaitėje, 
atvežkime savo vaikus, anūkus. Leis
kime jiems pabendrauti lietuvių tarpe. 
Vaikas, pradėdamas kalbėti, labai 
lengvai išmoksta kelias kalbas. Negal
vokime, kad jie, kalbėdami lietuviškai, 
sugadins anglų kalbą. Pasižiūrėkime į 
kitas tautybes, vaikai jau nuo trijų 
metukų kalba dviem ar net trim 
kalbom. Vietinėse pradžios mokyklose 
mokoma svetimų kalbų. Lankydami 
savaitgalio mokyklas vaikai susidrau
gauja, Išmoksta dainų, šokių. Paaugę

MELBOURNO
Šiais metais minime Melbourno 

lietuvių "Dainos Sambūrio" nenuils
tamos veiklos keturiasdešimtmečio su
kaktį. Tikriausiai neapsiriksiu pasa
kęs, kad vargu ar rasime kitą panašų 
lietuvišką vienetą Australijoje, kuris 
su pasisekimu būtų koncertavęs 
beveik visuose didesniuose Australijos 
miestuose ir taip vaizdžiai iškėlęs 
mūsų kultūrines vertybes, kur mūsų 
gražiai skambančios dainos visada 
rasdavo aukštą įvertinimą. Ne tik 
Australija, bet ir Amerika bei Kanada 
turėjo progos grožėtis jų dainomis.

Šiandiena, kada dauguma Australi
jos lietuvių chorų sunkiai sudaro 
pakankamą 
Melbourno 
pasigirti 
balsingų 
tinkamai 
Šiandien 
skamba dar sodriau, dar gražiau, apie 
ką visi galėsime įsitikinti, šių metų 
pabaigoje įvyksiančiame, jubiliejinia
me koncerte Melbourne.

dainuojančių skaičių, 
Dainos Sambūris 

sulaukęs šešiolikos 
narių, kurie jau 
įsijungti į choro 

"Dainos Sambūrio"

" gali 
naujų 
spėjo 
eiles, 

dainos

AUSTRALUOS 
VEI KL OJE

mielu noru važiuoja stovyklauti, 
dalyvauja sporte bei tautinuose šo
kiuose. Paraginus tėvus, išgirsti atsa
kymą*. vaikai nenori. Ar daug trijų - 
penkių metų vaikas žino ko jis nori? 
Kiek iš jų eitų į australų mokyklas, jei 
mes atsiklaustume jų? Kitas atsaky
mas yra - jis nekalba lietuviškai. To 
priežastis - mūsų pačių apsileidimas. 
Sudarykime sąlygas mūsų mažiesiems. 
Savaitgalio mokykloje šokdamas, dai
nuodamas išmoks kalbos, vėliau di- 
džiuosis mokėdamas kelias kalbas, o 
kas geriausiai - laisvai susikalbės su 
seneliais!

Mes vis skaitome lietuviškus lai
kraščius, ar nebūtų galima rasti nors 
puslapį vaikams (neskaitant skautų, 
sportininkų). Aišku, mes turime 
knygų vaikams, bet taip pat ir visi

kursų mokinės, iš kairės Monika Migutė ir Regina 
Nuotrauka D. Bieri.

kiti. Laikraštis yra visiems, ne tik, 
politikai ir ginčams. Pav. jei vietoj 
kelionių įspūdžių, savų atsiminimų, 
patalpintume pasakų, eilėraščių, dai
nelių. Taip pat pasigendame pasakoji
mų apie lietuviškus papročius, kaip 
Kalėdos, Velykos, Sekminės, Joninės, 
vestuvės.

Nesakau, kad jie visi pasiliks su 
lietuviais, bet vis atsiras vienas kitas 
su naujomis mintimis, kuris galės 
užpildyti vis retėjančias mūsų gretas.

Tad atbuskime, kaip bunda dabarti
nė Lietuva, parodykime, kad mes 
galime išlaikyti tą "Garbę; kurią 
gavome užgimę, jai ir neturim leist 
pražūt."

O. Maksvytienė

DAINOS SAMBŪRIUI 40 METŲ
Prieš kelias savaites, "Dainos 

Sambūrio" jubiliejiniame baliuje. Lie
tuvių namuose sunku buvo surasti 
laisvą kėdę, kur dainą mėgstančioji 
Melbourne visuomenė nuotaikingai ir 
įspūdingai praleido vakarą savo nu
mylėtų sambūriečių tarpe. Tai buvo 
pirmas šiais metais toks pasisekęs 
balius. Prie geros muzikos, linksmai 
sukosi poros, o programoje pasirodę 
jaunimo choro daininkai užtvirtino 
"Sambūrio" ateities perspektyvas. 
Fantais turtinga loterija dar labiau 
sušildė baliaus dalyvius, o kaip visada 
turtinga vakarienė ir linksmybių 
eleksyras neleido niekam nuobodžiau
ti.

Dėkingi yra sambūriečiai, kad 
Melbourne tautiečiai taip aktyviai 
remia "Sambūrio" renginius, bet, 
manau, kad dėkingi yra ir melbourniš- 
kiai, kurie žino jog "Sambūrio" nariai 
ne tik geri dainininkai, bet ir šiaip ką 
jie bedarytų - viską daro gerai. Todėl 
tiek jų koncertai, tiek kiti renginiai 
įdomūs, patrauklūs, kuo per keturias-

PAMALDOS
KAUNAE

Nors šeštadienis, bet Šv. Antano 
bažnyčia pilnutėlė, kaip per Velykas 
ar Kalėdas. Iškilminga, kaip ir 
šventinę dieną, o renginio turinį 
simbolizuoja gedulo juosta perrišta 
trispalvė vėliava. Priekyje išsirikiavę 
tautiniais rūbais pasipuošę vaikai.

1989 m. kovo 18 d. susirinkusieji 
paminėjo vieno iš didžiausių staliniz
mo nusikaltimų prieš lietuvių tautą - 
1949 metų trėmimo keturiasdešimt
metį.

Skamba tremtinių daina "Leiskit į 
Tėvynę", jau tapusi Lietuvos "Trem
tinio" klubo choro, vadovaujamo 
Antano Paulavičiaus, repertuaro ne
atskiriama dalimi.

Gedulingą minėjimą - susikaupimo 
valandą - pradeda buvęs tremtinys 
Povilas Varanauskas, nūnai technikos 
mokslų kandidatas, respublikos nusi
pelnęs išradėjas, respublikinių premi
jų laureatas, gi 1941 m. birželio 14 d., 
jis, sėdęs į Rytų ekspresą, tebuvo tik 
trijų mėnesių pavojingas liaudies 
priešas. Jo žodžiai kviečia susikaupi
mui, ryžtui, vilčiai.

"Iš gilumos šaukiu Tave, Viešpa
tie,..." Tai Bernardo Brazdžionio, 
Antano Miškinio eilės. Skamba ištrau
ka iš Antano Paulavičiaus dokumenti
nės apysakos apie tremtinius. 
"...Viešpatie, mes gimėme gražiausia
me žemės kampelyje... Pašauk mus į 
Tėvynę..."

Bažnyčioje gilaus susikaupimo mi
nutės. Paprasti, nuoširdūs žodžiai, 
gimę toli nuo Tėvynės, sukelia karčius 
prisiminimus apie pergyventus laikus, 
artimųjų netektis, skriaudas ir ruse
nančias viltis. Kaip taikliai išreiškia 
nuotaiką Bernardo Brazdžionio žo
džiai: "...Vienui vieno trokštu, kad 
nepriglaustų svetimi kapai..."

Daugelio akyse sunkiai tramdomos 
ašaros. Skamba vargonai, kanklės, jų 
garsus lydi graudžios giesmės žodžiai 
"...Dėkoju, Dieve, Tau už Lietuvą, 
Tėvynę, Motiną, skriaudų ir ašarų 
prisotintą. Dėkoju, Dieve, Tau..."

Tą vakarą į pamaldas susirinko ne 
tik tie, kurie patyrė sunkią tremtinių 
dalią, bet ir tie, kurių širdys yra 
atviros kitų skausmui.

Petras Algirdas Belžakas.

dešimt jų veiklos metų visi spėjome 
įsitikinti.

§
Nors iki metų pabaigos dar toli, § 

kada įvyks " Damos Sambūrio" jubilie- § 
jinis koncertas, manau, visi mes 
galime nuoširdžiai padėkoti už visus 
jų sėkmingus koncertus ir kitus 
renginius, kadangi neabejotinai Mel
bourno lietuvių "Dainos Sambūris" 
yra vienas iš reikšmingiausių mūsų 
ambasadorių lietuviškosios veiklos 
propagavime. Ne tik mes giliai 
išgyvename, jų koncertuose besiklau
sydami svaiginančiai skambančių lie
tuviškų dainų, kurios tirpdo giliausius 
mūsų sielos jausmus, bet žinome, kad 
ir mūsų svečiai, ypatingai svetimtau
čiai, visada grožisi gerai atliekamu 
liaudies dainų skambesiu. Neveltui 
Lietuva vadinama dainų šalimi ir gera 
mums, kad turime tokius chorus, kurie 
sugeba išlaikyti šį vardą aukštumoje.

Leonas Baltrūnas

TRUMPAI 
iŠ VISUR

§ Į Honkongą laiveliais pradėjo 
masiškai plaukti bėgliai iš Vietnamo. 
Vien gegužės mėnesį jų atplaukė virš 
devynių tūkstančių.

t

§ 
$

$

Dėl aukštų maisto produktų kainų, 
Argentinoje prasidėjo riaušės, kurios 
iš Buenos Aires ir Rosario išsiplėtė į 
kitus šalies miestus.

Plėšiamos maisto produktų parduo
tuvės, deginamos padangos, daužomi 
vitrinų langai. Įvestas apgulos stovis, 
nušauti keli riaušininkai, suimta keli 
tūkstančiai žmonių.

§

§
§

Šri Lankoje smarkios liūtys sukėlė 
potvynius, privertusius net 25.000 
žmonių bėgti iš savo namų. Bent 
dešimtyje vietų liūčių paplautos 
kalvos užgriovė daug žmonių. Mano
ma, kad apie 163 žmonės žuvo.

I

s
§

Bulgarija į Turkiją ištrėmė virš 1000 
turkų kilmės Bulgarijos piliečių, kurie 
protestavo prieš Bulgarijos vedamą 
prievartinės asimiliacijos politiką.

*
Solidarumo unija Lenkijoje triuški

nančiai laimėjo rinkimus prieš oficia
liosios 
šalies 
seimo 
pagal
Jeruzelskio susitarimą, buvo leista 
išstatyti savo kandidatus.

komunistų partijos kandidatus 
senate bei 35 procentus 
elektoratų, kuriuose jiems, 
Lech Valensos ir generolo

!
§

§

Birželio 4 dieną Kinijos vyriausybė 
brutaliai užgniaužė, jau visą mėnesi 
trukusias, taikingas studentų demons
tracijas Beidžinge.

Vietinėms karklėms įguloms nesi- 
imant smurto priemonių prieš begink-**“ 
les minias, iš provincijos atvežti 
kariniai daliniai be įspėjimo atidengė 
ugnį į demonstrantus. Studentai be 
atodairos buvo traiškomi tankų vikš
rais. Beidžinge žuvo apie pusantro 
tūkstančio žmonių, apie 10.000 sun
kiai sužeista.

§

Praėjus dvylikai dienų po vidurių 
operacijos, mirė Irano religinė galva 
ir lyderis ajatola Khomeini, savo 
kraštutinėmis pažiūromis diktavęs 
Irano vidaus ir užsienio politikai bei 
fanatiškai nuteikęs musulmonus šiitus 
visame pasaulyje.

Jo pareigas perėmė Irano preziden
tas Khamenei, nors mirusio ajatolos

§

§

sūnus Ahmed Khomeini bei parlamen
to pirmininkas Rafsanjani yra rimti 
naujojo lyderio konkurentai.

♦
Tragišku sutapimu Uralo kalnų 

srityje, prasilenkiant dviem keleivi
niams traukiniams, sprogo dujų vamz 
dis. Liepsnos apėmė abu traukinius,

§ nelaimės metu žuvo apie 800 žmonių, 
§ jų tarpe daug vaikų, vykusių iš Sibiro 
§ į Juodosios juros kurortus.
| Sovietų Sąjungoje paskelbtas vie-
> nos dienos gedulas. . ..
> *
§ Sovietų deputatų kongreso narys 
§ Jury Vlasov savo kalboje kongrese 
| viešai iškėlė KGB kankinimų ir 

žudymų istoriją. J. Vlasov, 1960 metų 
^olimpiadoje už sunkumų kilnojimą 
įj laimėjęs aukso medalį, pats yra 
^netekęs savo tėvo pražuvusio KGB 
^naguose. J. Vlasovo kalbą plojimais 
^palydėjo šimtai atstovų.
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Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovas" valdyba posėdžio metu. Iš kairės: S. 
K ar puška, P. Andriejūnas, B. Migutė, valdybos pirmininkas D. Atkinson. S. 
Gustafson, P. Šumskas ir P. Burokas. Nuotraukoje trūksta valdybos narių L. 
Skirkaitės ir D. Staitytės.

Nuotrauka M. Atkinson.

LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS
O erbi ami

Siunčiame IV Pasaulio lietuvių 
sportinių žaidynių projektą. Tikimės, 
kad šios sporto žaidynės suartins 
mūsų tautiečius.

Žaidynių metu numatome padengti 
sportininkų pragyvenimo išlaidas Lie
tuvoje. Tam, kad galėtume sukaupti

IV E» A SAULIO LIETUVIU 
SPORTO ŽAIDYNES

Lietuvos Tautinis olimpinis komite
tas (LTOK) kartu su Lietuvos 
valstybiniu sporto komitetu (LVSK) 
bei "Tėviškės" draugija 1991 metais 
rugpjūčio mėnesi Lietuvoje organi

Dalyvi ai
Lietuvos sportininkams reikės daly

vauti atrankinėse varžybose, kurios 
bus vykdomos 1990 metais pagal 
atskirų sporto šakų federacijų nusta
tytą tvarka. Atrankinėse varžybose 
turi teisę dalyvauti įmonių, mokslo 
įstaigų ir kitų organizacijų, sporto 
kolektyvų sportininkai - mėgėjai. 
Lietuvos sportininkams leidžiama da
lyvauti vienoje individualioje ir vieno

Sporto varžybų p r o gr ei m a

Krepšinis - vyrai ir moterys, 
tinklinis - vyrai ir moterys, futbolas - 
vyrai, beisbolas - vyrai, rankinis - 
vyrai, plaukimas, lengvoji atletika, 
dviračiai (plentas), stalo tenisas, 
tenisas, golfas, šachmatai, boksas, 
jojimo sportas, badmintonas, bilijar
das, aviacijos sporto šakos.

Sporto varžybos vykdomos suaugu
sių amžiaus grupėje (nelimituojant 
amžiaus cenzo). Užsienio šalių lietu
viams pageidaujant, kai kuriose sporto 
šakose gali būti surengtos ir jaunių 
(gimusių 1974 - 76 m.) bei veteranų 
varžybos.

Sudarant sporto varžybų programos 
projektą, buvo atsižvelgta į sporto 
šakos populiarumą, Lietuvos Tautinės 
olimpiados ir PLSŽ tradicijas. Svarbus 
sporto žaidynių programos sudarymo 
principas yra tas, kad programoje 
figūruotų tos sporto šakos, į kurias 
atvyks startuoti tautiečiai gyvenan
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1969.6.12 pusi. 6

tautieči ai, 

pakankamą lėšų sumą, norėtume 
žinoti Jūsų sportininkų, vadovų ir 
trenerių skaičių. Delegacijos kelionės 
išlaidas apmoka siunčianti organiza
cija arba patys sportininkai.

Su pagarba J. Šliažas

zuoja IV Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes.

Sudaromas organizacinis sporto 
žaidynių komitetas, prie organizaci
nio komiteto veiks 17 komisijų.

je komandinėje rungtyje.
Užsienio ir šalies lietuvių sporti

ninkus deleguoja jų sportinės ir 
visuomeninės organizacijos. Galima 
atvykti ir individualia tvarka, prieš tai 
pranešus organizaciniam komitetui ir 
gavus patvirtinimą apie priėmimą. 
Kelionės išlaidas į abi puses padengia 
deleguojančios organizacijos arba 
patys sportininkai.

tieji už Lietuvos ribų. Todėl varžybų 
programa gali pasikeisti - išbraukiant 
vienas ir įjungiant kitas olimpines 
sporto šakas, pavyzdžiui: buriavimo, 
šaudymo, šiuolaikinės penkiakovės, 
sunkumų kilnojimo, irklavimo, gimna
stikos, fechtavimo, imtynių, dailiojo 
čiuožimo, dviračių treko, žolės riedu
lio sportinių šakų ir kitas.

Turistams ir sportininkams laisva
laikio metu gali būti rengiamos virvės 
traukimo, žūklės, grybavimo ir lietu
vių tautinių sporto žaidimų varžybos. 
Numatoma meninė - kultūrinė prog
rama.

iki šių metų rugpjūčio 15 dienos 
laukiame sporto federacijų ir ypač 
užsienio ir šalies lietuvių pasiūlymų, 
pageidavimų, į kuriuos pasistengsime 
atsižvelgti. Pasiūlymus siunčiame šiuo 
adresu: LTOK, IV PLSŽ Programų 
komisijai, Lietuva, Vilnius 232675, 
Žemaitės gt. 6.

Tikimės, kad talkininkų, norinčių 
padėti mums kuo geriau paruošti IV 
PLSŽ programas tikrai atsiras.•••••••••••••••••••••••••••••e

šių metų žiemos Sporto šventę 
ruošia Sydnejaus L.S.K. "Kovas", 
N.S.W. Snowy Mountains. Lenktynės 
įvyks rugpjūčio 26 dieną. Nakvynė 
penktadienio ir šeštadienio naktims 
jau užsakyta Jindabyne, mokestis už 
nakvynę su pusryčiais 110 dolerių 
asmeniui. Dalyviai, norintys pasinau
doti šia nakvyne, prašome apsimokėti 
iki birželio 30 dienos. Pavėlavus 
nakvyne nebus aprūpinama. Sydnejaus 
slidininkai registruojasi pas Vincą 
Binkį 30/30 - 34 Sir Joseph Banks St. 
Bankstown. Tel. 7906140. Kitų miestų 
slidininkai, norintieji dalyvauti šven
tėje, registruojasi vietiniuose lietuvių 
sporto klubuose.

Žiemos Sporto šventės rengėjai
-/aoososososooooooco&eoecooo'eoeoooosooooooeoeooooococa'eoeooooocc

PERTHE
Pertho Apylinkės valdyba gegužės 

mėnesio 7 dieną suruošė Motinos 
dienos minėjimą, kuris prasidėjo 
pamaldomis. Po iškilmingų pamaldų, 
visi susirinko į Lietuvių namus 
bendriems pietums ir minėjimui.

Malonu paminėti, kad šiame minėji
me dalyvavo ir keletas aktyvių 
lietuvių jaunuolių, kurie gėlėmis 
pagerbė susirinkusias motinas, patar
navo pietų metu.

Apylinkės vaidybos pirmininkė D. 
Francienė pasveikino visas Motinas ir 
pakvietė susirinkusius tylos minute 
pagerbti tas Motinas, kurių jau nėra 
mūsų tarpe.

Paskaitą tą dieną skaitė A. čižeika. 
Savo paskaitoje A. Čižeika paminėjo 
didžiulę Motinos reikšmę kiekvienam 
žmogui nuo pirmųjų jo gyvenimo 
dienų, nuo pirmojo ištarto žodžio 
"mama", jos begalinį rūpestį savo 
vaikais kada jiems einasi gerai, kada 
juos rūpesčiai lanko, kada jiems 
linksma ir kada liūdna. Paskaitoje 
buvo prisimintos lietuvės Motinos dar 
carinės Rusijos laikais, kada jų dėka 
vaikams buvo perduoti lietuviški 
papročiai, lietuvių kalba. Nebuvo 
pamirštos ir Pertho lietuvės motinos, 
visą gyvenimą aktyviai besireiškian
čios lietuviškoje veikioje. A. Čižaus- 
kas palinkėjo Motinoms laimės ir 
sveikatos, visokeriopos sėkmės.

Meninę minėjimo programą prave
dė vaidybos narė kultūros reikalams S. 
Žilinskienė. Eilėraštį "Motinai" pa
skaitė T. Kasputienė, ramovėnų 
vardu, motinas pasveikino Ramovės, 
pirmininkas J. Jaudegis. Rev. A. 
Norvilas pianinu paskambino dvi

GEELONGE
Birželio 18 d. išvežtųjų minėjimas 

įvyks Lietuvių namuose. Pamaldos 
9.30 vai. ryto, po pamaldų minėjimas. 
Paskaitai skaityti pakviestas ALB 
Tarybos pirmininkas Alg. Šimkus. 
Organizacijos dalyvaus su savo 
vėliavomis, pakviesta dalyvauti ir 
DLK Vytenio Šaulių kuopa iš 
Melbourno. Meninę dalį atliks 
Geelongo dainininkų grupė, kuriai 
vadovauja M. Kymantas. Po minėjimo 
pietūs.

Geelongo Apylinkės 
valdyba

SYDNEJUJE
Pranešame, kad birželio 16 dieną, 

penktadienį, 8 valandą vakaro per 
radijo stotį 2 MBS - FM, radijo 
bangomis FM 102.5 mega - hertz bus 
transliuojama

LTOK sporto federacijų ir. 
IV PLSŽ programų komisijos 
vadovas prof. Juozas Šliažas

klasikines kompozicijas, o Gintaras 
Radzivanas perskaitė eilėraštį, jo 
brolis Vytenis - ištraukas ir eilėraštį 
iš laikraštėlio "Eglutė". B. Steckis 
padeklamavo savos kūrybos eilėraštį. 
Vyrų choras, vadovaujamas V. Skro- 
iio, dainavo dvi dainas. Minėjimas 
užbaigtas Tautos Himnu.

»*»
Keletas Pertho lietuvių gegužės 28 

dieną suorganizavo filmų vakarą, 
kuriuose Pertho lietuviai galėjo pama
tyti Vasario 16 - sios minėjimą Kaune, 
pradėtą ir baigtą Tautos Himnu. Filme 
matėme kaip Kaune, Karo muziejaus 
sodelyje buvo atidengta Laisvės 
statula ir pašventinta Lietuvos kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus. Šimtai 
tūkstančių susirinko tą dieną Kaune, 
miniose iškilmingai plevėsavo lietu
viškos trispalvės.

Pertraukos metu Apylinkės pirmi
ninkė D. Francienė suorganizavo 
vfsiems kavutę.

Po pertraukos matėme filmą "Ar
monika", kuriame pasirodė solistai, 
duetai, chorai, deklamatoriai ir tauti
nių šokių šokėjai, didelę filmo dalį 
užėmė "Armonikos" ansamblio atlikė
jai. Filmai susirinkusiems padarė 
didžiulį įspūdį ir likome dėkingi šį 
vakarą suorganizavusiems Patupiams, 
Jasui, Francams.

Iš dalyvavusių vakare buvo surinkta 
po du dolerius, kurie organizatorių, 
atskaičius vakaro išlaidas, buvo pado
vanoti Lietuvių namams.

»»»
Sekanti Pertho lietuvių valandėlė 

bus birželio 20 dieną, 6.30 vai. vakaro 
per radijo stotį 6NR.

tococoeocosoooaoooooeo&oocooeo

LIETUVIŠKA PROGRAMA, 
"LEISKIT į TĖVYNĘ" 

Kviečiame visus lietuvius pasiklau
syti šios radijo laidos. Atsiliepimus 
apie laidą galite perduoti šiai radijo 
stočiai telefonu 439 4777.

Radijo programą "Leiskit į tėvynę" 
paruošė dr. Rūta Kavaliauskaitė.

E* A D E K A

Sydnejaus Lietuvių klubo biblioteka 
nuoširdžiai dėkoja tautiečiui Pranui 
Zubrickui už bibliotekai padovanotas 
vazas, laivo vairą ir miniatiūrinį 
verpimo ratelį.

Visi tie jo rankų darbai meniškai 
papuošti Vytimis, Gedimino stulpais, 
Vyčio kryžiumi, šaulių ženklu bei 
rūtomis.

Kviečiame tautiečius apsilankyti 
bibliotekoje ir pasigėrėti P. Zubricko 
darbais bei jo gabumais.

Bibliotekos vedėjas
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šiandieniniame pasaulyje materia
lizmas, daugiau ar mažiau, yra 
užviešpatavęs visas tautas ir valsty
bes. Žmogus nesitenkina savo esama 
materialine padėtimi, bet stengiasi ją 
nuolat gerinti. Gyvenimo standartui 
pagerinti yra daug būdų ir galimybių. 
Šiandien mes matome vienas valstybes 
labai turtingas, o kitas varge gyve
nančias.

Būtų lengva pasakyti - tegu 
pasimoko iš turtingųjų ir pakelia savo 
standartą. Deja, taip nėra: skirtumas 
tarp turtingųjų ir neturtingųjų val
stybių vis didėja.

Paskutiniais dešimtmečiais matėme, 
kad daugelyje pirmaujančių valstybių 
gyvenimo standartas krito, o karo 
suniokotos ir pralaimėjusios valstybės 
atsidūrė pirmaujančiose eilėse. Ypa
tingai gerai šiandien ekonomiškai 
stovi Japonija ir Vakarų Vokietija. 
Taip pat įsidėmėtina, kad valstybės, 
kurių standartas nukrito, yra įbridu- 
sios į dideles skolas ir šiandien 
atsidūrusios sunkioje ekonominėje 
padėtyje. Palūkanų mokėjimas užsie
niui sunaudoja beveik visą, ar bent 
didelę eksporto dalį. Ypatingai blogo
je padėtyje randasi tos valstybės, 
kurios eksportuoja žemės ūkio pro
duktus, kadangi tokių produktų kai
nos yra žemos.

Primityvių tautų ar naujų valstybių 
lėtą progresą dažnai aiškiname tuo, 
kad jie neišmano kaip reikia išvystyti 
produkciją - neturi specialistų, neturi 
kapitalo. Atrodo paprasta, ypač 
sprendžiant kitų problemas.

Bet, kaip mes išsiaiškinsime ir 
pateisinsime pirmaujančiu valstybių 
nuosmukį, kad ir mūsų Australijos? 
Tik šešiolika milijonų žmonių tegyve
na šiame kontinente. Turime didžiau
sius išteklius geležies rūdos, anglies, 
nikelio, aliuminio ir kitų gamtos 
turtų. Šimtai milijonų avių ir galvijų 
ganosi ant tuščio kontinento. Auga 
milijonai hektarų kviečių ir kitokių 
javų. Kraštas nenuvargintas nei karų, 
nei revoliucijų. Žmonės palyginti 
aukšto išsilavinimo. Po antrojo pasau
linio karo įsigijome modernius auto
mobilių, chemijos ir inžinerijos fabri
kus. Pasaulyje savo standarto lygiu 
stovėjome antroje ar trečioje vietoje.
0 šiandien? Jau ir neskelbiama, bet 
kur nors žemiau dvidešimtos vietos.

Galvojantis eilinis žmogus visa tai 
žino ir klausia: kas atsitiko? Kodėl 
taip įvyko? Mato jis, kad nėra gerai ir 
jaučiasi esąs keblioje padėtyje, bet 
atsakymo negauna. Ypač sunku pensi
ninkams, kurie pokario metais visa 
širdimi statė Australijos ekonominę 
didybę. Šiandien finansų ministras 
ieško jų santaupų ir uždeda pajamų 
mokestį ar net atima pensiją. Nenuo
stabu tad, kad jis klausia: kodėl?

Mūsų dienraščiai mėgsta sensacijas, 
ypač pažiūrėti "per tvorą" į kaimyno 
kiemą. Suranda tariamą negerovę, 
išpučia ją - žiūrėkite, to pas mus nėra. 
Vėl kažin kas kaltas, kad mes 
įbridome į didelį prekybos deficitą.

Leiskite paklausti, kada laikraščiai 
leido pasisakyti žinovams, kad išna
grinėjus ir suradus tikras mūsų 
ekonominio nuosmukio priežastis? ■ 

•Pagaliau prieitume prie teisingų 
sprendimų. Taip, tokie sprendimai 
daugeliui politikų užmintų ant nuo
spaudų ir sužlugdytų jų autoritetą.

Kodėl pagaliau mūsų politikai 
nepadaro tinkamų sprendimų, juk jie 
yra mūsų rinkti? Nepamirškime, kad 
jie turi paklusti savo partijai ir jos 
Ideologijai. Sprendimai turi būti tokie, 
kad partija galėtų kuo ilgiau išsilaiky
ti valdžioje. 0 gal turėtų jie siūlyti, 
kad darbo valandos būtų pratęstos ir 
nereikalingos pozicijos panaikintos, o 
darbininkai perkelti ten, kur jie dirbtų

GALIMYBES LIETUVAI ĮSIJUNGTI 
I VAKARU PASAULIO 
EKONOMINĘ SISTEMĄ

Straipsnio autorius Anskis Reisgys.
reikalingą darbą. Produktyvumas pa
kiltų, bet ką pasakytų profsąjungos?

Be pagrindinių partijų ir profsąjun
gų turime šimtus didesnių ir mažesnių 
grupių, kurios reikalauja ir primena 
politikams, kad, arba jie gauna 
finansinę paramą, arba balsuoja prieš. 
Valdančioji partija turi laimėti rinki
mus, tad vienokiu ar kitokiu būdu, 
suranda pinigų ir patenkina rėkiančias 
grupes. Reiškia, balsai yra perkami su 
iš mokesčių surinktais pinigais. Tokia 
jau partijų politika: kur gauna 
daugiau balsų, ten ir duoda.

Atrodo, kad mūsų politikai visai 
netinkantys grumtis tarptautinėje 
arenoje. Ėjimų toli nepramato, tad 
ir rimto, tolimesnio ekonominio išpla
navimo neturime. Anksčiau sukaupti 
finansiniai rezervai išeikvoti, tad 
reikia nuolatos keisti savo sprendi
mus, kad pasisėmus pinigų į valstybės 
iždą. Toks vadovavimas ekonomijai 
privedė prie bankroto, tautos despe
racijos ir demoralizacijos. Kiekvienas 
rūpinasi šia diena ir tik už save. 
Finansiniai pajėgūs asmenys, o ypač 
korporacijos, visada laimi. Nenuo
stabu, kad ir valdžia dedasi su 
laimėtojais. Neatsilieka ir pavienis 
žmogus, eidamas vis į didesnę skolą. 
Atrodo visi "laimi". Taip "she'll be 
right mate."

Kaip matome, valstybės turėdamos 
ir geriausius išteklius gali ekonomiškai 
sužlugti. Žaliavų perteklius nereiškia 
ekonominio žydėjimo, o jų nedateklius 
dar nereiškia, kad valstybė negali 
sukurti geros ekonominės sitemos ir 
išvystyti aukštą gyvenimo standartą.

Pažiūrėkime į ekonominę struktūrą 
ir paklauskime, kodėl kraštų ekono
minės sistemos nėra vienodos ir 
pragyvenimo standarto lygis toks 
įvairus?

Ekonomika, tai mokslas, kuris 
aiškina, kaip žmogus užsidirba 

savo pragyvenimą
Žmonių yra įvairių rasių, kultūrų, 

ideologinių įsitikinimų ir jų išsilavi
nimo lygis nėra vienodas. Tad ir 
žmonių pageidavimai ir reikalavimai 
pragyvenimui skiriasi. Todėl ekonomi
kos moksle yra neparastai daug 
variantų. Mes turime juos grupuoti ir 
formuluoti. Kiekvienas žmogus, dau
giau ar mažiau, nori geriau gyventi ir 
yra egoistas. Žinant tas savybes, mes 
galime numatyti, kokia bus žmogaus 
reakcija, jeigu mes pakeisime fakto
rius. Tiesa, žmonių įsitikinimai ir 
pažiūros duos skirtingus atspalvius 
atsakymui, bet esmėje jie bus panašūs. 
Pavyzdžiui, jei mes pakeisime prekių 
kainą, tai bus mažiau pirkėjų ir prekių 
bus mažiau parduodama.

Žmogaus pragyvenimui reikalingi

ištekliai:
1. Maistui ir pastogei pagaminti 

svarbiausieji yra gamtos turtai: geras 
podirvis, vanduo, tinkamas klimatas, 
miškų ir mineralų ištekliai. Tačiau, 
šių dienų žmogaus reikalavimai yra 
kur kas sudėtingesni: jam reikia ne tik 
maisto ir pastogės, bet ir aukšto 
išsimokslinimo lygio, gera medicininė 
priežiūra, tobula susisiekimo priemo
nė, elektroniniai įrengimai ir t. t. 
Produkcija (gamyba) pasidaro kur kas 
sudėtingesnė. Jai reikalingi jau žmo
gaus sukurti ištekliai.

2. Aukštų kvalifikacijų darbo jėga 
- daktarai, inžinieriai, technikai, 
išradėjai ir 1.1. Ypatingai svarbios yra 
praktiškosios profesijos, kurios gamy
boje naudoja aukštos technologijos 
mašinas, aparatus, instrumentus, 
kompiuterius. Ž mogus, besiekdamas 
savo profesijos ar amato, išvysto 
darbštumą, norą dirbti ir siekti. Iš to 
žmogaus gauna ne tik pasitenkinimą 
savo darbe, bet ir būną geriau 
apmokamas. Tokiu būdu, tie žmonės 
pakelia netik savo, bet ir visos tautos 
ir valstybės pragyvenimo lygį.

Po antrojo pasaulinio karo mes 
matėme pralaimėtojus, Vakarų Vo
kietiją ir Japoniją greit išaugančias į 
ekonominio pasaulio pirmūnus. Jų 
namai, fabrikai, mašinos, susisiekimo 
priemonės buvo sunaikintos. Liko tik 
beveik nuogas, suvargęs žmogus. Bet, 
jis turėjo daug sugebėjimų, aukštas 
praktiškas kvalifikacijas, užsispyrimą 
siekti ir norą sunkiai dirbti. Pokario 
metais jie greit sugebėjo išvystyti 
sudėtingą gamybą: atstatė miestus, 
fabrikus, prigamino prekių, atkovojo 
prarastas rinkas ir pasaulio pripažini
mą. Tad nėra abejonės, kad pats 
svarbiausias gamybos išteklius ir 
faktorius buvo aukštos kvalifikacijos 
ir darbštus žmogus - darbo jėga.

Aukštai kvalifikuota ir darbšti 
darbo jėga ilgai netesės, jei ji nebus 
tinkamai atlyginta, ar valstybė ap
kraus jį aukštais pajamų mokesčiais. 
To pasėkoje iniciatyva ir vadovavimas 
sumenkęs, o visa produkcija sumažės. 
Valstybės produktyvumas kris ir 
pajėgumas konkuruoti su kitomis 
valstybėmis sumenkęs.

Ekonominis valstybės pajėgumas 
taip pat priklauso nuo gyventojų 
struktūros, tai yra kokia dalis visų 
gyventojų yra dirbančių. Senstanti 
tauta turi didelį skaičių pensijinio 
amžiaus žmonių. Jiems reikia ir 
ateityje reikės skirti daug išteklių jų 
išlaikymui. Tiesa, rezervai turėtų būti 
sukraunami, kada pensininkai dar 
tebedirba. Bet, bent Australijoje to iš 
viso nepraktikuoja, o priešingai, 
rezervai politikų yra greit "sutvarko

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, j 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas . 
AUSTRALIJOJE į
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, j 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- | 
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: g

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC ’
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051 -

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: .
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 į

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba I

mi”, finansuojant kasdienines valsty
bės išlaidas, kad nereikėtų kelti 
mokesčių.

Produkcija susideda iš prekių gami
nimo ir suteikimo įvairių patarnavi
mų, kaip pav. bankai, paštas. Valsty
bė taip pat suteikia daug įvairių 
komunalinių patarnavimų, įsteigdama 
įvairiausius departamentus ir ministe
rijas. Kai kurie patarnavimai yra 
reikalingi, kaip pav. paštas, bet 
valstybės, ypač socialistinės, sukuria 
daug nereikalingų departamentų ir 
pozicijų tik dėl to, kad nori diriguoti 
ir įsakyti individui, industrijai ir 
kitiems. Tokie nereikalingi departa
mentai ar pozicijos, ne tik, kad yra 
finansinė našta kraštui, bet ir žlugdo 
individo iniciatyvą - stabdo progresą. 
Tarnautojus reikia atlyginti, tad 
neišvengiama, kad žmonės yra ap
krauti bereikalingais mokesčiais. Pa
tarnavimai reikalingi tik tokie, kurių 
reikalauja ir apmoka patys žmonės. 
Darbo pozicijas valdžia gali sukurti ir 
pasodinti ten žmones, bet ar tie 
žmonės pakelia valstybės gyvenimo 
standartą? Ar jie yra našta ir žemina 
pragyvenimo standartą?

A. Reisgys
Tęsinys sekančiame numeryje.

E N G A OI NEJE

štai ir praėjo ligai reklamuoti 
"atlaidai" Engadinėje. Nors jie vyko 
ne visai taip, kaip tikėjomės. Neatvy
ko kunigas, nors buvo žadėjęs, bet mes 
prisitaikėme prie susidariusių sąlygų 
ir maloniai atšventėm tą dieną.

Labai galia, kad mes tą ilgai lauktą 
dieną neturėjome Šv. Mišių, bet su 
pakilia nuotaika atšventėme vieni 
patys: be šv. Mišių, be kunige, bet 
skambiai sugiedojome "Litaniją" bei 
"Marija, Marija".

Antroji šventes daiis praėjo ypatin
goje nuotaikoje. Kaaangi Soayoos 
šeimininkė Valė Stanevičienė, kaip 
visada taip ir šį kartą, nepasigailėjo 
nei laiko nei triūso. Ji visada visus 
nuoširdžiai priima, pavaišina, ir 
nenuostabu, kad šį kartą taip pat 
nuskambėjo mūsų dainos.

Esame dėkingi mus aplankiusiems 
tautiečiams, kurie vis dar mus 
prisimena, nepagaili laiko pasivečiuoti 
su senąja karta. Aplankė mus sveteliai 
iš Wooilongongo ir Amerikos, tui’me 
viešnią ir iš Šiaulių. Ačiū Jums, mūsų 
nepamiršusiems.

Sodybietė

"Mūsų Pastogės" Nr. 21 straipsnyje 
"Laiškai iš Romos” buvo neteisingai 
parašyta - Vitalijus Žukauskas. Turi 
būti - Vitalis Žukauskas.

Už klaidą atsiprašome.
Redakcija
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I n formacija
SYDNEJUJE

IŠVEŽIMU 
IMTI NĖJI MAS

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

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 (sekmadieni), 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 Baitų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

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

vardu

RAMOVĖNAMS IR VISUOMENEI 
Pranešame visų žiniai, kad birželio 

17 dieną, šeštadienį, 12 vai., Sydne- 
jaus Martin Place prie australų 
Nežinomo Kareivio paminklo įvyks 
minėjimas - demonstracija ištremtų į 
Sibirą brolių ir sesių tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu bus dedami 
vainikai prie paminklo. Šia gedulo 
proga, tam skirtą maldą sukalbės 
latvių bendruomenės dvasiškis.

Primename, kad šiame minėjime bus 
atstovaujami ne tik ramovėnai, bet ir 
visa Sydnejaus Lietuvių bendruome
nė, todėl ypatingai laukiame moterų 
ir jaunimo pasipuošusių tautiniais 
drabužiais, kviečiame šioje trumpoje 
demonstracijoje kuo gausiau dalyvau
ti.

Dalyviams iš anksto širdingai dėko
jame.

Sydnejaus Lietuvių 
karių veteranų sąjungos "Ramovė" 

skyriaus valdyba

APYLI N Kės
SUSI RI N KI MAS 

Liepos 2 dieną, sekmadienį, 1.30
V- V- V' V- '&■ V' & '&■ '£?• V- 'ff- V- 'ff- 'ff' '&■ '&■

s> 
s. 
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JONINES

Sydnejaus tautinių šokių grupė "Sūkurys" ruošia

sekmadienį, birželio 25 dieną, 2.30 vai. po pietų. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. Bus šokiai, dainos ir muzika.

Bilietų kaina - 5 doleriai suaugusiems, vaikams iki 16 metų ir 
pensininkams - 3 doleriai.

iŠ*, jjr. jjg. jgg. jį?- jgZ jjfr. jgfr. jgfr. 'jįt. į?,

vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas ALB Sydne
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, natsižvelgiant 
į tai, kiek bus dalyvaujančiu.

Susirinkimui numatyta sekanti die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos tvirtinimas.
3. Prezidiumo rinkimai.
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c) Kontrolės 
komisijos ir Garbės teismo.

6. Rinkimai: Valdybos ir Kontrolės 
komisijos.

7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas.

8. Organizacijų ir draugijų veiklos 
pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
lO.Susirinkimo uždarymas.
Kadangi dabartinės Sydnejaus Apy

linkės valdybos kadencija baigiasi, 
prašome tautiečius prisidėti prie 
naujos valdybos sudarymo. Sutikite 
būti renkamais patys ir paskatinkite 
pažįstamus išstatyti savo kandidatū
ras į naują valdybą. Tada išrinksime 
stiprią, darbščią Sydnejaus Apylinkės 
vaidybą.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Paskelbus Punsko lietuvių padėką 
už pasiųstus rūbus, Australijoje atsi
rado geraširdžių lietuvių, kurie pa
geidauja asmeniškai ištiesti pagalbos 
ranką savo tėvynainiams Punske.

Pasiteirauti apie Punsko lietuvių 
adresus galima pas Sydnejaus Apylin
kės pirmininką A. Giniūną, P. 0. Box 
414, Campsie N.S.W. 2194, tel. 787 
4596 ar A. Savickienę tel. 649 9399.

MELBOURNE
Jau metai laiko, kaip Melbourne 

veikia Vilniaus Universiteto Moksli
nės Bibliotekos Bičiulių būrelis, be 
rašytų įstatų ir be rinktos valdybos. 
Per tą laiką Vilniaus Universiteto 
Bibliotekai buvo pasiųsta apie 2.000 
dolerių, kuriuos sudėjo dosnūs Mel
bourne lietuviai.

Atėjo laikas aukotojams detaliau 
sužinoti, kur buvo išleisti jų pinigai. 
Tuo tikslu visi Vilniaus Universiteto 
bičiuliai kviečiami birželio 18 dieną.

t SSIXStStStte~\---- Į----------------------—-----------------------------------------------------------------------------------------------

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 708 1414 
, « u. ■-  -,,i ,,

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Šeštadienį, birželio 17 d., 7.30 vai. Sydnejaus Suomių Kultūros 
Draugijos ruošiamas iš Suomijos atvykusio pasaulinio garso

mišraus choro " c anz onetta" i’ 
koncertas

' ■ ’'
•: Koncertui pasibaigus, šokiai. :

Rengėjai kviečia visus lietuvius gausiai atsilankyti į šį koncertą, 
{ėjimas 10 dolerių, pensininkams - 5 doleriai.

?  i
J Primename klubo nariams, kad kad jau laikas.susimokėti NARIO 
i; MOKESTI už ateinančius 1989/90 finansinius metus.

;■ Ta pačia proga, kviečiame kiekvieną, virš 18 - kos metų amžiaus, 
Sydnejųje ir apylinkėse gyvenantį, lietuvį, kuris dar nėra klubo narys,

;! įsijungti į klubo narių eiles. ‘ ’
;; Įstojimo pareiškimai gaunami klubo raštinėje. 'L’ '
' ►»♦•*♦♦***♦****♦♦♦♦♦♦*********#*♦♦#♦*♦***♦*♦**♦****♦*♦♦♦****♦*********************•

sekmadienį, 2.30 vai. į Melbourne 
Moterų seklyčią, kur prie kavutės bus 
galima išklausyti pranešimų, pasitarti, 
kaip geriau patenkinti kai kuriuos 
Vilniaus Universiteto Bibliotekos pa
geidavimus, pasidalinti Idėjomis ir 
pagaliau išrinkti valdybą.

Vilniaus Universiteto Bibliotekos 
bičiuliais gali būti visi, kas nori remti 
biblioteką. Kviečiami ir tie, kurie nori 
tik pasiklausyti, ką tie bičiuliai veikia.

Vilniaus Universiteto 
Bibliotekos bičiuliai

Telefonu iš Melbourno gauta žinia, 
kad > birželio 4 dieną įvykusiame 
Melbourno Apylinkės specialiame su
sirinkime į Apylinkės vaidybą išrinkti 
sekantys nariai: K. Lynikas, dr. J. 
Kunca, A. Žilinskas, A. Žiogas, J. 
Mulevičienė ir A. Ramoškienė.

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 
ssaazzxxzzzxzxzzxzxzzzzxxzzzxzEzzxxzzzzzzzzzzzxxzzzzxzzzzzs

1989 metų birželio 24 dieną, šeštadienį 
Melbourno Lietuvių namuose

JONINIŲ RASOS 
VAKARONE

Programoje: Atneštinių vainikų konkursas, Žolynų valsas, Kupole, ' 
Paparčio žiedas - dainos - šokiai ir skani vakarienė.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas - 10 dolerių asmeniui.
Stalus užsisakyti pas V. Morkūnienę, tel. 523 5957. 

širdingai kviečiame visus.

Soc. Globos Moterų Draugija 
kartu su Jaunimo Sąjunga

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.

Pirmadienį kunigas J. Petrauskas 
išvyksta. Apylinkės vaidyba

"Mūsų Pastogės" Nr.21 Janina 
Barkienė per klaidą buvo paskelbta, 
kaip nauja "M.P." skaitytoja. Išties ų 
L. ir J. Barkai yra mūsų laikraščio 
skaitytojai nuo pirmojo jo numerio. Už 
klaidą atsiprašome.
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